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نگاه

روان آب زباله
در یکی از ورودی های اصلی و نقاط پرتردد شهر
و در کنار دو پارک بزرگ آزادی و صیاد شیرازی
بیرجند ،جایی که روزانه جمعیت زیادی از کنار آن
عبورمیکنند،آنگاهکهازبلندایپلمیدانآزادی
و محدوده اطراف آن به پایین دست می نگری،
منظره نه چندان خوشایندی مقابل دیدگانت
خودنمایی می کند؛ این جا انبوهی از کیسه های
ریزودرشتپالستیکیدرقسمتیازکانالرویآب
های سطحی شناور است .کانالی که هر چند برای
هدایت روان آب های شهر هنگام بارندگی زیاد و به
منظور جلوگیری از سیل تعبیه شده است ،اما این
روزها به واسطه قهر طبیعت ،فقط در چند نقطه ای
از آن ،آب های سطحی و راکد جمع و سبب رویش
علفهایکوتاهوبلندبرپهنهخشکآنشدهاستو
باتوجهبهقرارگیریآندریکیازنقاطپرترددشهر،
درصورترسیدگی،نظافتوپاکیزگیمیتوانددر
نشاط شهروندان و نوع نگاه مسافران به شهر تاثیر
بهسزاییداشتهباشدودرغیراینصورت،افزونبر
ایجادمنظرهناخوشایندومخدوششدنچهرهشهر،
بهراکدماندنآبوتبدیلآنبهلجنمنجرمیشودو
سالمتشهروافرادجامعهرابهخطرمیاندازد.البته
اینمعضلبافرارسیدنتابستانشدتبیشتریبه
خودمیگیردچراکهباوجوددوپارکبزرگشهردر
اطرافکانالومراجعهخانوادههابهویژهکودکانو
نوجوانان برای گذران اوقات فراغت در این مکان
ها و از طرفی شیوع ویروس کرونا؛ بدون تردید از
آلودگی های آن در امان نخواهند بود.معضلی که
از یک طرف نتیجه بی توجهی برخی از مردم برای
ریختنزبالهدراینمکانهاستوبهفرهنگسازی
نیازدارد؛ازطرفدیگراگرچهشهرداریهابهعنوان
یکیازارکانخدماترسانیدرحوزههایمختلف
مانندساماندهیامورشهری و...مطرحهستندو
نقشپررنگیدرمسائلاجتماعیایفامیکنند،اما
رسیدگیبهمعابر،کانالهایآبشهری،جمعآوری
زبالهو...نیزازانتظاراتشهروندانازآنهاست.

کاسبی به جای طبابت

نسخه برخی عطارها
گروه جامعه
هر روز با دلهره و اضطراب خاصی بعد از بیدار شدن
روی ترازو می رود و با دیدن شماره های روی آن،
خطوط صورتش درهم کشیده می شود .می گوید:
مدتی است لباس ها برایش مناسب و اندازه نیست و
هنگام راه رفتن ،نفس کم می آورد اما برای کم کردن
وزن دل خوشی از داروهای شیمیایی ندارد؛ برای
همین راه عطاری را در پیش می گیرد و به توصیه
صاحب عطاری که به گفته خودش چند پیراهن بیشتر
در این کار پاره کرده است؛ چند گرم داروی ترکیبی
خریداری می کند تا در کمترین زمان به وزن دلخواه
برسد.این ها را بانویی می گوید که برای خرید داروی
الغری به یکی از عطاری های شهر مراجعه کرده است.
«عباسی» با اشاره به قیمت بیش از  650هزار تومانی
هر کیلوگرم داروی الغری می افزاید :صاحب عطاری
برای رسیدن به وزن مطلوب و دلخواه توصیه کرد ابتدا
 100گرم از آن بخرم و در طول یک ماه و هر وعده یک
قاشق چای خوری مصرف کنم تا در پایان موعد مقرر
از یک تا  7کیلوگرم در ماه وزن کم کنم.وی هرچند
اطمینان زیادی به نتیجه آن ندارد و با تردید محصول
را خریداری کرده است ،اما می افزاید :ارزش یک بار
امتحان کردن را دارد چراکه با توجه به گیاهی بودن
داروها ،در صورت به نتیجه نرسیدن ،عوارض چندانی
هم نخواهد داشت.شهروندی هم که سن و سالی پشت
سر گذاشته و مو در آسیاب زمانه سپید کرده است،
با این که سردرد امانش را بریده است و همچنان با
تکیه بر طب سنتی ،خود را دوا و درمان می کند و هر از
گاهی راه عطاری ها را در پیش می گیرد و مقداری گل
گاوزبان و استوقودوس خریداری می کند ،می گوید:
به توصیه صاحب عطاری مدتی است مصرف داروی

شیمیایی برای رفع سردرد را کنار گذشته ام و از این
گیاهان استفاده می کنم تا ببینم در مدت وعده شده،
تغییری حاصل می شود یا نه؟
وی می افزاید :در مواردی به دلیل ابتالی فرد به برخی
بیماری ها ممکن است نوعی تداخل دارویی به وجود
آید که نه تنها سبب رفع مشکل نشود ،بلکه مشکالت
دیگری هم برای بیمار به وجود آورد.

90درصد عطاران بدون تحصیالت
مرتبط
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی استان با
شناختی که از عطاری ها دارد ،معتقد است که 90
درصد افراد فعال در این حوزه دارای تحصیالت غیر
مرتبط و فقط 10درصد آن ها دانش آموخته دانشکده
گیاهانداروییدرمقطعکاردانیوکارشناسیهستند.
نباید گیاهان دارویی را بدون اطالع از تجزیه و ترکیبات
شیمایی با هم مخلوط یا همزمان با داروهای شیمیایی
مصرف کرد.وی منع مصرف برخی گیاهان دارویی
برای زنان باردار ،شیرده و حتی کودکان زیر پنج سال
را یادآور می شود و ادامه می دهد :عطاری ها و افراد
فعال در حوزه گیاهان دارویی باید شناخت کافی از این
محصوالت ،ترکیبات شیمیایی یا تجزیه آن ها داشته
باشنداماگاهیبرخیباتکیهبراطالعاتفضایمجازی
که عمده آن ها مبنای علمی ندارد ،سراغ این گیاهان
می روند .وی به ضرورت سامان دهی عطاری ها اشاره و
با تاکید بر رعایت اصول مصرف گیاهان دارویی ،اضافه
می کند :استفاده بیش از اندازه و بی رویه هر ماده ای
مانند گیاهان دارویی دارای عوارض و مضر است.

تبرئه متخلفان
مسئول اداره داروهای سنتی مکمل و طبیعی دانشگاه

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)
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علوم پزشکی استان هم فعالیت برخی عطاری ها را به
دلیل عرضه داروهای گیاهی غیر مجاز و بدون سیب
سالمت و  ...به فاجعه تعبیر می کند و می گوید :هرچند
برخی عطاری ها در پوشش خرده فروشی گیاهان
دارویی فعالیت دارند اما فعالیت های دیگری مانند
فروش متادون ،داروهای قاچاق و  ...هم در آن انجام
می شود .دکتر «هنرمند» وضعیت برخی از مراکز را به
دلیل تهیه محصوالت از شرکت های پخش غیر مجاز
و عرضه مواد بدون سیب سالمت ،نامطلوب می داند
و می افزاید :هرچند گشت های مشترکی متشکل
از اصناف ،صمت ،نیروی انتظامی و دانشگاه علوم
پزشکی به منظور بازدید و بازرسی از این مراکز انجام
می شود اما چون دانشگاه علوم پزشکی عمال نظارتی بر
این صنف ندارد ،بنابراین نمی توان اقدام خاصی برای
برخورد انجام داد.
وی با اشاره به عرضه متادون در برخی عطاری ها ،آن
را یک معضل و نظارت و پیگیری های بیشتر را مربوط
به اداره اصناف می داند و معتقد است که این نهاد
همکاری خوبی در این باره ندارد هرچند در صورت
معرفی متخلفان به مراجع قضایی ،متناسب با جرم مد
نظر محکوم و جریمه نمی شوند.وی عطاری ها را مجاز
به عرضه و فروش گیاهان دارویی خشک می داند و می
افزاید :به هیچ عنوان نباید در این مراکز داروی شیمایی
یا گیاهی عرضه شود چراکه نه تنها از ترکیب و ساخت
آن ها اطالع چندانی در دست نیست؛ بلکه به دلیل دارا
بودن مواد مخدر و ترکیبات غیر مجاز سالمت جامعه را
به خطر می اندازد.
وی با تاکید بر این که حدود  40درصد عطاری ها
مسیری را که باید بروند ،طی نمی کنند ،ادامه می
دهد :تقریبا همه موارد گزارش شده به دستگاه قضایی
تبرئه می شوند و باید قوانین سختگیرانه تری در این
باره تدوین شود.وی تصور بدون عارضه بودن گیاهان
دارویی را نادرست می داند و می افزاید :به دلیل
پیچیده بودن ترکیبات داروهای گیاهی و گیاهان
دارویی ،عارضه آن ها شناخته شده نیست و باید در
این باره بررسی های بیشتری انجام شود ،از طرفی
داروهای دست ساز هم قابلیت آزمایش ندارد.

برخورد توسط مراکز بهداشت
رئیس اتاق اصناف استان هم با اشاره به این که در چند
ماه گذشته مجوزی با عنوان عطاری در استان صادر
نشده است ،از اعمال قوانین سختگیرانه در این باره
می گوید و می افزاید :مقرر شد افراد برای دریافت
مجوز عطاری ،گواهی نامه دریافت کنند و آموزش های
الزم را فرا بگیرند و پس از صدور مجوز توسط بهداشت،
اتحادیه مربوط پروانه کسب و مجوز را صادر کند.
«علیزاده» هرچند وجود داروهای غیرمجاز در عطاری
ها را رد نمی کند اما نظارت مستقیم و برخورد با این
مراکز را برعهده مراکز بهداشت می داند و می افزاید:
مراکز متخلف توسط مراکز بهداشت به مراجع قضایی
و تعزیراتی معرفی می شوند.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
 0
تحریریه  56- 32448050 :
نمابــر تحریریه  056 - 32448054 :

مسئول اداره
داروهای سنتی
دانشگاه علوم
پزشکی :در
صورت معرفی
متخلفان به مراجع
قضایی ،متناسب
با جرم مد نظر
محکوم و جریمه
نمی شوند

مدیر مجتمع
تحقیقات گیاهان
دارویی90 :
درصد افراد فعال
در حوزه گیاهان
دارویی دارای
تحصیالت غیر
مرتبط هستند

رئیس اتاق اصناف
استان :مراکز
متخلف توسط
مراکز بهداشت به
مراجع قضایی و
تعزیراتی معرفی
می شوند
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مشاور

کودک
خجالتی
دختری چهار ساله
دارم که بسیار کم رو و
خجالتی است؛ هر جا
که می رویم اگر فردی از
او سوالی بپرسد یا پاسخ
نمی دهد یا دستانش را در دهان می گذارد و سرش را پایین می اندازد .باید چه
کنم تا این رفتارها را فراموش کند؟
یکمشاورکودکبااشارهبهاینکهخجالتیبودنمیتواندعواملمختلفیداشته
باشد،میگوید:ابتدابایدعلتاینمشکلبررسیوپیداشود«.حسینیفر»باتاکید
بر این که هیچ عادتی به طور ناگهانی رفع نمی شود ،قرار گرفتن کودک در جمع
همسنوسالها،بازیهایگروهی،قصهگوییو...رابهمرورزمانازمواردکمک
کننده برای رفع این مشکل  ،بیان و اضافه کرد:در خجالت های معمولی ،گاهی
دخالتوالدیندربازیکودکانسببتشدیدمشکلآنهامیشود.

نسخه

تخم مرغ و کلسترول
متهم اصلی افزایش کلسترول خون تخم مرغ نیست .عضو هیئت علمی دانشگاه
علومپزشکیبیرجندبااستنادبهدستورالعملهایپیشگیریازبیماریهایقلبی
و عروقی که در گذشته به مصرف هفته ای دو تا سه نوبت تخم مرغ توصیه می شد،
گفت :امروزه شعار بهداشت جهانی این است که روزانه یک تخم مرغ هم می تواند
مصرف شود.دکتر «حسین زاده» با تاکید بر این که قسمت عمده کلسترول سرم
خون درون زاد تولید و مقدار باقی مانده به دلیل کلسترول ناشی از خوردن مواد
خوراکی وارد بدن می شود ،افزود :در راس این مواد ،اسیدهای ترانس و اشباع
شامل چیپس ،پفک ،روغن ها مانند کره ،پیه ،دنبه و  ...است و زرده تخم مرغ در
رتبهبعدیقراردارد.ویبااشارهبهمزایایزیادتخممرغازجملهداشتناسیدهای
آمینه برای رشد بدن و این که ماده غذایی یاد شده متهم اصلی علت افزایش
کلسترولسرمخوننیست،اضافهکرد:پیشنهادمیشودکودکانروزانهیکعدد
تخم مرغ و بزرگ ترها هم
دو تا سه عدد در هفته
مصرف داشته باشند .به
گفته وی ،زمانی که به
مراجعان گفته می شود
هفته ای دو یا سه نوبت
تخم مرغ مصرف شود؛
منظور نوع آبپز است؛ نه
نیمرو ،کوکو و ...

