بیمه ای برای حمایت از پرستاران
واقعیـت ایـن اسـت کـه در حرفـه هایی مانند پرسـتاری خطای سـهوی فرد گاه بـه قیمت جان
بیمـار و یـا صدمـات جبـران ناپذیـر به سلامت او،ظاهر می شـود .امکان بروز این دسـت خطاها
بـا وجـود کمبـود نیـروی کار در حـوزه پرسـتاری و بـه دنبـال آن کار کشـیدن بیـش از حـد از
پرسـتار بـاال مـی رود .همیـن موضـوع می تواند احتمال بروز خطاهای سـهوی بر اثر خسـتگی و
فشـار زیـاد را بـاال ببـرد و زندگـی مالـی و حرفـه ای پرسـتار را بـا مخاطرات جدی رو بـه رو کند.
بیمه مسـئولیت پیراپزشـکان ،نوعی بیمه مسـئولیت اسـت که پرسـتاران  ،پزشـکان و سایر کادر
درمانـی را تحـت پوشـش قـرار مـی دهد .چنانچه مشـخص شـود آسـیب وارد شـده بـه بیمار به
دلیـل خطـای سـهوی پرسـتار بوده اسـت ،شـرکت بیمه گر موظـف به پرداخت غرامـت به بیمار
یـا خانواده او می باشـد.
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پوشـش فوت :اگر به دلیل خطای سـهوی پرسـتار ،بیمار جان خود را از دسـت دهد ،شـرکت بیمه
گـر بایـد دیـه تعییـن شـده قوه قضائیه براسـاس مـاه عادی و مـاه حرام همـان سـال را پرداخت کند.
توجـه کنیـد کـه گاه شـرکت های بیمه گر تنها یک پوشـش دیـه دارند.
پوشـش نقـص عضـو :چنانچه بیمار بـه دلیل قصور پرسـتار دچار نقص عضو شـود  ،شـرکت بیمه
گـر براسـاس رای دادگاه ،میـزان غرامـت تعییـن شـده بـرای فرد آسـیب دیده را بایـد پرداخت کند.
پوشـش افزایـش دیـات برای سـال هـای آتی :اگـر چند سـال بعـد از پایان مـدت بیمـه نامه،
مشـکلی بـرای یکـی از بیمـاران سـابق پرسـتار بـه وجـود آید .کـه بـا ورود دادگاه به ایـن قضیه اثبات
شـود این مشـکالت ناشـی از قصور چند سـال پیش پرسـتار در هنگام خدمت اسـت و او مجبور به
پرداخـت غرامت می باشـد.

شگفتانههایکویری
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این جاده در واقع مسـیری اسـت که برای ماشـین های معدن نمک
تعبیه شـده اسـت اما اسـتفاده از آن برای عموم آزاد اسـت.

راهنمای سفر به بزرگ ترین آینه طبیعی ایران

بسـیاری فکـر مـی کننـد کـه فصـل سـرما و زمسـتان کـه مـی آیـد ،بازار سـفرها و ماجراجوئـی های لذت بخـش هم به سـردی می گرایـد و دیگر خبـری از کوله بار بسـتن و راهی جاده شـدن
سمیه محمدنیا حنایی
ِ
ایـران پـر از شـگفتی مـا بـا طبیعـت زیبا و چند اقلیمی اش هر فصل از سـال جاذبه ای برای هوش از سـر بردن طبیعت دوسـتان دارد .چند سـالی اسـت که عاشـقان
نخواهـد بـود .غافـل از اینکـه
روزنامهنگار
طبیعـت زمسـتان هـا را دیگـر در کنـار بخـاری و بـه امیـد روزهـای گـرم سـپری نمی کنند .جاذبه هـای کویری هر چنـد اندکی با تاخیر اما بالخره توانسـته اند جای مناسـبی در دل گردشـگران
مالیـم کویـریِ ایـن روزها ،بسـیاری را برای کشـف زیبایی های بی آالیش به سـمت کویر می کشـاند .البته کسـانی هسـتند کـه معتقدند که از کویر خشـک و بی آب نمی تـوان زیاد
بـاز کننـد .شـب هـای سـرد و روزهـای
ِ
انتظـار داشـت و جاذبـه هایـش بـه همـان انـدازه کـه کویـر تهیدسـت اسـت ،کم و گاه کسـالت بار اسـت و باید بـه همان ها قانع بـود .اما در کویـر مرکزی ایـران ،جاذبه ای جالب جاخوش کرده اسـت کـه مطمئنا معادالت
ذهنـی بسـیاری از کویـر نـوردان قانـع را عـوض خواهـد کـرد .در جایـی از کویـر مرکزی ایران ،آینه ای به وسـعت  240کیلومتر مربع رو به آسـمان گسـترده شـده اسـت و روز و شـب تصویر آسـمان فیروزه ای را بر سـینه
اش بازتـاب مـی دهـد .جالـب اسـت بدانیـد کـه نظیـر ایـن آینـه طبیعـی در جهـان فقـط یـک نمونه اسـت و آن هـم مربوط بـه دریاچه نمکـی در بولیوی اسـت .در دخل و خـرج امروز بـا ما همراه شـوید تا شـما را به جایی
ببریم که در اوج زیبایی سـاده و در اوج سـادگی خیره کننده اسـت .سـرزمین های کویری اطراف قم و حوضچه سـلطان مقصد گردشـگری امروز ماسـت.

مهمانان فصلی دریاچه
حاشـیه ابتدایـی دریاچـه سـرزمین هـای باتالقـی بـا گیاهـان خـار
ماننـدی بـود کـه از میانشـان صـدای پرندگان مختلف مـی آمد .لک
لک های مهاجر نیز در میان این علفزارها النه داشـتند و ما شـانس
آن را داشـتیم کـه یکـی از آن هـا را در هنـگام پـرواز مشـاهده کنیم.
علاوه بـر ایـن لـک لـک هـا صـدای جیـغ غـاز خاکسـتری نیـز به
گوشـمان رسـید امـا از آن جایـی کـه نگـران بودیـم در داخـل خاک
باتالقـی فـرو رویـم از گشـت و گـذار در آن جـا دل کندیم .محلی ها
هـم در کنـار دریاچه حضور داشـتند و بـا گرفتن مبالغی گاه نقره داغ
کننـده بـه گردشـگران کمک می رسـاندند .آن ها مـی گفتند عقاب
و آنقـوت نیـز در محیـط وجـود دارد .در نزدیکـی دریاچـه خبـری از
مغـازه و حتـی دکـه خریـد نبود .بنابرایـن باید مایحتـاج را قبل تر از
قـم تهیه مـی کردیم.
در دریاچه شاهی چه می گذرد؟
بالخـره دوبـاره در جـاده خاکـی بـه رانندگـی ادامـه دادیـم .عبـور از
جـاده ای کـه کنـاره هـای آبیش بی کم و کاسـت آسـمان را منعکس
مـی کنـد دقیقـا ماننـد این اسـت کـه در جـاده ای بر فراز آسـمان ها
در حـال رانندگـی هسـتید .از زیبایـی ایـن مسـیر هر چـه بگویم کم

حوضچه کویری اصال جای
مناسبی برای کمپ کردن
و شب را تا صبح ماندن
نیست .برای همین موضوع
بهتر است با توجه به فاصله
نزدیکش به قم و حتی تهران
یکی از این دو شهر را برای
اقامت شبانگاهی انتخاب
کنید

حوضچهسلطان
تقریبـا مـی تـوان گفـت هـر زمـان کـه بشـر در طبیعت دسـت برده
اسـت ،نتیجه ای جز خرابی های تاسـف بار زیسـت محیطی نداشـته
اسـت .مثال سـدهایی که به اشـتباه زده می شـوند و گاه اکوسیسـتم
یـک منطقـه را بـه کلـی نابـود مـی کنـد و یـا تغییـر کاربـری اراضی
حاصلخیـز کـه نتیجه اش کوچ اجباری حیـات وحش و حتی انقراض
نسـل هایـی از ایـن موجـودات مـی شـود .امـا در ایـن کویر بـی آب و
علف انگار که دسـت خدا از آسـتین عدو بیرون آمده باشـد ،انسـان ها
بـی آنکـه فکـرش را بکننـد باعث و بانی دریاچه نمکینـی در دل کویر
شـده انـد .دریاچه شـاهی یا همـان حوضچه سـلطان در واقع از نتایج
احداث جاده شوسـه تهران -قم در سـال  1833میالدی اسـت .منابع
تغذیـه کننـده ایـن دریاچه چندین رودخانه اسـت که مهـم ترین آن
هـا « رود شـور» و«قـره چـای» هسـتند .از آن جایی که ایـن رودها از
سـرزمین هـای نمکی و شـوره زار مـی گذرند همراه خود امالح شـور
و معدنـی زیـادی را بـه سـوغات می آورند .سـوغاتی ایـن رودها از یک
طـرف و واقـع شـدن دریاچـه در منطقـه کم باران ایران باعث شـده تا
الیه های ضخیمی از نمک سـطح زیر آب دریاچه را بپوشـاند .در این
میان نور خورشـید نیز با تابش مسـتمر خود نقش موثری در تبخیر
آب دریاچه از یک طرف و سـرعت بخشـی به روند رسـوب گذاری ایفا
می کند .سـطح آب دریاچه در فصل های مختلف سـال متغیر اسـت
و حتی گاهی به خشـکی می گراید .مثال در تابسـتان که اوج شـدت
تابـش هـای خورشـیدی اسـت و تنها منبـع تغذیه دریاچـه آب های
ناشـی از ذوب بـرف ارتفاعـات البرز اسـت ،آب بیشـتر مناطق دریاچه
کامال تبخیر می شـود و رسـوبات نمکی با شـکل های بسـیار جالبی

تمـام سـطح دریاچـه را مـی پوشـانند .ایـن روسـوبات هشـت ضلعی
مانند سـوژه بسـیار جالبی برای عکاسـی هسـتند .اما با شـروع پاییز و
بـاراش هـای پراکنـده ،آب سـطح دریاچـه رفته رفته زیادتر می شـود
و آینـه ای زیبـا در میـان بیابان گسـترده می شـود .انعـکاس تمام قد
آسـمان بـر روی آب دریاچـه از یک طـرف و زالل بودن آب و به دنبال
آن پیـدا بودن کف هشـت ضلعی هشـت ضلعی ،دریاچـه زیبایی صد
چندانـی را در برابرتـان خلـق می کند .با شـروع زمسـتان سـطح آب
دریاچـه باالتـر مـی آیـد و حاشـیه دریاچـه حالتـی باتالقـی و تاالبی
پیـدا مـی کننـد .بـا سـبز شـدن گیاهان شـور دوسـت کم کم سـر و
کلـه پرنـدگان مهاجـر نیـز پیدا می شـود و دریاچه که در تابسـتان به
دشـت مـردگان شـباهت داشـت سراسـر زندگی می شـود .بـا آن که
آب دریاچـه بـاال مـی آیـد امـا هنـوز هم گردشـگرانی پیدا می شـوند
کـه دل بـه آب هـای شـور بزنند و عـرض  16کیلومتـری دریاچه را با
پاهـای برهنه قـدم بردارند.
دریاچه سلطان در کجا واقع است؟
شـاید بـرای تـان جالب باشـد که اولیـن بازدید من از ایـن دریاچه در
واقـع به صورت اتفاقی بوده اسـت .بیشـتر ما مشـهدی هـا اگر وقتش
را داشـته باشـیم زمان مناسـبی برای زیارت حضرت معصومه (س) را
در برنامـه مـان مـی گنجانیـم .یکی از رایج ترین مسـیرهای رسـیدن
بـه قـم از سـمت مشـهد نیـز راه تهران  -قم اسـت .بهر حـال در جاده
تهـران  -قـم بودیـم که نگهـان تابلـوی راهنمایی از جنـس تابلوهای
گردشـگری و به رنگ قهوه ای با عنوان حوضچه سـلطان و روسـتای
چشـمه شـور توجـه مـان را به خودش جلب کـرد .برای رفتـن به آن

طـرف اتوبـان حدود هـزار متر آن طرف تر زیرگذری تعبیه شـده بود.
امـا از آن جایـی کـه فرصتـی تـا غروب خورشـید نمانـده بود تصمیم
گرفتیـم تـا شـب را در قـم بمانیـم و صبـح فـردا عـازم ایـن دریاچـه
شـاهانه شـویم .صبـح فـردا از هـر کـدام از اهالـی کـه آدرس دریاچه
نمکـی را مـی پرسـیدیم  ،نشـانی دقیقـا عکـس جایـی کـه مـا از آن
در ذهـن داشـتیم را مـی داد و کـم کـم داشـت باورمـان می شـد که
دریاچه شـاهی در جنوب شـرق قم اسـت نه در شـمال شـرقی آن .تا
اینکـه بالخـره دسـت مـان آمد که گویـا اطراف قم دریاچـه نمکی به
وفـور پیـدا مـی شـود و دریاچه ای که ما زیر سـر کرده ایـم انگار برای
خیلـی هـا ناآشناسـت .همین موضوع اشـتیاق مـان را بـرای بازدید از
آن زیادتـر کـرد .دوبـاره از قـم بـه سـمت تهـران خارج شـدیم .بعد از
 35کیلومتـر رانندگـی بـه مجمتـع مهتاب رسـیدیم .بعـد از مجتمع
تپـه ای بـا ارتفـاع متوسـط وجود داشـت کـه از آن جا نمـای جزئی از
دریاچـه دیـده مـی شـد .راه را ادامـه دادیم تا به تپه دوم رسـیدیم .در
اینجـا از جـاده آسـفالته خـارج شـده و وارد جاده خاکی شـدیم که از
کنـار تپـه بـه پاییـن دسـت سـرازیر می شـد .جـاده کم دسـت انداز
و البتـه فقیـر دربـاره داشـتن عالئـم راهنما بـود .به صـورت اتفاقی با
یـک گـروه گردشـگر برخـورد کردیم کـه آن ها نیز به سـمت دریاچه
حرکـت مـی کردند .خودروهای این گـروه همه از نوع آفروید بود و آن
هـا بـی هـراس از گیـر کردن و بـاال و پایین افتـادن راه را می تاختند.
و مانیـز در پـی شـان مـی آمدیـم و خـدا را شـکر مـی کردیـم که در
ایـن روزهـای اخیـر بارندگی وجود نداشـته اسـت و گرنه حتما در گِل
گیـر مـی کردیـم .جـاده خاکی تـا دم دریاچـه ادامه داشـت که هیچ،
حتـی عـرض دریاچـه را نیـز طـی مـی کـرد .راهنمای تـور می گفت

چنانچه خواستید
غروب آفتاب را به
نظاره بشینید حتما
از یکی از اهالی
بخواهید که همراه
شما در دریاچه
بماند تا مسیر
بازگشت را گم
نکنید

اسـت .دریاچـه شـکل بسـیار نـا منظمـی داشـت و با آنکه سـطح آب
نسـبت بـه پاییـز اندکـی باالتـر آمـده اسـت باز هم رسـوبات هشـت
ضلعـی خاکسـتری و قهـوه ای کـف دریاچـه به خوبی دیده می شـد.
امـا آنچـه کـه هوش از سـرمان بـرد انعکاس بی بدیل آسـمان بر روی
دریاچـه بـود .برخـی معتقدنـد کـه وجـود املاح معدنی باعث شـده
سـطح دریاچه مانند سـطوح صیقل خورده این چنین آینه ای شـوند.
زیبایـی آینـه دریاچـه را نمی شـود دسـت کـم گرفت .ایـن زیبایی تا
حـدی اسـت کـه حتـی گردشـگران را وا می دارد تا مسـیر زیـادی از
ایـن راه را چـه در خشـکی و چـه در آب پیاده طی کنند.عمق دریاچه
در بیشـتر جاها بسـیار کم اسـت و شـما می توانید به راحتی در آب
قـدم بزنیـد و از ایـن زیبایی که در زیر پایتان دامن گسـترانیده اسـت
حـظ ببریـد .فقـط دربـاره پیـاده روی در آنجـا یـک نکته بسـیار مهم
وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه باید قید شـلوار و کفش تـان را بزنید.
بـه ویـژه اگـر جنـس شـلوارتان از نوع کتـان و تیره و کفـش های تان
نیـز چرمـی باشـد .چـرا کـه تـا مدت ها روسـوبات شـور ایـن دریاچه
روی آن هـا باقـی مـی مانند .نکته دیگری که بایـد در پیاده روی روی
دریاچـه رعایـت کنیـد این اسـت که حتما یک نقطه در دور دسـت را
بـرای خـود مشـخص کنیـد و براسـاس آن راه را تعیین کنید.
دریاچـه بـه شـکل یک بیضی نامنظم اسـت که دو نقطـه عمیق دارد
کـه بـه آن چالـه مـی گوینـد .چالـه سـمت راسـت به نـام چالـه مره
نـام دارد و رود قـره چـو مسـتقیم بـه آن مـی ریزد ،اهالـی می گویند
زمانـی کـه ایـن چالـه پر می شـود آب اضافی آن به وسـیله آبراهه ای
بـه چالـه چـپ کـه چاله سـلطانی نـام دارد ،سـرازیر می شـود .بعد از
پـر شـدن دو چالـه آب هـای اضافی سـطح بیشـتری از دشـت را می
پوشـانند و دریاچـه وسـعت مـی گیرد .شـاید بـرای تان جالب باشـد
کـه در ایـن آب هـای شـور جنبـده هایـی شـبیه میگـو نیز شـنا می
کردنـد .ایـن میگـو هـا کـه نوع خاصی و شـور دوسـت هسـتند با نام
آرتیما دارای ابعاد مناسـب اقتصادی و زیسـت محیطی برای دریاچه
انـد .آرتیمـای بومـی تنها جانور منطقه نیسـت انواع مارها ،سوسـمار،
رتیـل و عنکبـوت نیـز در منطقـه بـه وفـور یافت می شـوند .پس اگر
شـما هـم قصـد بازدیـد از ایـن دریاچه را در سـر داریـد از راه رفتن در
مناطـق باتالقـی حاشـیه جدا خـودداری کنیـد .خرگوش ،مـار و آهو
نیـز از پسـتاندارانی هسـتند که ایـن دریاچه را برای زیسـت گاه خود
انتخـاب کـرده انـد .اگر از من می شـنوید دو زمـان از دریاچه را یعنی
هنـگام طلـوع خورشـید و دیگـری زمـان غـروب آن را اصال از دسـت
ندهیـد ،چـرا کـه در ایـن زمـان هـا زیبایـی آسـمان و انعـکاس آن بر
روی دریاچـه تابلویـی را خلـق مـی کنـد که کلمـات ناتـوان از بیان و
توصیـف آن اسـت .دلیـل دیگـر ایـن اسـت که درسـت در ایـن زمان
هـا پرنـدگان مهاجـر بـه خصوص لـک لک ها یـا در حال تـرک خانه
و یا در حال بازگشـتن به آن هسـتند و این یعنی شـانس شـما برای
دیـدن ایـن پرنـدگان خیلی بیشـتر می شـود .اما چنانچه خواسـتید
غـروب آفتـاب را به نظاره بشـینید حتما از یکـی از اهالی بخواهید که
همـراه شـما در دریاچـه بماند تا مسـیر بازگشـت را گـم نکنید .اهالی
بـرای نشـان دادن راه و حتـی جاهای دیدنـی دریاچه مبلغ  50هزار تا
 100هـزار تومـان از شـما می گیرند .اگر شـانس بیاورید می توانید با
گـروه هـای گردشـگری هماهنگ شـوید و به صورت رایـگان به جاده
اصلـی بازگردیـد .حوضچـه کویـری اصال جای مناسـبی بـرای کمپ
کـردن و شـب را تـا صبـح ماندن نیسـت .بـرای همین موضـوع بهتر
اسـت بـا توجـه بـه فاصلـه نزدیکش به قـم و حتی تهران یکـی از این
دو شـهر را بـرای اقامـت شـبانگاهی انتخاب کنید .که البتـه اقامت در
قـم بـا توجه به داشـتن تعـداد قابل قبولی زائر سـرا از ماندن در تهران
بسـیار ارزان تـر در مـی آید.

