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روزنه

کمبود فضای آموزشی مهمترین دغدغه هنرستان های مازندران
یک فوق تخصص گوارش عنوان کرد؛
مصرف سیگار دلیل عمده 

ایجاد زخم معده
گروه سالمت: یک فوق تخصص گوارش مصرف سیگار، 
الکل و قرص هایی از جمله ژلوفن را عامل ایجاد و تشدید زخم 
معده خواند. همایون واحدی فوق تخصص گوارش در رابطه 
با شایع ترین عوامل ایجاد زخم معده گفت: مهم ترین دلیل 
ایجاد زخم معده یا به طور شایع تر زخم اثنی عشر، میکروب 
معده است که از طریق آب یا غذای آلوده وارد بدن می شود. 
واحدی مصرف مشروبات الکلی را عامل دیگر زخم معده خواند 
و عنوان کرد: به عالوه مصرف سیگار نیز علل عمده ابتال به 
این بیماری است. وی استفاده از برخی داروها از جمله قرص 
های ضد التهابی را از دیگر عوامل زخم اثنی عشر دانست و 
تصریح کرد: مصرف قرص هایی همچون ژلوفن و دیکلوفناک 
نیز موجب التهاب، ایجاد و تشدید زخم معده می شود. این 
متخصص گوارش اظهار کرد: برخی بیماری ها نیز از جمله 
بیماری های ریوی، خونی و التهابی موجب بروز زخم معده 
خواهند شد. واحدی همچنین ایجاد زخم معده یا اثنی عشر را 
در مردان شایع تر از زنان دانست. وی برای پیشگیری از این 
بیماری توصیه کرد: بهتر است برای پیشگیری از ابتال به زخم 
معده از مصرف سیگار، الکل و غذاهای پر حجم امتناع شود. 
وی احساس درد در سر دل را یکی از عالئم این بیماری خواند 
و اضافه کرد: بسیاری از بیماران این درد را داشته و این نشانه با 
مصرف غذا یا استفاده از داروهایی همچون شربت معده برای 
ساعتی رفع می شود. این متخصص گوارش با بیان اینکه در 
افراد باالی ۴۵ سال عالئمی از جمله الغری و مصرف سیگار 
هشدار از زخم معده می دهد، تصریح کرد: برای درمان این 
دسته از بیماران با توجه به شرایط سنی آنان، آندوسکوپی و 
مصرف دارو می تواند موثر باشد. واحدی با شاره به درمان افراد 
با سن پایین تر، ابراز داشت: در افراد جوان تر در صورت نبود 
عالئم شدید یا خون ریزی غیر طبیعی معده، می توان با دارو و 

تست های پزشکی بیمار را درمان کرد.  

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، 
محمد تقی انزان پور در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز استان 
با اعالم این مطلب افزود : با تخریب این سازه ها که با حمایت جدی 
مراجع قضایی و دیگر دستگاه های اجرایی ذیربط صورت گرفت بالغ 
بر ۳/۵ کیلومتر )معادل یک هکتار( از زمین های ساحلی در سطح 
استان آزاد گردید و در اختیار عموم هموطنان عزیز قرار گرفت. وی 
با اشاره به پیگیری های صورت گرفته  در زمینه احداث راه دسترسی 
بندر نوشهر به کمربندی ابراز امیدواری کرد مقدمات اجرایی شدن 

این پروژه مهم زیربنایی در سال جاری فراهم گردد.
انزان پور ایمن سازی مسیر تردد کشتی های تجاری به بندر نوشهر 
را از دیگر اقدامات اداره کل عنوان کرد و اظهار داشت:طی شش 
ماهه نخست سال جاری،بالغ بر ۲۰۳ هزار متر مکعب الیروبی در 

حوضچه و کانال دسترسی بندر انجام شده که نقش مهمی در ایمنی 
ورود و خروج کشتی ها داشته است. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
وظایف  از  را  دریانوردی  اسناد  صدور  همچنین  مازندران  استان 
حاکمیتی اداره کل دانست و افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹۷ 
مورد گواهینامه اصلی و جانبی و شناسنامه دریانوردی و  ۱۰۶۹ 
فقره گواهینامه سالمت دریانوردی، از سوی واحد آزمون و اسناد 
دریانوردان این اداره کل صادر شده است. وی با تشریح اقدامات 
اداره کل در بخش گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: ۱۵ هکتار از 
اراضی بندر فریدونکنار برای ایجاد سایت گردشگری در نظر گرفته 
شده است که ظرفیت خوبی برای مشارکت سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در راستای توسعه صنعت گردشگری دریایی در استان 

سرسبز مازندران فراهم نموده است.

افزایش احساس غم در پاییز 
نشانه افسردگی نیست

گروه خبر: یک روان پزشک گفت: ممکن است در فصل 
پاییز افراد خلق و خوی افسرده پیدا کرده و احساس غم داشته 
باشند اما هیچ کدام از این موارد نمی تواند نشانه افسردگی 
باشد. حسین خطیبی روان پزشک و دکترای علوم ارتباطات 
اجتماعی درباره افزایش احساس غم و ناراحتی در فصل پاییز 
گفت: در فصل پاییز به دلیل تغییر ساعات روز و تاریک شدن 
زود هنگام هوا، گاهی احساس غم و ناراحتی در افراد افزایش 
می یابد. خطیبی با بیان اینکه این افزایش احساس غم در پاییز 
نشانه افسردگی نیست، عنوان کرد: ممکن است در این فصل 
افراد کمی خلق و خوی افسرده پیدا کرده یا به دلیلی خاص 
احساس غم داشته باشند اما تنها در صورت احراز معیارهای 
افسردگی و تایید آن توسط پزشک می توان فرد را افسرده 
خواند. وی با اشاره بر عالئم افسردگی اظهار کرد: تغییرات 
خلقی، افزایش نا امیدی، احساس غم، کاهش انرژی، و کاهش 
عالقه فرد نسبت به اموری که پیش تر از آن ها لذت می برده 
از جمله مواردی است که در صورت مشاهده در فرد می توان 
وی را افسرده خواند. این روان پزشک درباره افسردگی فصلی 
نیز توضیح داد: افسردگی فصلی نیز یک الگوی تکرار شونده 
افسردگی است که حداقل یک بار در سال در برخی فصول 
برای بیمار رخ می دهد. خطیبی اضافه کرد: در این شرایط نیز 
میزان احساس غم و ناراحتی در فرد افزایش می یابد. وی اولین 
درمان برای افسردگی را مراجعه به پزشک و انجام روش های 
درمانی متناسب خواند. این روان پزشک با اشاره به راه کارهایی 
برای کاهش احساس غم در پاییز تصریح کرد: افزایش فعالیت 
های اجتماعی، شرکت در معاشرت های خانوادگی، حضور در 
جمع، افزایش ارتباطات، تغییر فضا و عادت های زندگی روزمره 
از جمله مواردی است که می تواند میزان احساس اندوه در این 
فصل را کاهش دهد. خطیبی با بیان اینکه ژنتیک می تواند در 
بروز افسردگی موثر باشد، اضافه کرد: به عنوان مثال احتمال 
بروز افسردگی در فرزندان کسانی که این بیماری را دارند وجود 
داشته و بهتر است این دسته از افراد به وضعیت روحی خود 

توجه داشته باشند.

گروه خبر: کمبود فضای آموزشی در سراسر کشور از جمله مازندران 
دغدغه ای همیشگی بوده که امسال با تحوالت مقاطع آموزشی از 
جمله استقرار کامل نظام جدید، فشار این کمبود بویژه در هنرستان ها 
کامال محسوس و جدی تر شده است. امسال با استقرار کامل نظام 
جدید آموزشی ۶-۳-۳ ، مقطع پیش دانشگاهی حذف و به جای 
آن پایه ابتدایی ۶ ساله ، متوسطه اول ۳ ساله و متوسطه دوم نیز با 
استقرار پایه دوازدهم ۳ ساله شد. عالوه بر این در سطح هنرستان 
فنی و حرفه ای و کار دانش که در گذشته فاقد پایه پیش دانشگاهی 
بود نیز پایه دوازدهم مستقر شده و به سه سال متوسطه تبدیل شده 
است. از آنجا که جا به جایی در شاخه های نظری فقط به انتقال از 
پایه پیش دانشگاهی به پایه دوازدهم خالصه می شود، تغییر چندانی 
را شاهد نیستیم اما کمبود فضا در هنرستان ها که پیش از این نیز با 
کمبود مواجه بودند و اضافه کردن یک مقطع و چندین هزار دانش 
آموز نگرانی جدی تری شده است. بر اساس آمار سازمان نوسازی، 
سرانه فضای دانش آموزی در کشور در حال حاضر حدود پنج متر 
مربع است که با استاندارد ۹ متر مربعی فاصله ای زیاد دارد که اگر 
بازنشستگی ساالنه مدارس قدیمی را نیز در کنار این آمار قرار دهیم 
می توان نتیجه گرفت که حال مدارس ما در حالت عادی نیز غیر 
افزایش  عادی و خراب است. حال استقرار نظام آموزشی جدید و 
مقاطع در برخی رشته ها ، مدارس کشور از جمله مازندران را با چالش 
فضای آموزشی مواجه کرده است که پیش قراول آسیب این فشار 
هنرستان های استان هستند.  در سال تحصیلی جدید حدود ۵۴۰ 
هزار دانش آموز در بیش از چهار هزار مدرسه از پیش دبستانی تا 
متوسطه دوم در مازندران تحصیل می کنند که نسبت به سال گذشته 
افزایش حدود ۲ درصدی دارد. بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۶ هزار 
دانش آموز رشته های فنی به پایه دهم در هنرستان های فنی و 
حرفه ای و کار و دانش مازندران افزوده شده و تعداد ۳۴۵ هنرستان 
مازندران در وضعیتی برای پذیرا شدن پایه دوازدهم و نظام آموزشی 
جدید به مهر ماه تحصیلی پاگذاشتند که به گفته مدیران هنرستان 
ها و مسئوالن این حوزه در استان، این مدارس با کمبود و مشکالت 

جدی رو به رو هستند.
** انباشت دانش آموز و افت تحصیلی

مهسا مرتضوی دانش آموز سال دوم متوسطه می گوید: به خاطر 
به  از لحاظ درسی  زیادی   سنگینی فضای کالس و شلوغی فشار 
بچه ها وارد می شود. وی افزود: کمتر بودن تعداد کالس ها از ظرفیت 
دانش آموزان باعث شده تعداد بیشتر از حد ظرفیت در کالس ها 
باشند که این مساله عالوه بر گرفتن آرامش از بچه ها باعث شده به 
معلمان هم فشار وارد شود و فرصت رسیدگی به وضعیت درسی همه 
بچه های کالس را نداشته باشند و در این میان فشار بیشتری به بچه 

های درسخوان کالس وارد می شود و کمبود انگیزه یا تشویق معلم 
برای آنها خیلی محسوس است. این دانش آموز گفت: عالوه بر این 
استفاده از تجهیزات اندک هنرستان برای این حجم دانش آموز کفایت 
نمی کند و بچه ها با فاصله های زمانی بیشتری و دفعات و ساعات 
کمتری در هفته امکان استفاده از آزمایشگاه را دارند. وی این رویه را 
برای دانش آموزان و روند تحصیلی آنها مضر دانست و افزود: این 
حجم دانش آموز در یک مدرسه در حالی است که مدرسه ما فرسوده 
است و کالس ها ظرفیت حد استاندارد دانش آموزان را هم ندارند و 
تمامی این مشکالت موجب افت تحصیلی بسیاری از بچه ها می شود.
** فشردگی فضای آموزشی و کاهش کیفیت آموزش 

نرگس پاکزاد مدیر یکی از هنرستان های دخترانه شهرستان ساری 
گفت: فشردگی و کاهش فضای آموزشی برای دانش آموزان آن هم 
در رشته هایی مانند فنی و حرفه ای که نیاز به فعالیت و جنب و جوش 
دارند ، کیفیت خروجی آموزش را کاهش می دهد. وی هنرستان تحت 
مدیریت خود را مثال زد و بیان کرد: فلسفه توسعه هنرستان ها، هدایت 
تحصیلی بچه ها به سمت رشته های کاربردی و افزایش رشته های 
فنی حرفه ای مهارت آموزی و آموزش عملیاتی به آنان به منظور ورود 
حرفه ای به جامعه است. پاکزاد افزود: اما تمامی این اهداف در گرو 
فراهم سازی زیرساخت های الزم برای این نوع آموزش کاربردی 
است که مهم ترین آنها فضای کافی و محیط مناسب تحصیلی و 
فراهم  مازندران  در  اینها  متاسفانه  که  است  عملی الزم  تجهیزات 
نیست. این مدیر هنرستان گفت: با این شرایط عمال آموزش محصالن 
هنرستان به کارآمدی علوم و تربیت فارغ التحصیالنی کاربلد منجر 
نمی شود و بحث کارشناسی شده چندساله هدایت تحصیلی نیز عمال 

بی فایده و نتیجه به بن بست کشیده می شود.
** افزایش 35 درصدی دانش آموزان هنرستانها

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران هم گفت: امسال 
با استقرار پایه دوازدهم در هنرستانهای فنی و حرفه و کار و دانش، 

۳۵ درصد به جمعیت هنرستان های مازندران اضافه شد.  اسفندیار 
نظری افزود: امسال ۴۵ هزار دانش آموز در سه سطح در هنرستان 
های مازندران ثبت نام کردند که بیش از ظرفیت استاندارد این مدارس 
است.  وی بیان کرد: کمبود ظرفیت فضای آموزشی و تجهیزات در 
حال حاضر مهم ترین دغدغه هنرستان های مازندران و دانش آموزان 
در حال تحصیل است.  معاون آموزش و پرورش مازندران همچنین 
به ثبت نام ۴۲ درصد از کل دانش آموزان دوره متوسطه دوم در رشته 
های فنی و حرفه ای و کار و دانش اشاره کرد و گفت: این میزان نشان 
دهنده حرکت بیشتر دانش آموزان به سوی رشته های مهارتی است 
که به تبع نیاز به فضا و تجهیزات را الزامی می کند.  نظری اظهار 
داشت: در حال حاضر به دلیل کمبود فضا در استقرار نظام آموزشی 
جدید، هنرستان ها با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند که منجر 
به کاهش کیفیت آموزشی می شود اما چاره ای برای آن وجود ندارد. 
وی تنها راه حل برای جبران کمبود فضای آموزشی با توجه به شرایط 
کنونی اقتصادی کشور را پای کار آمدن خیرین دانست و افزود: خیرین 
در احداث و بازسازی مدارس می توانند نقش اساسی ایفا کنند.  معاون 
آموزش و پرورش مازندران همچنین مدیریت صحیح و مناسب مدیران 
هنرستان ها و مدارس را برای استقرار نظام جدید آموزشی و بهره 
مندی از تمامی ظرفیت ها ضروری دانست. توسعه هنرستان ها و 
تحول در نظام آموزشی کشور و پرورش دانش آموزانی که عالوه بر 
فراگیری دروس و علوم نظری به صورت هدایت شده به فراگیری علوم 
کاربردی می پردازند و نیز تحوالت دوره ها و مقاطع تحصیلی شاید 
بتواند به تحول مثبت نظام آموزشی منجر شود اما مهم ترین پیش نیاز 
آن شرایط فیزیکی است که در حال حاضر مازندران هم چون بسیاری 
از نقاط کشور از کمبود در این زمینه رنج می برد. آنچه مسلم است در 
شرایط کنونی و با پیاده سازی برنامه های فعلی آنکه جایش بر روی 
نیمکت کالس درس تنگ تر می شود دانش آموزان هستند که مهم 

ترین مهره های این برنامه ریزی ها محسوب می شوند.

هشدارهای رسانه استانی و تولید 
و پخش 500 دقیقه ای برنامه رسانه 

استانی از وقوع سیل مازندران

اخطارهای  و  اطالعات  براساس  مازندران  سیمای  و  صدا 
نیز  و  استان  بحران  مدیریت  اداره کل  هواشناسی،  اداره کل 
اطالعیه های استانداری استان مازندران، از سه روز قبل از وقوع 
سیل و صاعقه چون همیشه با حساسیت بیشتری به انعکاس 
واقعه سیل پرداخت. دراین راستا حوزه های صدا، سیما و خبر 
و  حادثه  وقوع  از  قبل  چه  تبرستان  شبکه  مجازی  فضای  و 
چه بعد از سیالب و آب گرفتگی، مصمم و راسخ به انعکاس 
وقوع سیل استان مازندران به ویژه غرب استان پرداخت که 
حوزه  شده است:  آورده  ذیل  شرح  به  آن  روزه  چند  عملکرد 
مدیریت  بحران،  مدیریت  اخطارهای  -اطالع رسانی  سیما: 
هواشناسی، پخش اطالعیه استانداری در خصوص هواشناسی 
و زیرنویس های هشداردهنده سیل و آب گرفتگی معابر از سه 
روز قبل ) بیش از ۵۰ مورد زیرنویس یک دقیقه ای( -تولید و 
پخش دو برنامه ۴۵ دقیقه ای »استان ما« درساعت ۱۳:۲۰ روز 
شنبه و دوشنبه باارتباط زنده و مستقیم تلفنی با تمامی فرمانداران 
غرب استان )رامسر، چالوس، تنکابن، نوشهر، عباس آباد و نور و 
نیز ارتباط تلفنی با مدیر عامل هالل احمر، ارتباط با فرماندار 
ساری و مدیرکل هواشناسی و مدیریت بحران استان در جهت 
اطالع رسانی به مردم . حوزه صدا: همچنین حوزه صدا نیز 
هشدارهای الزم و مؤکد درباره وقوع سیل و بارندگی شدید به 
مردم از یک هفته قبل به مردم اطالع رسانی کرد. حوزه خبر: 
-معاونت خبر صداوسیمای از روز سه شنبه هفته قبل همزمان با 
اطالعیه هواشناسی شروع به اطالع رسانی از وقوع بارش شدید 
باران و سیل و صاعقه در سه بخش خبری رادیو و تلوزیون قبل 
از وقوع حادثه کرده است.فضای مجازی: عملکرد فضای 
مجازی از قبل و بعد از وقوع سیل عبارتنداز: -تولید عکس 
نوشته و نشر در فضای مجازی )۵ مورد( -عکاسی از شهرها بعد 
از وقوع سیل )سه شهر( -بارگذاری کلیپ های مربوط به تخریب 

شهرها و روستاها در اثر سیل در غرب استان )۱۰ کلیپ( .

مدیر کل بنادر ودریانوردی استان مازندران مطرح کرد: 

ایجاد سایت گردشگری در بندر فریدونکنار

آمل-خبرنگار وارش: محمد محمدی رئیس 
ساماندهی  درجلسه  آمل  شهر  اسالمی  شورای 
زباله های عفونی که با حضور رئیس نظام پزشکی 
شهرستان آمل برگزارشد با بیان اینکه جمع آوری، 
ایمن سازی و دفع پسماندهای عفونی که در زمره 
مواد زائد خطرناک قرار دارند حائز اهمیت است 
گفت : امحاء و دفع پسماندهای عفونی نیازمند 
بهداشتی و مهندسی  با اصول  مدیریت صحیح 
است.  مسعود تسلیمی نائب رئیس شورای اسالمی 
شهر آمل با بیان اینکه جمع آوری، جداسازی و دفع 
رباله های عفونی به دلیل تهدید سالمت جامعه از 
اهمیت بسزایی برخوردار است گفت : کارگروهی 
زباله  ساماندهی  در خصوص  بهداشت  قالب  در 
های عفونی تشکیل شود تا با برگزاری جلسات 
و نشست های تخصصی بتوان تصمیم منطقی 

نظر گرفت. جهانگیر  در  امر  این  برای  و خوبی 
آذری عضو شورای اسالمی شهر آمل نیز در این 
جلسه بیان کرد : اگر یک مدیریت واحد در بحث 
زباله های عفونی صورت گیرد به نفع سالمت و 
بهداشت مردم و شهر است و باید امکان سنجی 
شود و با حضور کارشناسان شهرداری و بهداشت 
میزان  هم  امکانات،  ایجاد  بحث  هم  درمان  و 
و  آوری  عوارض شهرداری و هم سیستم جمع 

امحای این پسماندها برنامه ریزی صورت گیرد . 
دکتر منوچهر مجد رئیس نظام پزشکی شهرستان 
آمل افزود : در سال ۹۱ نظام پزشکی شهرستان 
آمل به عنوان اولین شهری بود که در ساماندهی 
پسماندهای عفونی در استان مازندران پیشقدم شد 
و با تحقیق و مشورت از مطب های شهر تهران 
و برگزاری جلسات متعدد در شورا و شهرداری و 
فرمانداری در ۲۵ آبان سال ۹۱ مصوب شد همانند 

شهرداری تهران، شهرداری آمل نیز برای پسماند 
عفونی عوارض دریافت کند و این کار را انجام 
دهد و از آن تاریخ به بعد شهرداری برای ساختمان 
پزشکان قبض عوارض نوسازی و خدمات عمومی 
و برای پزشکان متخصص و پزشکان جراح قبض 
دیگری به عنوان خدمات پسماند صادر می کند. 
رئیس نظام پزشکی شهرستان آمل تصریح کرد 
زباله  خطرسازی  بی  و  امحاء  داریم  تقاضا  ما   :
های عفونی توسط شهرداری صورت گیرد و به 
هر نحوی که صالح است جمع آوری شود . وی 
خاطرنشان کرد : بیمارستان ها زباله سوز دارند و 
زباله ها را می سوزانند، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها 
با شرکت آلفازیست گستر قرارداد دارند ولی مطب 
ها قرارداد ندارند و ما ترجیح می دهیم شهرداری 
این کار را به عهده بگیرد و کار را به اتمام برساند.

طرح "کاال پست الکترونیکی" در جلسه شورای شهر آمل ساماندهی زباله های عفونی مورد تاکید  قرارگرفت 
در مازندران اجرایی می شود

مدیرکل پست مازندران با تاکید بر ارتقا دولت الکترونیک در 
فعالیت های پستی گفت: طرح کاال پست الکترونیکی در مازندران 
اجرایی می شود. اسماعیل بوداغی در نشست خبری به مناسبت 
روز جهانی پست اظهار داشت: ۱۵۹ سال پیش ۲۲ کشور دنیا با 
توجه به ساز و کار موجود وجود یک سازمان جهانی که بتواند 
کارها را پیش ببرد را الزم دانستد که  امروز تالش داریم  اهداف 
پست را پیش ببریم. وی افزود: همه کشورهای دنیا عضو اتحادیه 
پست هستند که سرانه ترافیک پستی شاخص پستی را افزایش 
می دهد. بوداغی تصریح کرد: سرانه پست در ایران هشت است 
یعنی هر ایرانی ساالنه هشت بار با پست سروکار دارد که با توجه 
به امکانات دیگری مانند مخابرات، اینترنت، فضاهای مجازی و 
پست همچنان در تمام کشورها جاری و ساری است. مدیرکل 
پست مازندران گفت: پست مازندران در چهار بخش ترافیک، 
درآمد، هزینه کیفیت از میانگین کشوری باالتر است و در بحث 
رتبه  مازندران  امسال  ماهه نخست  شاخص کیفیت در شش 
نخست را در کشور کسب کرد. وی بیان کرد: در دولت تدبیر و 
امید تحول زیربنایی در بخش پست شکل می گیرد که در بخش 
امانت رشد استان نسبت به شش ماهه گذشته ۹8 درصد بود. 
بوداغی در زمینه تجارت الکترونیک گفت: کاال پست و خرید و 
فروش اینترنتی و روستا کاال مدنظر است که روستاییان می توانند 
صنایع دستی و محصوالت کشاورزی را از طریق سایت به تمام 
دنیا معرفی کنند و متقاضی از طریق پست کاال را تحویل دهند 
که به نوعی ایجاد اشتغال می کند. وی تصریح کرد: دو طرح ملی 
جی نف  و سیماک با تحقق دولت الکترونیک در بخش ملک و 
امالک  اقتصاد مقاومتی است که عدالت برقرار و زمان را کاهش 
می دهد که تاکنون هزار و ۳۶۹ دهیار از ۱۴ شهرستان دربخش 

سیماک آموزش های الزم را دیدند.

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران نقش نوسانات ارزی را 
در بروز اختالالت اضطرابی جامعه موثر دانست. مریم رسولیان در 
نشست خبری سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان 
ایران گفت: نوسانات ارزی یکی از عوامل اجتماعی ناشی از بحران 

های اقتصادی است و قطعاً در بروز استرس تأثیر دارد.
وی افزود: افراد بر مبنای شخصیت و ویژگی های فردی نسبت به 
این قبیل بحران ها واکنش نشان می دهند ولی می توان عنوان 
داشت که این قبیل بحران ها، فضای عمومی جامعه را ناامن می 

سازد.

رسولیان خاطرنشان کرد: وقتی مشکالت از حدی می گذرد قطعًا 
عملکرد فرد را کاهش می دهد و وقایعی از این دست روی عملکرد 
جامعه اثرگذار است. رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران در 
ارتباط با نوسانات ارزی و افزایش سکته های قلبی در هفته های 
اخیر تصریح کرد: افزایش اضطراب برای کسی که زمینه بیماری 
قلبی دارد می تواند منجر به سکته شود. وی با عنوان این مطلب که 
عوامل اجتماعی بسیار پیچیده است، اظهار داشت: اضطراب های از 
نوع بحران های اقتصادی می تواند براساس ویژگی های فردی بر 

عملکرد افراد اثرگذار باشد.

رئیس سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان ایران در 
ادامه به موضوعات مورد بحث در همایش امسال اشاره کرد و گفت: 
در همایش امسال موضوعات مختلفی از جمله مسائل صنفی و 
اجتماعی در حوزه روان پزشکی و همچنین درمان و اختالالت روان 
پزشکی، آموزش روان پزشکی و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 
بحث و گفتگو می شود. به گفته وی، اکثر پژوهش ها نشان داده 
حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد سالمت افراد ناشی از رفتارهای فردی است 
و عوامل اجتماعی مانند فقر و نابرابری سهم ۷۰ درصدی در سالمت 

جامعه دارد./مهر

نقش نوسانات ارزی در بروز اختالالت اضطرابی جامعه

دبیر ستاد مرکزی اربعین:
ارز تخصیص یافته به زائران اربعین 

دینار است
ارز  مرکزی  بانک  گفت:  اربعین حسینی  مرکزی  ستاد  دبیر 
همراه زائران اربعین را به صورت دینار پرداخت می کند. شهریار 
حیدری درباره ارز مسافرتی تخصیص یافته به زائران اربعین 
حسینی از طریق بانک مرکزی گفت: طبق درخواست ستاد 
اربعین از بانک مرکزی برای تامین ارز همراه زائران اربعین که 
زائران در سفر برای تردد و انجام سایر امور به مشکل نخورند، 
توافق شد این ارز همراه دینار باشد. وی با اعالم اینکه هنوز 
مقدار ارز تخصیص یافته به زائران اربعین نهایی نشده است، 
افزود : البته هنوز سازوکار پرداخت این ارز و میزان آن مشخص 
نشده است و با توجه به اعزام زائران تا دو روز آینده مقدار نهایی 

ارز تخصیص یافته شده اعالم خواهد شد.

گردهمایی گروه های دانشجویی حامی 
محیط زیست و منابع طبیعی برگزار می شود

چهارمین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشاوزری 
کشور در قالب هشت منطقه از سراسر کشور برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی 
جهاد دانشگاهی مازندران،واحد عبدالهیان اظهار داشت: چهارمین گردهمایی گروه های 
دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشاوزری ۲۴ و ۲۵ مهرماه در قالب 
هشت منطقه از سراسر کشور در دانشگاه مازندران برگزار می شود. وی افزود: چهارمین 
با محوریت  منابع طبیعی  و  دانشجویی حامی محیط زیست  گردهمایی گروه های 

مدیریت آب و پسماند به همت سازمان دانشجویان و جهاددانشگاهی واحد مازندران 
با حضور فریده اوالد قباد نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس جهاددانشگاهی، 
از وزارت نیرو و وزارت  رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و  نمایندگانی 
جهاد کشاوزری ۲۴ و ۲۵ مهرماه در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزارمی شود. 
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران صریح کرد: این گردهمایی با حضور دانشجویان حامی 
محیط زیست در قالب هشت منطقه از سراسر کشور برگزار می شود. وی بیان کرد: 
منطقه یک با حضور دانشجویانی از استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و استان 
سمنان، منطقه دو با حضور دانشجویانی از استان های تهران، قم، مرکزی، قزوین، البرز، 
منطقه سه استان های گیالن، گلستان و مازندران، منطقه چهار با حضور دانشجویانی از 

استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان، منطقه پنج با حضور دانشجویانی 
از استان های خوزستان، بوشهر، فارس، کهکلویه و بویراحمد، منطقه شش با حضور 
دانشجویانی از استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، منطقه هفت با 
حضور دانشجویانی از استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، ایالم و لرستان و منطقه 
هشت با حضور نمایندگانی از استان های اصفهان، یزد، چهار محال و بختیاری است. 
عبداللهیان افزود: نشست شوراهای مرکزی مناطق، برگزاری دو کارگاه با موضوعات، 
روش شناسی فعالیت در تشکل های دانشجویی و مدیریت پسماند، برپایی کارگروه های 
در  تأثیرگذاران  نقش  پنل  برگزاری  اکوتوریسم،  و  آب  کارگروه  پسماند،  »مدیریت 
مدیریت بحران آب، پاکسازی ساحل بخشی از برنامه های این گردهمایی دو روزه است.

خسارت ۲۳ میلیاردی سیل 
به مدارس مازندران

در  مدرسه   ۱۰۶ به  اخیر  سیالب  و  بارندگی  خبر:  گروه 
مازندران ۲۳ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال خسارت زد. نیکزاد 
مدرسه   ۱۰۶ گفت:  مازندران  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
مازندران در جریان بارندگی و جاری شدن سیالب ۱۳ و ۱۴ 
مهرماه جاری بیش از ۲۳ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال خسارت 
دید. وی آبگرفتگی ساختمان ها، تخریب دیوار مدارس، انبار ها 
و موتورخانه را از جمله خسارت  های سیل به این واحد های 
آموزشی اعالم کرد و افزود: هیچ مدرسه  ای در استان تخریب 
۱۰۰ درصد نشد. نیکزاد گفت: تنکابن با ۲۰ مدرسه خسارت 
تعداد  بیشترین  مدرسه   ۱۵ نکا  مدرسه،   ۱8 چالوس  دیده، 
تخریب را داشتند. مدیر کل آموزش و پرورش مازندران افزود: 

تمامی مدارس در مناطق سیل زده باز است.


