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گروه فرهنگی:حدود 10 سال از انتخاب 14 آبان به نام 
مازندران می گذرد، روزی که مردم این استان با حسن 
ابن زید علوی بیعت کرده و نخستین حکومت شیعی 
ایران را به روایتی در این پهنه سرسبز تشکیل دادند، 
این مناسبت آن گونه که  ولی به نظر می رسد هنوز 
باید در استان جا باز نکرده است. در همه این سال ها 
اگر چه وعده ثبت این روز در تقویم ملی کشور میسر 
نشد، ولی برنامه هایی هم که هر ساله برگزار می شود 
بویژه در داخل استان گویی بر مدار تکرار می چرخد و 
به نوعی دچار کلیشه ناشی از جدی نگرفتن این روز 
شده است. اجرای عروسی سنتی مازندرانی با عروس و 
داماد و کاروانی که عروس را همراهی می کند، رقص 
چوب و در نهایت هم توزیع آش، همه برنامه های روز 
مازندران بود که در این سال ها برگزار شد. اگر چه ادعا 
بر این بود که روز مازندران به صورت رمسی به هفته 
تبدیل و در همه شهرهای استان برنامه هایی به شکل 
مردمی برگزار شود، اما در نهایت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی متولی کار بود و انجمن های فرهنگی 
با این که در اجرای برنامه ها سهیم بودند ، اما نتوانستند 
نقش و جایگاه مردمی بودن این مراسم را تثبیت کنند. 
نکته جالب تر این که روز مازندران در خارج از استان و 
توسط مازندرانی های مقیم تهران جدی تر گرفته شده 
و انجمن های فرهنگی مازندرانی های مقیم تهران، به 
شکل کامال مردمی جشن های مختلف مرتبط با فرهنگ 
مازندران را در چند سال گذشته برگزار کردند که از اقبال 
عمومی هم برخوردار بوده است. کارشناسان فرهنگی دو 
علت را برای تکراری شدن برنامه های روز مازندران و 
کم عالقگی مردم برای شرکت در آن دخیل می دانند؛ 
یکی تک وجهی دیدن انتخاب روز مناسب و دیگر دولتی 
شدن برنامه ریزی آن. به اعتقاد این کارشناسان روزی 

که به نام مازندران انتخاب شد بدون مشورت با اهالی 
فرهنگ بوده و بیشتر مبتنی بر پیشنهاد فردی و احتماال 
هرگونه بحث و بررسی بوده و در نتیجه با گذشت یک 
قرار  جوانان  بویژه  مردم  استقبال  مورد  نتوانسته  دهه 
حدود  گفت:  »سادوا«  فرهنگی  انجمن  مدیر  بگیرد. 
یک دهه پیش در باره انتخاب روز مازندران کم لطفی 
به خرج دادند و در حالی که 13 آبان روز تیر انداختن 
آرش و همزمانیش با جشن » تیرما سیزده« مازندرنی را 
می توانستند به عنوان روز مناسب تر انتخاب کنند، اما 14 
آبان انتخاب شد که انتخابی بر پایه نگرش های فرهنگی 
نبود. عین اهلل آزموده افزود: واقعیت این است که می 
توانستند از همان ابتدا حتی هفته مازندران را پیشنهاد 
بدهند که تقریبا هر دو مناسبت و همچنین زادروز نیما 
یوشیج را در بر می گرفت و مورد استقبال اقشار مختلف 
از شرق تا غرب مازندران و همچنین سنین مختلف قرار 
می گرفت. وی با اظهار این که بسیاری از انجمن های 
فرهنگی و فرهنگ  دوستان تک وجهی دیدن انتخاب 
14 آبان به عنوان روز مازندران را دلیل عالقه نداشتن 
زیاد برای داخل شدن در برنامه ریزی های این روز می 
دانند، افزود: به نظر می رسد در وجه تاریخی انتخاب روز 
مازندران هم این موضوع درست مورد تجزیه و تحلیل 
قرار نگرفت و صرف عنوان »تشکیل نخستین حکومت 
علویان« چنین نیازی را برای پیشنهاد دهندگان منتفی 
کرد. این کارشناس فرهنگی توضیح داد: می دانیم که 
در اسناد مختلف تاریخی ذکر شده علویان جز در 2 دهه 
و  نداشتند  نخست حکومت خود، سابقه چندان خوبی 
انتساب این حکومت به والیت حضرت علی )ع( و تشیع، 

کار اشتباهی است و هیچ ربطی به حکومت یا منش 
واالی حضرت علی )ع( ندارند. وی با بیان اینکه کسانی 
که این روز را انتخاب کردند باید پاسخ دهند حکومت یا 
سلسله علویان چه جایگاهی در حکومت مرکزی ایران 
اگر  عمومی  فرهنگ  شورای  گفت:  داشته،  روزگار  آن 
نسبت به این موضوع دقت بیشتری به خرج می داد، این 
مناسبت را انتخاب نمی کرد. این فعال فرهنگی با اشاره 
به این که در آداب و رسوم مازندران، آیین هایی وجود 
دارد که می توانست به عنوان روز مازندران انتخاب شود 
نه اینکه هر ساله با راه انداختن یک کارناوال تکراری، روز 
مازندران برگزار شود، افزود: نشان دادن مراسم عروسی 
سنتی و ساز و دهل و در نهایت توزیع آش، همه فرهنگ 
مازندران نیست. آزموده گفت: فرهنگ مازندران دارای 
پیشینه غنی است و برای جوان امروزی باید راهکار پیش 
بینی کنیم و جوانان ما به واسطه تکنولوژی سرعت وسیع 
رسانه ها و ارتباطات، تحت تاثیر فرهنگ وارداتی شرق 
و غرب هستند و در برگزاری برنامه های فرهنگی باید 
نیاز این قشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مدیر انجمن 
فرهنگی سادوا با تاکید بر این نکته که در برگزاری روز 
مازندران باید داشته های فرهنگی و هنری مازندران به 
زیباترین شکل به مخاطب ارائه شود، افزود: باید نسبت 
به زبان مازندرانی که در حال نابودی است حساسیت 
داشته باشیم و برگزاری روز مازندران باید این ظرفیت 
را ایجاد کند تا ما در باره چیزهایی اعم از زبان، فولکلور، 
ضرب  المثل  ها، آیین  های کهن، موسیقی و موارد این  
چنینی که از دست دادیم، دوباره فکر کنیم. این کارشناس 
فرهنگی همچنین وابستگی به بودجه دولتی را یکی دیگر 

از ضعف های برنامه های روز مازندران برشمرد و توضیح 
داد: اگر چه برنامه های روز مازندران به شکل مردمی 
بودجه  به  وابسته  ها  برنامه  این  ولی  برگزار می شود، 
دولتی است و چون دولت هزینه برگزاری آن را تامین 
می کند، یک موضوع کامال وارد حوزه سیاست می شود 
و از این به بعد هم حتی سلیقه های سیاسی افراد می 
تواند بر برنامه ها اثرگذاری کند. وی بر ضرورت سوق 
یافتن جایگاه روز مازندران به سمت مردمی شدن تاکید 
کرد و گفت: اگر این روز به شکل دولتی برگزار شود، 
پایانش رفع تکلیف اداری و افت شدید کیفیت برنامه  
هاست. آزموده با بیان این که روز مازندران تا اینجا نه 
در تقویم عمومی وارد شده و نه مورد اقبال مردم قرار 
گرفته ، پیشنهاد کرد تا با تعیین هفته مازندران در محدود 
 13 تا 21 آبان ، تالش شود تا بعد مردمی بودن برگزاری 
برنامه های این مناسبت و همچنین اثرگذاری آن بویژه 
بر قشر جوان افزایش یابد. وی با بیان اینکه حتی برای 
مردم مازندران هم مشکل است که برای یک فرد غیر 
بومی توضیح دهند چرا 14 آبان به عنوان روز مازندران 
تواند  می  مازندران  هفته  انتخاب  افزود:  شده،  انتخاب 
پیوندهای فرهنگی گسترده تری نسبت به یک روز در 

مازندران ایجاد کند.
** وعده اجرای برنامه های چند وجهی 

در همین حال، دبیر اجرایی هفته فرهنگی مازندران از 
چندوجهی شدن و گسترش اهداف برنامه  های هفته 
فرهنگی مازندران خبر داد و گفت که امسال ویژه  برنامه  
های مختلفی برای گرامیداشت هفته مازندران در نظر 
گرفته شده است که در سراسر استان برگزار می  شود 

زادروز  با  آبان، همزمان  اختتامیه آن روز 21  و مراسم 
در  واقع  تهران  شمس  ایوان  تاالر  در  یوشیج«  »نیما 
ابتدای بزرگراه کردستان برگزار خواهد شد. خسرو علیزاده 
با اعالم این که برنامه های هفته مازندران از امروز در 
سراسر استان آغاز شده است، افزود: توجه به فرهنگ 
بومی و مسائل روز مازندران از اهداف اصلی برگزاری 
این برنامه  هاست. وی گفت: در سال  های ابتدایی پس از 
تصویب روز ملی مازندران، یک یا دو روز برای برگزاری 
برنامه ها در نظر گرفته می  شد که یک روز به مناسبت 
بیعت مازندرانی  ها با دین اسالم و روز دیگر به بهانه 
این  اجرای  اخیر، زمان  اما در سه سال  بود،   روز آرش 
برنامه  ها به یک هفته افزایش پیدا کرده است که در 
طول این یک هفته برنامه  های فرهنگی، اجتماعی و 
توسعه  ای گوناگونی در مازندران و تهران برگزار می  شود. 
علیزاده افزود: عمده برنامه  ها ساختاری فرهنگی و مرتبط 
با فرهنگ بومی مازندران دارند که نشاط افزا هستند، اما 
در چند سال اخیر با توجه به تقارن هفته فرهنگی مازندران 
با ماه  های محرم و صفر و ایام سوگواری سیدالشهدا)ع(، 
عمده برنامه  ها در قالب سخنرانی و نشست  های مرتبط 
با توسعه استان دنبال می  شود و در حوزه فرهنگ بومی 
آیین  های بومی عزاداری مانند کرب زنی و رسوم  نیز 
دیگر در روستاها و شهرهای مازندران مورد توجه قرار 
می  گیرد. دبیر اجرایی هفته فرهنگی مازندران با اشاره 
به بازخورد مناسب برگزاری این برنامه  ها در سال  های 
اخیر، گفت: خوشبختانه در این چند سال استقبال زیادی 
و  و شهرها  روستاها  در  مردم  و  برنامه  ها شد  این  از 
همچنین برخی نهادهای دولتی هم طی این چند سال 

وارد میدان شدند و همکاری مناسبی دارند. علیزاده مهم  
ترین اهداف این برنامه ها را معرفی و انتقال رسوم و آیین  
های بومی به نسل جدید برشمرد و افزود: وقتی نگاهی 
اندازیم می  بینیم که بعضی  به استان  های دیگر می  
استان ها در این قبیل فعالیت  ها بسیار جلوتر از مازندران 
هستند و الزم است که وقت و انرژی بیشتری بگذاریم 
چون اقداماتی که ما امروز انجام می  دهیم را برخی استان 
 ها نزدیک به دو دهه پیش آغاز کردند. این فعال فرهنگی 
و اجتماعی استقبال تشکل  های مردم نهاد در حوزه  های 
مختلف برای فعالیت در این برنامه  ها را نشانه چندوجهی 
شدن اهداف روز ملی و هفته فرهنگی مازندران عنوان 
با این  کرد و گفت: زمانی بود که برنامه  های مرتبط 
رویداد صرفا به برگزاری چند جشن و اجرای موسیقی 
و برپایی بازارچه محدود می  شد، اما امروز گستره برنامه  
ها گسترش یافته و شاهد نشست  هایی در زمینه توسعه 
استان، مسائل زیست  محیطی و فعالیت  های اجتماعی 
و اقتصادی برای مازندران نیز هستیم. دبیر اجرایی هفته 
فرهنگی مازندران اظهار داشت: از همه نخبگان و چهره  
های فرهنگی و اجتماعی استان برای پیوستن به این 
جریان اجتماعی ایجاد شده در مسیر توسعه همه  جانبه 
مازندران دعوت به همراهی می کنیم. علیزاده یکی از 
دستاوردهای انتخاب روز مازندران و برگزاری برنامه های 
مختلف برای این منظور را ایجاد پیوستگی بیشتر بویژه 
در مازندرانی های مقیم خارج از استان از جمله تهران 
برشمرد و گفت: امسال هم عصر روز 21 آبان اختتامیه 
تهران  ایوان شمس  تاالر  در  مازندران  فرهنگی  هفته 
برگزار می شود که تعداد زیادی از مازندرانی های دلسوز 
فرهنگ و جامعه گرد هم می آیند و با برپایی برنامه های 
فرهنگی و بازارچه محصوالت بومی، قطعه ای از مازندران 

را در پایتخت ایران شکل خواهند داد.

روز مازندران؛ انتخابی برای تقویم یا تلنگری برای فرهنگ ؟

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی الریجان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی الریجان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

امالک متقاضیان واقع در نمار نمارستاق پالک اصلی ۵۴ بخش ۴
3۵9 فرعی از 12۶فرعی آقای مرتضی جعفرزاده فرزند نوراله نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۵۵.80 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

نوراله جعفرزاده مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پردمه پالک اصلی ۴۴ بخش ۵

339 فرعی از 18۵ فرعی آقای محمود علی زاده فرزند علی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 423.87متر مربع خریداری بدون واسطه از اقای 

نعمت اردشیر مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در پلور پالک اصلی ۵۳ بخش ۷
34۵۵ فرعی از 9۵ فرعی آقای احد غریقی فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 87.۵0متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای 

علیرضا اشرفی مالک رسمی.
34۵۶فرعی از 724 فرعی خانم سکینه درزی فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 40.17متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای 

حبیب اله درزی مالک رسمی.
34۵7 فرعی از 21۵ فرعی آقای نعمت اله رضاپور فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 248.38 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از آقای نعمت اله شالیکار مالک رسمی.
34۵8 فرعی از 297 و 298 فرعی آرش سلیمی میدانشاهی فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 113۶.۶۶ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از آقای جمشید رهنما مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در اسک پالک اصلی ۵۹ بخش ۷

241 فرعی از 4 و ۵ فرعی خانم منیژه امیرقاسمی فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 484.۶۵ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از آقای حسن امیرقاسمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در آبگرم پالک اصلی ۶۶ بخش ۷

323 فرعی از 17۵ فرعی محسن مقاره عابد فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 28۵.۵۶متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای 

امید بادفر مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حاجی دال پالک اصلی ۲۹ بخش ۸

332 فرعی از 2۶7 فرعی خانم سلیمه تقی زاده فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 239.4۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از خانم 
افسانه مشرف زاده مالک رسمی.  لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 

اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف :  97/230/433۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/1۵

علی اکبر پرستار-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك الریجان        

ویژه برنامه های بیست وششمین دوره هفته کتاب اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان مازندران اعالم شد. مدیر کل  فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مازندران با اعالم این خبرگفت: بیست وششمین دوره 
هفته کتاب با شعار  »حال خوش خواندن«  ازروز پنج شنبه 24 
آبان  ماه باتجدید میثاق با آرمان های امام)ره( آغاز خواهد شد. 
محمود شالویی افزود: برگزاری هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان فراگیرترین رویداد فرهنگی کشور، نمایانگر مشارکت وسیع 
مردمی در رشد و توسعه همه جانبه کشور از طریق ترویج فرهنگ 
رسانه های  گسترش  عصر  در  افزود:کتاب  وی  است.  کتابخوانی 
الکترونیکی و سایر وسایل ارتباط جمعی همچنان به عنوان یک 
رسانه پایا و ماندگار مطرح و نقش آن در توسعه فرهنگی کشورها 
امری پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر است. کتاب به عنوان یک کاالی 
فرهنگی همواره موجب رخدادهای فرهنگی عظیم در سطح ملی و 
بین المللی شده است. شالویی اظهار داشت : برگزاری نمایشگاه کتاب 
با تخفیف های ویژه در همه شهرستانهای استان ، اجرای طرح چهل 
جشن کتاب در چهل شهربا حضور چهل نویسنده- اهدای کتاب، 
آیین های متفاوت از رونمایی کتاب و تجلیل از فعاالن و خادمان 
فرهنگ مکتوب و نشر از مهمترین برنامه های این دوره از هفته 
کتاب است. وی ادامه داد : اجرای طرح سفیران کتاب با شرکت 
سراسر  در  خوانی  کتاب  فرهنگ  به  عالقمندان  و  آموزان  دانش 
استان– نواختن زنگ مدارس  با شعارصدای پاک کتاب در  مدراس 

شهرستانی  و  استانی  مسئولین  حضور  با  ستان  سراسرا  منتخب 
-  اجرای نمایش خالق از سوی کودکان و نوجوان  در نمایشگاه 
برای  کتاب  نویسی  نوشتن خالقانه و خالصه  اجرای طرح     -
عالقمندان به فرهنگ مطالعه در نمایشگاه ها سراسر استان –اجرای  
برنامه فرهنگ قرآن پژوهی، با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با  
قرآن کریم، کمک از نویسندگان حوزه  کتب دینی کودک و نوجوان 
در نمایشگاه ها – جشن تخفیف کتاب با مشارکت کتابفروشی ها 
در سراسر استان – هماهنگی جهت دیدارکودکان و نوجوانان  با 
نویسندگان و صاحبان مشاغل مربوط به حوزه کتاب –دعوت از 
نویسندگان حوزه کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه های سراسر 

استان – اجرای طرح نذر کتاب از سوی عالقمندان فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی در سراسر استان -  برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی 
با همکاری اعضاء محترم ستاد هفته کتاب  – برگزاری عصری با 
شعر با حضور شاعران و عالقمندان به کتاب در نمایشگاه های 
سراسر استان – اجرای مسابقه پیامکی با موضوع کتاب و کتابخوانی 
در ایام هفته کتاب – اجرای خوانش آثار محلی و فرهنگ بومی 
در نمایشگاه های سراسر استان از سوی نویسندگان  -  برگزاری 
مسابقات محلی با موضوع کتاب با شعار شاد بودن – اجرای طرح 
گتابگردی در ایام هفته کتاب، بازدید از کتابفروشی های منتخب 
سراسر استان و خرید با تخفیف ویژه – اجرای برنامه نمادین از سوی 
باشگاه های منتخب کتاب در سراسر استان با دعوت از مسولین 
استانی و شهرستانی  فعاالن حوزه کتاب و کتابخوانی ، مربیان و 
اعضای باشگاه های کتابخوانی ، برپایی کارگاه آموزشی نشر  برای 
ناشران و نویسندگان از دیگر برنامه هایی است که به مناسبت این 
ایام برنامه ریزی شده است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان 
داشت : اجرای برنامه های هفته کتاب تاثیر بسیار شگرفی در ترویج 
فرهنگ مطالعه در جامعه دارد و مشارکت نهادهای خصوصی و 
دولتی مثل نهاد کتابخانه های عمومی – کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان – آموزش و پرورش و..، همکاری و هم افزایی 
این نهادها باعث ایجاد انگیزه و انجام فعالیت های موثر در هفته 

کتاب خواهد شد.

ویژه برنامه های هفته کتاب مازندران اعالم شد دو نشانه ابتال به تومور گوش ؛
علت وزوز گوش در سنین باال

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد   : گـروه سالمـت 
بهشتی، دو نشانه اصلی ابتال به تومور گوش را تشریح کرد. 
تومور  به  ابتال  به دو نشانه اصلی  اشاره  با  افتخاریان  علی 
گوش، گفت: در سنین باال پیرگوشی دلیل عمده وزوز گوش 
است ولی در هر شرایط باید این مسئله جدی گرفته شود و 
جهت تشخیص علت آن اقدام به موقع انجام داد. وی در 
آستانه  برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی 
جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران اظهار داشت: 
این کنگره ۶ تا 9 آذرماه سال جاری در مرکز همایش های 
رازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می شود. 
و  گوش  بیماری های  به  مربوط  اتولوژی  افزود:  افتخاریان 
مشکالت  تومورها،  شامل  که  بوده  جمجمه  طرفی  قاعده 
است. وی در مورد   ... و  مادرزادی گوش و عفونت گوش 
تومورهای گوش، گفت: اکثر این تومورها با کم شنوایی و 
صداهای اضافه در گوش همچون وزوز گوش همراه هستند 
و عالئم دیگری همچون درد، کمتر  در مراحل اولیه با آن 
همراه است. این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
ادامه داد: درمان تومورهای گوش از طریق جراحی است و 
البته  به ندرت درمان های دیگر برای آن صورت می گیرد. 
تشخیص به موقع در درمان موفقیت آمیز این بیماری حائز 
اهمیت است. وی بیان داشت: وزوز گوش علل مختلفی دارد 
و هر علتی در مسیر شنوایی می تواند سبب آن باشد و برای 
درمان آن باید ابتدا منشأ مشکل را پیدا کرد. افتخاریان گفت: 
در سنین باال پیرگوشی دلیل عمده وزوز گوش است ولی در 
هر شرایط باید این مسئله جدی گرفته شود و جهت علت آن 

اقدام به موقع انجام شود. 

مسابقه ایده بازار دریایی بعنوان یکی از بخش های اصلی جشنواره 
ملی دریا مسیر پیشرفت بعد از سه روز رقابت ایده پردازان در مرحله 

ارائه کوتاه و ارائه نهایی نفرات برتر خود را شناخت. 
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، شرکت 
کنندگان در این مسابقه در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی به 
رقابت پرداختند. و سر انجام ظهر روز پنجشنبه سوم آبان ماه نفرات 
برتر با رای هیات داوران مشخص شد.  بر این اساس در بخش 
برترین های دانش آموزی به ترتیب سید برهان صالحی ریحانی 
با ایده "بازیابی گرمای سیستم خنک کاری موتور"، مریم فتحی با 
ایده "عصاره افزایش قدرت باروری و تکثیری موجودات آبزی" و 
فاطمه دهقانی با ایده "ماسک تنفسی ضد سرب از خیار دریایی" 

حائز رتبه های اول تا سوم شدند. 
در بخش دانشجویی نیز به ترتیب حسن محمدی و سهراب مجد 
فر با ایده "طراحی و ساخت دستگاه چگالشی چند فیلتره تصفیه 
آب دریا"، زهرا زارعی با ایده " تولید هیدروژل های نانوکامپوزیت 
ایده  با  و مهدیه و مهدی فتحی پور  از ضایعات صید"  ترکیبی 
"دستگاه شوک الکتریکی خارجی خودکار یا همان "AED رتبه 

های اول تا سوم کسب نمودند.
گفتنی است مسابقه ایده بازار دریایی بعنوان یکی از بخش های 
اصلی جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت می باشد که به همت مرکز 
رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهر در باغ موزه دفاع مقدس 

برگزار گردید.

سومین مسابقه ایده بازار دریایی برگزار شد

گروه گردشگری: راهنمای گردشگری گفت: جنگل های هیرکانی به دلیل پوشش 
گیاهی و جانوری خاص، عمر آن به دوره سوم زمین شناسی و عصر یخبندان باز 

می گردد. 
میالد رحیمی گفت: جنگل های هیرکانی در ضلع جنوب و جنوب غربی دریای خزر 
قرار گرفته اند و بیش از 90 درصد آن در ایران و حدود 10 درصد در آذربایجان قرار 

دارد. وی افزود: گیاهانی مثل سرخدار،  راش و گونه های جانورانی چون چرخ ریسک، 
سمندر، گونه های وزغ در این منطقه زیست می کنند. 

رحیمی گفت: تالش می کنیم تا طبیعت نقاط مختلف کشور را حفظ و احیا کنیم و 
از این طریق بتوانیم گردشگر های بسیاری وارد کشور کنیم تا از نظر اقتصادی برای 

کشور منفعت داشته باشد.  

وی افزود: کشور های بسیاری، چون ترکیه از گردشگری درآمد فراوانی به دست 
می آورند و به کمک این درآمدزایی اتکا به نفت کاهش پیدا می کند. رحیمی  گفت: با 
وجود مناظر بسیار چشمگیر و زیبای این منطقه و گردشگران بسیاری به آن مناطق 
سفر می کنند از مردم خواهش می کنم از آسیب زدن به پوشش های گیاهی،  ریختن 

زباله، شکستن شاخه درختان و آتش روشن کردن پرهیز کنند.

جنگل های هیرکانی؛ به جای مانده از عصر یخبندان

خارش بدن را جدی بگیرید
یک متخصص پوست و مو گفت: افراد باید خارش شدید بدن را 
جدی گرفته و به سرعت علت آن را دریابند. عبدالرضا عرفانی با 
اشاره به اینکه خارش شدید بدن یک بیماری نیست و به عنوان یک 
عالمت  مطرح می شود، اظهار کرد: برای نمونه ممکن است فردی 
تب کرده باشد و علت آن عفونت درونی بدن و یا  عفونت خون باشد. 
وی با اشاره به اینکه این عالمت یا نشانه می تواند از بیماری های 

مربوط به پوست شروع شود و به علل دیگر ختم شود، گفت: برای 
نمونه ممکن است علت خارش اگزما، حساسیت شدید پوست، پوست 
خشک و یا حساسیت به شوینده ها باشد. این متخصص پوست و 
مو گفت: ممکن است علت خارش شدید پوست ابتال به بیماری 
هوچکین باشد زیرا این بیماری از جمله بیماری هایی است که یکی از 
نشانه های اصلی ابتال به آن خارش بدن است. عرفانی با بیان اینکه  
اختالل عملکرد تیرویید به صورت کم کاری یا پرکاری نیز  منجر 
به خارش  بدن می شود، اضافه کرد: بهتر است برای درمان، علت را 

جست وجو کرد. زیرا ممکن است علت خارش به دلیل بیماری هایی 
پوستی باشد و نشانه ای از ابتال به هیچ کدام از بیماری ها نباشد.

وی ادامه داد: نارسایی کلیه، مشکالت هورمونی، بیماری های کبد 
)التهاب کبدی به دلیل انسداد مجاری صفراوی( و تمام بیماری های 
داخلی بدن با نشانه ای از خارش آغاز می شود و ارتباط مستقیمی با 
خارش بدن دارند. این متخصص پوست و مو تصریح کرد: حتی 
خارش می تواند عالمتی برای ابتال به سرطان نیز باشد. البته گاهی 
ممکن است به علت ابتال به یک بیماری عفونی مانند گال باشد که 

این بیماری مسری است. عرفانی با اشاره به اینکه  در صورت بروز 
خارش در بدن باید همانند احساس درد اهمیت داده شود و علت  
یابی صورت گیرد، گفت:  در برخی پیدا کردن علت خارش مشکل 
است و باید برخی آزمایش ها صورت گیرد زیرا ممکن است علت 
خارش حتی به دلیل  ابتال به انگل روده و شپش سر نیز خود را 
نشان دهد. وی ادامه داد: یکی از علت های خارش ناشی از خشکی 
پوست که بسیار شایع است که این علت بیشتر در سالمندان، افرادی 
که در محیط های آب و هوایی خشک زندگی می کنند و یا آب 

کم می خوردند شایع است. این متخصص پوست گفت: برای درمان 
این  علت می توان از نرم کننده ها، روغن های گیاهی و شوینده های 
مالیم خارش را کنترل و درمان کرد. گاهی نیز با استفاده از آنتی 
هیستامین ها به عنوان کنترل کننده خارش- نه درمان کننده علت 
خارش، می توان استفاده کرد.عرفانی خاطرنشان کرد: برای درمان 
تاول هایی که منجر به خارش می شوند نیز کورتون تجویز می شود. 
بهتر است افراد با خارش شدید این نشانه را جدی گرفته و سریعا 

اقدام به علت یابی و درمان کنند و در واقع خارش را جدی بگیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف
 و امور خیریه مازندران  خبر داد:

مراسم لبیک یا رسول  ا...  
در امامزادگان و مساجد مازندران

گروه فرهنگی: این مراسم ، روز چهارشنبه مصادف با 28 
صفر از ساعت 10 صبح در امامزادگان و مساجد شاخص استان 
مازندران برگزار خواهد شد. مراسم لبیک یا رسول ا... در سالروز 
و  اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  گرامی  پیامبر  رحلت 
سالروز شهادت امام حسن مجتبی )ع( در امامزادگان و مساجد 
و  فرهنگی  معاون  شود.  می  برگزار  مازندران  استان  شاخص 
اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: مراسم 
لبیک یا رسول  ا...  روز چهارشنبه 1۶ آبان مصادف با 28 صفر از 
ساعت 10 صبح در امامزادگان و مساجد شاخص استان مازندران 
افزود: ویژه  قربانی  برگزار خواهد شد. حجت االسالم مسعود 
برنامه استانی این مراسم در این روز در آستانه امامزاده ابراهیم 
کرد:  تصریح  مازندران  اوقاف  معاون  شود.  می  برگزار  بابلسر 
مراسم دسته روی و زنجیرزنی همه ساله با حضور انبوه عاشقان 
اهل بیت عصمت و طهارت از سراسر استان روز 28 صفر در 
آستانه تکیه پهنه کال ساری برگزار می شود. حجت االسالم 
قربانی با اشاره به شلوغ بودن جاده منتهی به پهنه کال در مسیر 
جاده ساری به سمنان از زائران و عزاداران خواست به توصیه 
های پلیس گوش دهند و با نظم و آرامش به عزاداری بپردازند. 
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران 
خاطر نشان کرد: در سالروز رحلت پیامبر گرامی اسالم و شهادت 
امام حسن مجتبی )ع( ، زیارت پیامبر هم در امامزادگان و مساجد 
استان ، قرائت خواهد شد. به گفته وی، همچنین مراسم سالروز 
شهادت هشتمین ستاره آسمان امامت و والیت امام رضا)ع( هم 
در مساجد و تکایای استان با حضور مردم والیتمدار و هیات های 

مذهبی، با شکوه فراوان برگزار خواهد شد.


