
   ابراهیم بهروج
نه پزشک متخصص به اندازه کافی در لرستان هست 
و نه درمانگاه ها از ظرفیت و امکانات الزم برخوردارند.  
وضعی�ت خدم�ات درماني در اي�ن نقطه از کش�ور با 
مشکالت زيادی روبه روست به طوری که گاه بیماران 
برای درمان بايد از اين ش�هر به آن ش�هر و اين استان 
به اس�تان ديگر برون�د. از اين رو م�ردم گاه براي يک 
ويزيت س�اده بايد ماه ها پش�ت در مطلب بنشینند؛ 
معضلي که نیازمند رس�یدگي فوري مسئوالن است. 

    
چند سالي نام يک پزشک متخصص سر زبان ها مي افتد و به 
يکباره خبر از رفتن پزشک و سردرگمي بيماران آغاز مي شود. 
از اين رو در نبود پزشک جايگزين مردم استان لرستان براي 
درمان بيماري خود گاهي ناچار به سفر به استان هاي همسايه 
چون کرمانشاه، اصفهان و حتي تهران مي شوند. به رغم اينکه 
وجود بيمارستان يکي از نيازهاي ابتدايي هر مرکز جمعيتي 
است و در برخي از شهرستان هاي استان هزينه هاي احداث 
بيمارستان تحميل شده است اما بيمارستان هاي استان اغلب 

خالي از پزشکان متخصص هستند. 
   لرستان نیازمند پزشک متخصص

گرچه در س��ال هاي اخير حوزه بهداش��ت و درمان استان 
لرستان بيش از پيش مورد توجه دولت قرار گرفته اما هنوز 
به نقطه مطلوب نرسيده است. رئيس دانشگاه علوم پزشکي 
لرستان مي گويد:» در حال حاضر با کمبود يکصد هزار متر 
مربعي فضاي بهداشتي در استان روبه رو هستيم. « کوروش 
ساکي مي افزايد:» در حوزه س��اخت منابع فيزيکي، تأمين 
منابع و نيروي انساني بايد به استان توجه شود، خصوصاً نياز 
اس��ت که جايگاه ويژه اي براي نيروي انساني قائل شويم.« 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي لرستان با اشاره به اينکه از شروع 
اجراي طرح تحول سالمت در کشور تا کنون300 ميليارد 

تومان در حوزه بهداشت و درمان لرستان استان هزينه شده 
است، بيان مي کند: » تعداد تخت هاي بيمارستاني استان 
هم از 0/2 تخت به ازاي هر هزار نفر در س��ال 92 اکنون به 
1/4 تخت افزايش يافته است. « وي مي افزايد: » با تکميل 
و بهره برداري از پروژه هاي در حال س��اخت در اس��تان اين 
شاخص به 2/ 2 تخت افزايش مي يابد.« ساکي با اشاره به اينکه 
به ازاي هر تخت بيمارستاني به چهار نيروي انساني نياز است، 
اضافه مي کند:» در استان به تأمين 4 هزار نيروي انساني نياز 
داريم. « وي مي گويد: » در صورتي که نيرو و امکانات مورد نياز 
در اختيار مراکز درماني نباشد، بار بيشتري به نيروهاي کاري 

وارد شده و بر افزايش خطاهاي پزشکي نيز مي افزايد.«
  مراکز درماني تأمین اجتماعي هم پزشک ندارند

الزم به ذکر است که از سال 92 تاکنون 120ميليارد تومان 
تجهيزات پزشکي وارد استان شده است و انتظار مي رود در 
تخصيص نيرو توجه ويژه  اي به دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
شود. مديريت درمان تأمين اجتماعي استان لرستان با اشاره 
به اينکه از سال 92 تاکنون در حوزه رشد و توسعه امکانات و 
تجهيزات پزشکي بر اساس مستندات جزو سه تا چهار استان 
اول هستيم، مي گويد: » امس��ال ۸ تا 9 پروژه حوزه درمان 
آماده بهره برداري هستند.« امين بهاروند مي افزايد: » طي 
سال هاي اخير بالغ بر 45 ميليارد تومان تجهيزات پزشکي 
براي مراکز درماني تأمين اجتماعي استان لرستان خريداري 
شده است.« همچنين در سال گذشته نيز 2ميليون و 3۷۶ 
هزار و 5۷ ويزيت در مراکز درماني تأمين اجتماعي استان 
انجام شده که اين ميزان نسبت به سال قبل از آن، 9 درصد 
رشد داشته است.  مدير درمان تأمين اجتماعي لرستان، با 
اشاره به اينکه متأسفانه در استان هم دانشگاه علوم پزشکي 
و هم تأمين اجتماعي با کمبود پزش��ک متخصص مواجه 
هستند، ادامه مي دهد: » در سال ۸۶، تعداد 331هزار و ۷55 
نفر از مراجعين به مراکز درماني تأمين اجتماعي لرستان 

توسط پزشکان متخصص ويزيت شدند که اين ميزان 22 
درصد رشد داشته است.« بهاروند با بيان اينکه در سال 92 
تعداد شش دندانپزشک داشتيم اما االن 24 دندانپزشک در 
مراکز تأمين اجتماعي کار مي کنند، تصريح مي کند: » اعتقاد 

ما اين است که اين عدد بايد بيشتر شود.« 
  3 شهرستان لرستان فاقد مراکز درماني

گفته مي شود سه شهرستان سلسله، دوره چگني و رومشکان 
فاقد مراکز درماني تأمين اجتماعي هستند که مديريت درمان 
تأمين اجتماعي در اين باره مي گويد: »علت نبود مرکز درماني 
تأمين اجتماعي در اين شهرستان ها، تعداد کم بيمه شدگان 
است.« بهاروند مي افزايد:» براي خدمت به بيمه شدگان تأمين 
اجتماعي در اين شهرستان ها، درمان غيرمستقيم و قرارداد با 
ساير مراکز درماني و پزشکان متخصص فعال است.« وي ادامه 
مي دهد: » در شهرستان سلسله براي راه اندازي مرکز درماني 
تأمين اجتماعي اقداماتي انجام شده است که اميد مي رود در 
آينده نزديک در اين شهرس��تان درمانگاه راه اندازي شود.« 
در دو شهرستان ديگر نيز با توجه به تعداد کم بيمه شدگان 
احتمال راه اندازي مرکز درماني در سال هاي اخير بسيار کم 
است.  بيماري که از بيماري تيروئيد رنج مي برد، با اشاره به 
مشکالت درماني موجود در استان مي گويد: » هر بار که از 
مدت نوبت دهي طوالني رنج مي برم و بر اساس ضرورت راهي 
مرکز کشور و بيمارستان هاي تهران مي شوم، حجمي ديگر 
از بار مالي عالوه بر درمان به خانواده من تحميل مي شود.« 
مريم حسنوند مي افزايد: »تنوع درمان هاي پزشکان از ديگر 
مشکالتي است که در حوزه درمان دارم و هم اکنون سال هاي 
سال اس��ت که به دليل نرفتن زير تيغ جراحي، درمان هاي 
مختلف را تجربه مي کنم و هر بار حجمي از قرص و آمپول و 
شيوه هاي درماني را تجربه کرده ام.« با اين تفاسير الزم است 
هرچه سريع تر مسئوالن براي رفع مشکالت کمبود پزشک و 

مراکز درماني استان لرستان به فکر چاره اي باشند.

  سجاد مرسلي
اگر مازن�دران به خاطر طبیعت بک�ر و منابع طبیعي اش 
زبانزد خاص و عام شده بايد زير پوست اين همه زيبايي 
آداب و رسومي را هم ديد که جملگي با ايمان و اعتقادات 
مازني ها گ�ره خورده اس�ت. اين اس�تان ب�ه دلیل نوع 
س�کونتگاه خود که در دل طبیعت ق�رار دارد از آداب و 
رسوم ويژه اي متناسب با شرايط اقلیمي برخوردار است. 
جالب است بدانیم در اين استان يک هزار و 222 امامزاده 
وجود دارد که از اصلي ترين پايگاه های تجمع  عزاداران 
حسیني به ش�مار مي روند. آري با فرا رسیدن ماه خون 
و شمش�یر يک بار ديگر مازني ها خود را براي عزاداري 
در اين ماه آماده مي کنند و ط�ي روزهاي آينده محرم با 
همه آيین هايش دوباره از سرگرفته می شود و مردم ديار 
علويان با رسم ديرينه تش�ت گذاري نماد آب و لب هاي 
تش�نه ش�هداي کربال، به استقبال ماه عاش�قي رفتند. 

    
محرم در مازن��دران حال و هواي خاص خ��ودش را دارد. 
مازني ها به تبعيت از گذشتگانشان از آيين ها و رسوم خاصي 
در اين ماه پيروي مي کنند که براي هر تازه واردي چشمگير 
است. از ويژگي هاي عزاداري ماه محرم در مازندران، وجود 
سقانفار و تکيه در اين استان است. تکايا در کنار حسينيه ها 
و مساجد از جمله ويژگي هاي خاص اين منطقه به شمار 
مي رود که ع��زاداري اباعبداهلل الحس��ين)ع( در آن انجام 
مي شود. اين تکايا داراي حسينيه اي با چندين اتاق بوده 
و قدمت برخي از آنها مانند تکيه اوجي آباد به بيش از 100 
سال مي رسد. سقانفار نيز ساختماني دو طبقه ساخته شده 
از چوب و الوار شبيه ترين معماري به معماري بومي و سنتي 
مازندران بوده که بخش عمده اي از عزاداري ها در آن انجام 
مي شده است. اين س��قانفار ها که امروزه در طرح توسعه 
امامزاده ها، تکايا، حسينيه ها يا مس��اجد اطراف آنها قرار 

گرفته اند، اگرچه ديگر مانند سابق ميزبان عزاداران نيستند 
اما به عنوان بخش��ي از يادبود و تاريخچه عزاداري در اين 

استان به شمار مي روند. 
  تشت 400 ساله و نخل 600 ساله

محرم از راه رسيد و ماه حزن و اندوه با همه آيين هايش دل 
مسلمانان ايران را به تسخير خود درآورد و مردم ديار علويان 
هم با رسم ديرينه تش��ت گذاري نماد آب و لب هاي تشنه 

شهداي کربال، به استقبال ماه عاشقي رفتند. 
حاال ايران يکرنگ سياه پوش شده و علم و بيرق هاي سياه 
در عزاي ساالر شهيدان بر فراز هر کوي و برزني به به چشم 
مي خورد.  در مازندران هم تش��ت گذاري از رسوم ديرينه 
مردم ديار علويان اس��ت که به ص��ورت نمادين و با حضور 
پرشور عزاداران حسيني در شهرهاي مختلف استان از جمله 
قائمشهر و ساري برگزار شد؛ مراسمي نمادين با قدمتي بيش 

از 400 سال در ايران. 
در اين آيين، تشت، نماد مشک سقاي کربال، نماد آب، نماد 
رود و نماد فراتي است که به روي امام حسين )ع( و يارانش 
بسته ش��د و مردم تشت را روي دست و س��ر مي گيرند و با 
دسته های سينه زني دور شهر به ياد تشنه کربال  مي چرخانند.  
مراسم تشت گذاري در واقع آيين آذري هاي مقيم ايران و 
مازندران است و در اين رس��م که با حضور ريش سفيدان و 
رؤساي امنا همه مساجد آذري و هيئت هاي عزاداري برگزار 
مي شود، پس از شستن تشت و تزئين با پارچه هاي سبز با 
کمک جوانان و در ميان ازدح��ام جمعيت به دوش گرفته 
تا  روي سکوي خاصي که قباًل تهيه شده است قرار دهند، 
سپس عزاداران حسيني با کوزه هاي آب و ديگر وسايل در 
ميان جمعيت حضور مي يابند.  آيين نخل گرداني روستاي 
نوا در بخش الريجان شهرستان آمل نيز از ديگر آيين هاي 
کهني است که هر س��اله در ايام ماه محرم در روزهاي نهم 
و دهم صورت مي گي��رد.  اين نخل ک��ه بزرگ ترين نخل 

مازندران است، هر ساله مس��افت زيادي را در اين روستا به 
همراه دسته هاي عزادار طي مي کند.  حمل اين نخل عظيم 
و ۶00 ساله تصويري زيبا از ارادت مردم اين مناطق به ساالر 
شهيدان را به نمايش مي گذارد و هر ساله عالقه مندان زيادي 
به ويژه نوايي هاي ساکن ش��هرهاي مختلف خود را به اين 

روستا در دل دماوند مي رسانند. 
  تشت گذاري ها به تعزيه خوان ها مي رسد

تعزيه خواني از ديگر برنامه هايي اس��ت که در ايام محرم 
و صفر در ش��هرهاي مختلف مازندران انجام مي شود و به 
طور معمول گروه تعزيه خوان به مدت 10 روز با خواندن 
تعزيه هاي مختلف اع��م از تعزيه علي اکب��ر)ع(، حضرت 
ابوالفضل العباس و امام حسين)ع( وقايع روز عاشورا را به 
تصوير مي کشد.   از جمله کس��اني که استقبال خوبي از 
تعزيه خواني در مازندران مي کنند، زنان و مردان مس��ن 
محله ها هستند که بسيار عالقه مند مي باشند و جوانان را 
نيز براي حضور در مراسم تعزيه خواني تشويق مي کنند.  در 
مراسم تشت گذاري، حال و هواي شهر ساري محرمي شد 
و دسته هاي عزاداري که طول آن به چندصد متر مي رسيد 
با عطر و گالب و اسپند در خيابان هاي شهر حرکت کردند و 
به ميعادگاه حضور رسيدند.  حضور جوانان، زنان و کودکان 
در اين آيين پرش��ور بود و زنان کودکان خردسالش��ان را 
در آغوش گرفته و پيش��اني بند »يا علي اصغر« بر پيشاني 
دلبندانشان بسته بودند.  قديمي ترين تشت گذاري مربوط 
به قاجاريه و عصر صفويه و موقوفه  است و قدمتي 400 ساله 
در ايران دارد و علويان مازندران نيز با گذشت بيش از 1400 
سال از حماسه عاشورا آن را زنده کرده اند.  هرچند که مراسم 
تشت گذاري از دوران صفويه برگزار شده و قدمتي چندين 
ساله دارد اما در دو س��ه دهه اخير برگزاري اين مراسم در 
ساير شهرهاي استان و برخي استان هاي همجوار نيز مورد 

توجه قرار گرفته است. 

مازنی ها با آيین تشت گذاری به استقبال محرم رفتند لرستان با کمبود پزشک متخصص روبه روست
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