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مديركل معماري و ساختمان شهرداري
تهران خبر داد

تهيه نخستين دفترچه
انضباط نما

با تهيه نخستين دفترچه انضباط نما ،اليحه نماي پايتخت نهايي ميشود .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران
با بيان اينكه ضوابط نما در قالب يك اليحه تهيه و به شوراي اسالمي شهر تهران
ارائه خواهد ش��د ،گفت« :نخستين دفترچه انضباط نما در كميتهاي متشكل از

شود .چون در ذهن پزشكان ،فوايد و منافع داروها
را خيلي بيش��تر از آنچه واقعاً هس��ت و ضرر آنها را
خيلي كمتر از آنچه هست نشان دادهاند تا از اين راه
يك تعصب خاصي شبيه ايمان مذهبي در پزشكان به
وجود بيايد .تا زماني كه اين تعصب علمي وجود دارد،
كوچكترين اميدي براي رهايي و نجات از خطرات
فاحش داروها نميتوانيم داشته باشيم».

گياهي است».دكتر محس��ني هم درباره فايدهها
و مشكالت پزش��كي نوين ميگويد« :جاي تأسف
اس��ت كه تبليغات فراوان درب��اره فوايد بيچون و
چراي داروهاي شيميايي به قدري در ذهن مردم
نفوذ كرده كه به نظر محال است كه حتي استادان
بزرگ پزش��كي جهان هم گم��ان كنند كه عوامل
درماني ديگري هم بتواند جانشين داروهاي فعلي

افزايش تمايل مردمي به داروهاي گياهي
بعد از كش��ف ميكروب توسط پاستور ،مهمترين
كش��ف تاريخ پزشكي در سال  ۱۹۲۸ميالدي اتفاق
افت��اد كه عبارت بود از كش��ف داروي��ي به نام پني
سيلين توسط فلمينگ براي از بردن باكتري .همين
دارو بود كه بعدها بهعنوان داروي سحرآميز معروف
ش��د و داروس��ازي پا گرفت .بنابراين حاال عطارها و
پزشكان سنتي را بايد در كنار داروسازهاي نوين قرار
داد ،چراكه پيشگيري و درمان بيماريها از طريق هر
دو گروه ممكن ميشود .البته اين روزها اقبال مردم
محله هم نسبت به داروهاي گياهي چند برابر شده،
بهطوري كه عط��ار هممحلهايمان ميگويد« :در
قدي��م مردم به داروهاي گياهي عادت كرده بودند
و آن را بهترين دارو ميدانستند .مدتي كه گذشت
و علم داروسازي و پزشكي نوين كه پيشرفت كرد،
تبليغات خوب آن علم باعث ش��د كه بيشتر مردم
به سمت داروهاي ش��يميايي تمايل پيدا كنند».
م��ردم منطقه م��ا هم كه عمدتاً از قش��ر تحصيل
كرده و بافرهنگ محسوب ميشوند ،از اين قاعده
مس��تثنا نش��دند و تمايل بيش��تري به داروهاي
شيميايي نشان دادند .دكتر محسني هم اين گفته
را تكمي��ل ميكن��د و ميگويد« :ام��ا اين گروه از
داروها نتوانست براي پيش��گيري و درمان بعضي
از بيماريه��ا با قدرت كامل عم��ل كند .اينطور
بود كه در س��الهاي اخير باز هم اقبال مردمي به
سمت داروهاي گياهي و طب سنتي ميل پيدا كرد
و م��ردم ترجيح دادند ذائقه خود را با اين دس��ته
از داروه��ا ك��ه از دل طبيعت و بدون دس��تكاري
شيميايي تهيه شدهاند ،وفق بدهند ».اين گفته را
مراكز طب س��نتي و عطاريهاي منطقه هم تأييد
ميكنند ،چراكه به گفته اكثر آنها ،در سالهاي اخير
تعداد مشتريان آنها بيشتر از قبل و رونق بازار كسب
و كارش��ان به لطف طبيعت و سخاوت آن در درمان
بيماري آدمها ،رو به راه شده است.
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استادان شهرسازي و معماري و مسئوالن تهيه شده است« » .كريميان» افزود« :در
اين زمينه موضوع متناسبسازي و ساماندهي نماهاي شهري در زمينه تطبيق
نكاتطرحتفصيليجديدتهيهوبهزوديپسازتصويبنهاييتوسطكميسيون
ماده پنج ،به مناطق بيستودوگانه ارائه خواهد شد».

نگاه

داروهاي گياهي پرمصرف
اگ��ر ميخواهي��د درب��اره داروه��اي گياهي پ��ر ف��روش منطقه ك��ه عطاريها و
فروش��ندههاي داروه��اي گياهي منطقه در اختيار ما قرار دادند بيش��تر بدانيد
خواندن اين مطلب را از دست ندهيد.

خاكشير

دانههايري��ز نارنج��ي رنگ مخل��وط در آب را حتما ً
در آب ميوهفروش��يها ه��م ديدهايد ،نوش��يدني
ك��ه در اين روزه��اي گرم تابس��تان ميتواند براي
تشنگي و خنك نگه داشتن بدن به شما كمك كند.
خوب اس��ت بدانيم خاكشير يكي از پرمصرفترين
داروهاي گياهي اس��ت كه نه فق��ط براي خنك نگه
داش��تن بدن ،بلكه براي بيماريهايي مانند اسهال
هم مفيد است.

ليمو عماني

ليموترش يا ليمو عماني هم از آن داروهاي گياهي
پرمصرف و البته خوش خوراك است كه به قورمه
سبزي خانمها هم طعم ميدهد .عصاره اين داروي
گياهي همان آبليموس��ت و خش��ك ش��دهاش هم
ليمو عماني ن��ام دارد .البته خاصيت هر دوي اينها
به هم نزديك است و تفاوت چنداني با هم ندارد.
افزايش اشتها ،ضد انگل روده ،آرام بخشي و ضد
درد بودن از خاصيتهاي اين داروي گياهي اس��ت
كه معموال ً در هر خانوادهاي استفاده ميشود.

بابونه

بابونه كه اين روزها مصرف دم كرده يا جوش��انده
آن كاربرد بسياري دارد ،براي كاهش نفخ ،آرامش
اعصاب ،ضد اس��هال و ضد تهوع استفاده ميشود.
البته بابونه بهصورت پم��اد و كرم هم وجود دارد
كه مش��تري آن معموال ً افرادي هستند كه يا زخمي
در بدن دارند يا جوان و نوجوانهايي هس��تند كه
ب��راي درم��ان جوش صورتش��ان از آن اس��تفاده
ميكنند.

گل گاو زبان

اين يكي را كه حتما ً ميشناس��يد .برگها و گلهاي
خشك ش��دهاي كه خوردن يك فنجان دم كرده آن
ميتوان��د اعصابتان را ب��ه ميزان باالي��ي آرام و
دلش��وره و اضطراب را از ش��ما دور كن��د .گل گاو
زبان را ميش��ود يك��ي از پرمصرفترين داروهاي
گياهي دانس��ت ك��ه به تنهاي��ي اقب��ال مردمي به
سمت داروهاي گياهي را افزايش داده است.

محله ستارخان ركوردار است

بدون هيچ اماو اگري ،بايد بپذيريم كه تنوع و تعدد مغازهها و فروشگاهها عطاري
در منطقه نش�ان ميدهد كه اين روزها شهروندان بيشتري به استفاده از داروهاي
گياهي روي آوردهاند .آنطور كه آمار و ارقام نشان ميدهد اكنون  44مركز فروش
داروهاي گياهي و عطاري با مجوز رسمي و ثبت شده در منطقه ما فعاليت ميكنند
جالب اينكه محله س�تارخان ركوددار مراكز فروش عطاريهاس�ت كه با داشتن 12
عط�اري در رتبه اول تعداد مراكز فروش داروهاي گياه�ي در منطقه  2قرار دارد و
فقط ش�ش مركز فروش داروهاي گياهي در محله صادقيه و در حد فاصل فلكه اول
ت�ا دوم صادقيه و خيابانهاي نزديك به آن ق�رار دارد .همچنين وجود هفت مركز
فروش داروهاي گياهي و عطاري در محله گيش�ا هم نشان ميدهد مردم اين محله
اقبال گستردهاي به سمت اين دسته از داروها دارند .از طرف ديگر ،محله شهر آرا
با داشتن سه عطاري ،محله سعادتآباد با داشتن دو عطاري و شهرك قدس با يك
عطاري در رده پايين جدول تعداد مراكز فروش داروهاي گياهي جاي گرفتهاند.

