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بهداشت

نقش حمايتهاي مالي در تداوم
خدمات حمل و نقل صنعت مترو

خبر

رييس كل جديد نظام پزشكي در پاسخ به « اعتماد» شرايط امروز كشور را دشوارتر از سال  90ارزيابي كرد

ازاين شرايط هم عبور ميكنيم

محمدحسيني
در كش��ورهايي كه قيمت بليت س��فر با مت��رو براي
شهروندان مصرفكننده آن ،پايين نگهداشته شده و
به تعبيري قيمت بليت واقعي نبوده و شامل پرداخت
يارانه دولتي ميشود (در بسياري از كشورهاي دنيا)،
مترو يك صنع��ت غيرمولد از نظر درآمدزايي اس��ت
كه براي گذران امور و برنامهريزي س��فرهاي شهري
و برونش��هري و حتي پرداخت حق��وق كاركنانش
محتاج يارانه دولت يا شهرداريهاس��ت .اين صنعت
كالن ملي (فراش��هري) ،از نظر
پاك و كارآمد ،از ديد ِ
اثربخشي مطلوب بر كاهش آاليندهها ،كاهش مصرف
لوازم يدكي خودروهاي ش��خصي ،كاهش زمان تلف
شده شهروندان در ترافيك شهري و كاهش بينظير
تصادفات درونشهري خسارتبار از نظر مالي و جاني و
همچنينكاهشموثرمصرفسوختو...سودآوراست،
اماازديددرونسازماني،اينصنعت،صنعتياستكهاز
نظر مالي خودكفا و درآمدزا نبوده و بهشدت وابسته به
حمايت مالي دولت و شهرداريهاست .متروي ما هم
البته از اين قاعده مستثنا نيست و هماكنون با كمبود
بودجه مواجه است.
متروي تهران س��ازماني اس��ت كه در ح��ال حاضر از
ش��هرداري تهران يارانه دريافت ميكند و درآمدهاي
فروش بليت آن ،كفاف حقوق كارمندان و پيمانكاران و
خريدهاي سنگين قطعات و تجهيزات را به هيچ روي
نميدهد .الزم به بيان است هماكنون ،درخواستهاي
مكانيزه تهيه اقالم مصرفي و تعميري سيس��تمهاي
فني حساس آن ،بدون تكليف مشخصي در بخشهاي
پشتيباني و بازرگاني ،ب ه علت نبود منابع مالي ،تنها مهر
عدم تصويب (ابطال) ميخورن��د و نگراني آن ميرود
كه در ماههاي پيش رو بر اثر همين كمبود مالي و عدم
تهيه اقالم و تجهيزات موردنياز مصرفي براي تعميرات
تخصصي راهب��ردي ،كليه خطوط مت��روي تهران با
مشكالت اعزام قطار مواجه شوند .بهعنوان يك مطلع از
وضعيت خريدها و درخواستهاي مكانيزه تهيه اقالم
و تجهيزات فني و بدون اينكه قصد سياهنمايي داشته
باشم،عنوانميكنماگروضعبههمينمنوالپيشبرود
ِ
ِ
تعميرات اساس��ي ( )overhaulتجهيزات
وضعيت
بعضا فرس��وده در خطوط قديمي  ۵و  ۲و  ۱و حتي ۴
مترو بر اثر عدم تهيه قطعات مصرفي ،به تعويق افتاده و
بيسرانجام رها خواهد ماند!
نيمه ارديبهشت ماه آمده و متاسفانه هنوز اقدامي براي
تامينماليوخريداقالمموردنيازتعميراتي،انجامنشده
اس��ت .من مديريت عامل كنوني شركت بهرهبرداري
«آقاي نوبخت» را ،انس��اني صادق و پاكدست و فردي
از بدن��ه س��ازمان ميدانم كه به لح��اظ تجربه فني از
برترينهاي اين صنعت بهشمار ميرود ،اما ب ه گمانم،
دست ايشان در تامين و تهيه منابع مالي بسته است و
صنعتتحتمديريتايشانبهشدتنيازمندتوجهويژه
دولتوشورايمحترمشهروشهرداريتهراناست.بايد
باصداقتكاملبنويسموبگويمكهشركتبهرهبرداري
متروي تهران ،تنها با حمايت كامل شهرداري و دولت و
اختصاص منابع مالي كافي ،ميتواند به انجام خدمات
حمل و نقل به شهروندان خسته از آلودگي و ترافيك
تهران ادامه بدهد.
ِ
صنعت نو پاي پاك ،بهشدت نيازمند تامين و تهيه
اين
تجهيزات مختص اين صنعت اس��ت .نگارنده اميدوار
اس��ت هر چه زودتر نهادهاي تامينكننده بودجه اين
صنعت ،دست بهكار شوند و بدون اتالف وقت و همانند
گذش��ته ،حمايتهاي عملي خويش را از شهروندان
تهراني اعالم و در سريعترين زمان ممكن تامين بودجه
موردنياز صنعت مترو براي پرداخت صورت وضعيت
پيمانكاران و تامين قطعات و تجهي��زات را ،برآورده و
اعمالكنند.
ادامه از صفحه اول

بحران بيهويتي
آشنايي با سبكهاي مختلف موسيقي كمك شاياني
ميكند .وقتي دانشآموزان در مدرس��ه با سبكهاي
مختلف موس��يقي كه ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ و
ظرفيتهايقوميوبوميمنطقهسكونتياكشورشان
دارد آشنا باش��ند ،لذت ناب موسيقايي و اصالت نواي
س��ازها و ملوديها را شناختهاند و صرفا به خاطر عدم
آش��نايي جذب بيتها ( )beatو اشعار ناموزون و گاه
نامناسب و غيراخالقي س��بكهاي جديد و بيريشه
موسيقي نميشوند و لذتهاي كاذب و مخدرگونه آن
با اغواگري فريبشان نميدهد.
در چند سال اخير كه كتب جديد درسي همراه با طرح
تحول بنيادين معرفي ش��د؛ موضوعي به نام هنرهاي
آوايي به فصلهاي پاياني كتاب هنر اضافه شد كه نقطه
اميدي را در معرفي موسيقي و آشنايي آكادميك نسل
امروز با اين هنر تاثيرگذار و ناب در اذهان روشن كرد.
موسيقي در كشور ما قدمت چند هزار ساله دارد و هر
يكازاستانهاوشهرهايايراننيزسازهاياختصاصي
و نواهاي موسيقايي خاص خود را داراست كه متاسفانه
به دليل عدم معرف��ي در صدا و س��يماي ملي و عدم
تجهيز مدارس و متناسبسازي كتاب فرهنگ و هنر
با اين موضوع مهم و عوامل ديگر براي دانشآموزان در
سالهاي دور بسيار غريب و ناآشنا بود و در سالهاي
نزديك نيز بس��ط رس��انههاي اجتماعي و ديداري-
شنيداريموجبشدتاتابويعدمنمايشسازدررسانه
شكسته شود و خانوادهها و دانشآموزان با انواع سازها
و نغمهها و سبكهاي مختلف موسيقي آشنا شوند كه
ميتوان به اولين آثارش كه مشاركت دانشآموزان در
كالسهاي موس��يقي اوقات فراغت در خارج مدرسه
است ،اشاره كرد اما هنوز هم در مدارس خبري از كارگاه
موسيقي يا حضور مربيان متخصص نيست و گهگاهي
دبيران هنر خوش ذوق كه خود اهل موسيقياند به اين
مهم ميپردازند تا نسل آيندهساز ايران اسالمي بهاي
تنگنظريهايلجوجانهومتعصبانهرانپردازندوذهن
وشخصيتوروانخويشرادرچشمهفرهنگسازهنر
و موسيقي آرامش بخشيده و تسكين دهند.

گروهاجتماعي
شرايط دشوار اقتصادي و نابس��امانيهاي بازار ارز به
دليل تحميل تحريمهاي امريكا بر ايران و همچنين
سختتر شدن امكان مراودات مالي بينالمللي براي
واردكنندگان و صادركنندگان ،نظام س�لامت را نيز
به اشكال مختلف تحت تاثير قرار داده است .در حالي
كه بخش عمدهاي از اقالم مورد نياز ش��بكه بهداشت
و درمان وارداتي اس��ت ،از نيمه دوم س��ال گذشته و
به دنبال بازگشت دوباره تحريمها عليه ايران توسط
امري��كا ،هم��كاران خارجي نظام س�لامت ،از ترس
تهديدهاي امريكا درباره عواقب تداوم روابط تجاري با
ايران ،پا از ميدان همكاري عقب كشيده و دست تجار
ايراني را خالي گذاشتهاند .از سوي ديگر ،با شدت يافتن
تحريمها ،امكان فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني
تا حد قابل توجهي كاهش يافته و خريداران نفت ايران
هم ،كاهش قابل توجه مراوده با ايران را برگزيدهاند .به
دنبال اين اتفاقات و طي 8ماه گذشته ،بخش خصوصي
سالمتكهبايدبانقدينگيمستقلازحمايتدولتكار
كند ،بيشترين آسيب و فشارهاي اقتصادي را همزمان
با رشد  4برابري نرخ تورم عمومي متحمل شده و آنچه
ميتوان به عنوان نتيجه مش��هود تشديد فشارهاي
جهاني بر ايران در حوزه س�لامت به خصوص بخش
خصوصي درمان برشمرد؛ گراني غيرقابل كنترل بهاي
كليه اقالم وارداتي به دليل افزايش قيمت دالر ،كاهش
نقدينگيبخشخصوصيدرمانبرايخريداقالممورد
نياز،ناتوانيبخشخصوصيدرمانازتامينهزينههاي
جاري به دليل تورم حوزه سالمت ،اجبار مديران بخش
خصوصي درمان به تعديل ني��روي خدماتي و اداري
براي كاهش هرچه بيشتر هزينهها  ...اگر سال گذشته
و در همي��ن ايام ،اما و اگرهايي درباره بهبود ش��رايط
اقتصاديبخشدرمانخصوصيمطرحبود،امروزفشار
مشكالت اقتصادي براي اين بخش كه بار 20درصدي
خدمات بستري و 80درصدي خدمات سرپايي درمان
را بر دوش ميكش��د ،قابل كتمان نيست .رييس كل
سازمان نظام پزش��كي هم درباره آن هشدار ميدهد
و از راهكاره��اي موجود و احتمالي براي پيش��گيري
صددرصدي از كاهش كيفيت خدمات س�لامت در
بخش خصوصي صحب��ت ميكند .ديروز محمدرضا
ظفرقندي ،از چهرههاي شاخص جبهه اصالحات كه
پس از استعفاي ايرج فاضل از رياست كل بزرگترين و
قديميترين نهاد مدني كشور در آذرماه سال گذشته،
با راي بهمنماه مجمع عمومي نظام پزشكي به عنوان
رييس جديد اين سازمان صنفي انتخاب شد ،در پاسخ
به «اعتماد» درباره تاثير تحريمها ،تاثير كاهش فروش

نفت و كاهش منابع مالي دولت بر پيكره نظام سالمت و
كيفيت خدمات بهداشت و درمان توضيح داد.
تحريمها ،درآمدهاي دولت را به شكل جدي
كاهش داده و ميتواند وضعيت مالي بيمههاي
پاي�ه و تكميلي را ب�ه خطر بين�دازد چون اين
بنگاهه�ا ،متكي ب�ه حق بيمه مش�تريان خود
هستندامامهماينكهبيمههايتكميلي،بامراكز
درماني بخش خصوصي طرف قرارداد هستند.
آيا ممكن است ش�اهد كاهش ارايه خدمات به
دليل كاهش مراجعات ب�ه مراكز درماني بخش
خصوصي باشيم چون حدود  80درصد خدمات
بس�تري در بخش دولتي ارايه ميشود و دولت
موظف اس�ت بخش دولتي را به هر نحو از بابت
تجهيزاتوداروتامينكندوليبخشخصوصي
بايدرويپايخودشبايستدوهمينتجهيزاتي
كهبهسختيتامينميشودراباهزينهوسرمايه
خودش بخرد.
اينكه بگوييم تحريمها در بعد بيمه يا ارايه خدمت اثر
ندارد ،حرف صحيحي نيس��ت و بايد واقعگرا باشيم.
واقعيت اين اس��ت كه در بخش خصوصي و حتي در
بخش دولتي ،بسياري از تجهيزات و نيازهاي روزمره
و مصرفي وابس��ته مسائل ارزي اس��ت 5 .سال قبل،
يك دستگاه آنژيوگرافي براي بيمارستان سينا تهيه
كرديم كه امروز قيمت اين دستگاه حدود  4برابر گران
شده .تعرفههاي تش��خيصي درماني مصوب دولت،
حداقلهايي براي بازس��ازي يا نوس��ازي تجهيزات
بيمارس��تاني و عبور از اين شرايط است چنانكه براي
بخش هتلينگ بيمارستانهاي خصوصي 25درصد و
براي بعد فني هم  25درصد تعرفه در نظر گرفتهاند اما
حتي با حداقلها هم براي عبور از اين وضعيت ،دچار

محيطزيست

مشكالتيهستيم.
نگاه شما به وضعيت ارايه خدمات سالمت طي
چند ماه آينده و نيمه دوم امسال چيست ،چون
تمام هدفگذاري وزارت بهداشت درباره تامين
دارو و تجهيزات ،مربوط به نيمه اول سال است.
آيا در نيمه دوم امس�ال ،ارايه خدمات سالمت
به دليل شدت يافتن تحريمها با مشكل مواجه
خواهد شد؟
ش��رايط ارايه خدمات س�لامت در  6ماه دوم س��ال،
تابعي از ش��رايط عمومي كشور است و همان طور كه
نميتوانيم براي  6ماه آينده ،ش��رايط عمومي كشور
را پيشبيني كنيم ،در مورد آينده خدمات س�لامت
هم نميتوانيم پيشبينيهاي صريح و دقيقي داشته
باش��يم اما اطالع موثق دارم كه هر هفت��ه در وزارت
بهداشت جلساتي با نمايندگان بانك مركزي و بيمهها
و گمركات و قوه قضاييه در قالب س��تاد تدابير ويژه و
براي رسيدگي به نحوه تامين دارو و تجهيزات پزشكي
برگزار ميشود و راهكارهاي خوبي هم پيدا شده و وزير
بهداشت هم به آنها اشاره داشته اما همه اين راهكارها
قابل طرح نيست.
آيا ش�رايط امروز در مقايس�ه با س�ال  90كه
گرفتار تحريمه�اي امريكا و محدوديت تامين
اقلام پزش�كي بوديم ،بدت�ر ش�ده و آيا فكر
ميكنيد اينبار هم اين شرايط قابل عبور است؟
شرايط امروز ،قطعا از شرايطي كه قبال تجربه كرديم يا
حتي نسبت به تجربههاي تكراري و مشابه ،سختتر
اس��ت اما نظر شخصي من اين اس��ت كه امكان عبور
از اين ش��رايط با حداقلها وجود دارد و با تمهيدات و
همراهيهاي دولت امكانپذير است.

ظفرقندي در ادامه اين نشس��ت خب��ري با تاكيد بر
ضرورت پرهي��ز از تخريب جامعه پزش��كي به دليل
اهمي��ت حفظ اعتم��اد عمومي به اين گ��روه مرجع
گفت« :س��ازمان نظام پزشكي يكي از قديميترين و
بزرگترين نهادهاي مدني و صنفي در كش��ور است
و بيش از  270هزار عض��و دارد و داراي قانون مدوني
اس��ت كه آخرين بار در س��ال  83به تصويب مجمع
تشخيصمصلحتنظامرسيدوازنكاتمهماينقانون،
حمايت آيتاهلل هاشميرفسنجاني و آقاي خاتمي-
رييسجمهوري وقت -از عضويت اقليتهاي مذهبي
در هياتمديره استانها بود كه اتفاقا همين نكته ،از
ايرادات مورد نظر ش��وراي نگهبان بود .عميقا اعتقاد
دارم كه حفظ اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشكي
يكي از ضرورتهاي نظام سالمت است و جلب اعتماد
عمومي نسبت به فعاالن اين حرفه ميتواند به ارتقاي
سالمت و كاهش مش��كالت اين حوزه كمك كند».
از جمله نكاتي كه در اين نشس��ت خبري مورد اشاره
ظفرقندي قرار گرفت ،لزوم حمايت از س��ازمانهاي
بيمهگر توسط دولت و تقويت منابع آنها و همچنين
تس��ريع در تكميل پرونده الكترونيك سالمت همراه
با صدور  100هزار كارت نظام پزشكي هوشمند بود،
چرا كه بهزعم رييس كل نظام پزشكي ،الزمه تكميل
پرونده الكترونيك سالمت كه در واقع سابقه سالمت
و بيماريهاي هر ش��هروند ايران��ي و در تمام مراكز
درماني دولتي و خصوصي قابل مشاهده خواهد بود،
امضاي الكترونيكي پزشك معالج است كه اين امضا
بايد مستندس��ازي و در شبكه س�لامت ثبت شود.
ظفرقندي همچنين ضمن تاكي��د بر لزوم همكاري
مشترك جامعه پزشكي با متخصصان اقتصاد سالمت
براي احصاي هزينه تمام شده و قيمت واقعي خدمات
پزشكي ،در توضيح احتمال بازنگري تعرفههاي درمان
سال 98گفت« :تعرفه خدمات درماني سال ،98پيش
از پايان سال تصويب و ابالغ شد كه اين اتفاق در چند
سال گذشته به تاخيرهاي  3و  4ماهه دچار شده بود
 .ح��اال هم آنچه به عنوان تعرفه خدمات درماني ابالغ
شده ،قانون اس��ت اگرچه مطرح نشدن اين تعرفه در
ش��وراي عالي بيمه مورد گاليه ماست عالوه بر آنكه
نيازمند بازنگري است ،اما بازنگري تعرفههاي پزشكي
به شرايط اقتصادي دولت بازميگردد .ما در اين زمينه
نامهاي براي شوراي عالي بيمه نوشتيم و درخواست
بازنگري هم مورد توجه قرار گرفت و قرار ش��د در اين
زمينه جلسهاي داشته باش��يم .البته قطعا دولت هم
مش��كل دارد و ما متوجه اين مش��كالت هستيم ،اما
چوندراينحوزهمتوليهستيم،نميخواهيمكيفيت
كاهش يابد».

سالمت

توضيحمديرمحيطزيستكرماندربارهپروندهكشتارحياتوحش

بعد از انتصابم
خواستار اجراي حكم محكومان شدم

پرونده كشتار حيات وحش در ارزوئيه كرمان ،پس از4
سال مختومه شد .به گزارش اسكاننيوز ،هفته گذشته
بودكهرييسدادگاهارزوئيه،جزيياتبزرگترينپرونده
كش��تار حيات وحش را در اختيار رسانهها گذاشت و
اعالم كرد كه اين پرون��ده پس از اعالم رضايت كتبي
مديركل س��ابق و مديركل فعل��ي اداره كل حفاظت
محيط زيست استان كرمان مبني بر پرداخت تمامي
خسارتها از س��وي محكومان ،مختومه شده است.
پرون��دهاي ك��ه در خرداد
 94گشوده ش��ده و طبق
اعالم دهقاني رييس دادگاه
عموميوانقالبشهرستان
ارزوئيه ،ب��ه محكوميت 9
شكارچي غيرمجاز كه در
كشتار بيش از  170كل و
بز و قوچ و ميش 30 ،جبير،
 2كفتار ،يك روباه ،يك خرگوش 280 ،كبك و تيهو،
 30چكاوك و يك گراز تحت پيگرد قضايي قرار گرفته
بودند ،انجاميده است.
دهقاني درباره احكام صادره براي متهمان بزرگترين
پرونده كش��تار وحش گفته است :طبق ماده  12و 13
قانون شكار و صيد و همچنين ماده 124قانون مجازات
اس�لامي و پس از تاييد حك��م در دادگاه تجديدنظر
اس��تان كرمان متهم رديف اول ب��ه مجازات حبس و
پرداخت جزاي نقدي محكوم و س��اير متهمان نيز به
پرداخت جزاي نقدي و همچنين پرداخت خس��ارت
به محيط زيست محكوم شدهاند؛ اين افراد همچنين
طبق قانون سازمان محيط زيست ،بابت از بين بردن
حيوانات حفاظتش��ده محكوم به پرداخت خسارت
ش��دهاند .مرجان ش��اكري كه از دي ماه  97مديريت
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت كرمان را عهدهدار

ش��ده درباره اين پرونده به تسنيم توضيح داده است:
«آقاي جزينيزاده ،مديركل پيشين حفاظت محيط
زيس��ت كرمان ،با اس��تناد به اظه��ارات ندامتآميز
متخلفان،بهدادگاهاعالمرضايتكردهبودندودرنتيجه
متخلفان از پرداخ��ت حق و حقوق دولت و همچنين
گذراندن حبس مصون شده بودند اما اينجانب پس از
انتصاب ،با اعالم فراخوان به دادگاه ارزوئيه درخواست
پرداخت حق و حقوق دولت توسط متخلفان و اعمال
مج��ازات موردنظر دادگاه
در خصوص ايشان را مطرح
كردمكهدرنتيجههمكاري
دادگاه ب��ه پرداخت حق و
حقوق دول��ت و همچنين
حبسمتخلفاصليمنجر
شد ».وي در پاسخ به اينكه
چرامبلغجريمهمحكومان
با آنچه در قانون جرايم شكار حيات وحش پيشبيني
ش��ده تفاوت دارد؛ توضي��ح داده كه اي��ن پرونده در
ارديبهشت  94باز ش��ده و بر اساس قانون وقت ،مبلغ
قابل پرداخت با جريمههاي قبلي محاسبه شده و مبلغ
 168.723.000تومان از متخلفان دريافت شده است.
اما اصالحات جرايم در خردادماه  94انجام ش��ده كه
شامل حال اين پرونده نشده است.
مديركلحفاظتمحيطزيستكرماندربارهسرنوشت
متخلفان اين پرونده گفت :با پيگيريهايي كه پس از
انتصاب انجام دادم ،متهم رديف اول اين پرونده براي
گذراندن دوران حبس راهي زندان شد كه ظاهرا پيش
از سال نو مش��مول عفو رهبري شده است .در نهايت،
بايد بگويم برخورد قانون��ي الزم درباره متخلفان اين
پرونده صورت گرفته و پرونده پس از به نتيجه رسيدن
مختومه شده است.

درخواست وزير بهداشت از صدا و سيما:

روانپريشيها را جدي بگيريد
برنامههاي شاد بسازيد

گروه اجتماعي| وزير بهداش��ت ب��ا تاكيد بر اينكه
مردمان افس��رده نيازمند فضاي ش��اد هستند ،گفت:
«اولين ركن رس��يدگي به نظام س�لامت ب��ه ويژه در
كش��ورهايي مانند ايران ،رس��يدگي به بهداشت روان
است و اگرچه اقتصاد يك جامعه ميتواند بر بهداشت
روانتاثيربگذارداماهمهتاثيرگذاريباشرايطاقتصادي
يك كشور نيس��ت ،چون انسانهاي پولدار غمگين يا
بيپول شاد ،كم نيستند .برخي افراد معتقدند كه اگر
يك تكنولوژي جديد وارد
كشور شد ،ميتوانيم شاد و
با نشاط باشيم ،براي مثال
مشاهدهميشودكهگوشي
هم��راه و تلفن ك��ه زماني
ابزار ش��ادماني و گفتمان
بودند ،امروز به ابزار گسست
جامعه ما تبديل شدهاند؛ به
طوري كه در ميان جمع هستيم ،اما حواسمان جاي
ديگر اس��ت و اين ابزار كه موجب پيوس��ت اجتماعي
بود ،به ابزار گسس��ت اجتماعي تبديل ش��ده اس��ت.
تئوريسينها در كش��ورهاي مختلف هم ،نبايد دچار
اين تصور اش��تباه ش��وند كه اگر اتفاقي در معيشت و
تس��هيل در ارتباطات رخ داد ،وضعيت بهداشت روان
هم بهبود پيدا ميكند .البته توس��عه زيرساختهاي
زندگي ،در برخي م��وارد انس��انها را از همديگر دور
ميكند و امروز با خصوصيسازي محيط زندگي حتي
از وضعيت همسايههاي خودمان نيز اطالعي نداريم و
برگشت به ش��يوههاي قديمي زندگي و زندگي با هم،
بسيار ضروري است ».سعيد نمكي در مراسم اختتاميه
پنجمينجشنوارهبينالملليعكسسالمتدرزنجان،
از افسردگي به عنوان يكي از عارضههاي مهم جامعه ياد
كرد و افزود«:روانهاي افسرده براي انحراف ،اعتياد و

آسيبهاياجتماعي،آمادگيدارند.چراآمارمسموميت
با الكل دستساز در كشور رو به افزايش است؟ چرا اين
واقعيت را نميپذيريم كه روحهاي افس��رده به سوي
مواد مخدر گرايش دارند؟ چرا روانپريشيها را جدي
نميگيريم و برنامهها را ش��اد نميكنيم؟ مقام معظم
رهبري بارها تاكيد كردند كه به جامعه يأس و نااميدي
منتقل نكنيد و بذر نااميدي در دل مردم نپاشيد .بارها
از دوستانم در سازمان صداوسيما خواهش كردهام كه
توليدات خود را با پيامهاي
ش��ادمانكننده به جامعه
عرضه كنيد .اينكه آخر يك
سريال از سازمان پزشكي
قانوني ،س��ازمان بهش��ت
زهرا ،مب��ارزه با مواد مخدر
و فالن بيمارس��تان تشكر
كنيم ،اشتباه است و اينكه
براي مثال از اخبار جهان ،فستيوالهاي شادي كه در
جهان برگزار ميشود را كمتر به مردم نشان دهيم و در
عوض تمام غمها ،غصهها ،انفجار و خونريزي را به ذهن
خسته مردم منتقل كنيم ،اشتباه است.در عالم تشيع
 ۱۴تولد و  ۱۳وفات داريم؛ يعني يك شادي اضافه براي
مردم داري��م ،اما همه روزها را تبدي��ل به نوحهخواني
و روضهخواني كردن ،اشتباه اس��ت .بنده از كودكي با
عشق اباعبداهللالحس��ين (ع) بزرگ شدم ،اما ميدانم
كه مردمان افسرده نيازمند فضاي شادمانتر هستند.
حدود  ۳۰سال پيش ،پروژه شهر سالم را نوشتيم و در
قالب آن ،نرده پاركها را جمع كرديم كه ش��هروندان،
فضاي پاركها را فضاي خانه خود بدانند و به روحنوازي
رنگ در فضاهاي مختلف ،توجه و تمركز كرديم و الگوي
روحنوازي رنگ ،توانست مشكالت بهداشت روان كشور
را به طور قابل توجهي كاهش دهد».

حقوقشهروندي

وضعيت نابسامان اقتصادي از عوامل بروز خشونت در جامعه است

عليمحمد زنگانه؛ مديركل پيشگيريهاي فرهنگي و
اجتماعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه
قضاييه گفت«:از علل بروز خشونت بين مردم ميتوان به
وضعيت اقتصادي اشاره كرد ،چراكه وضعيت نابسامان
جامعه و مشكالتي از اين قبيل بر روح و روان افراد تاثير
ميگذارد .آسيبهاي اجتماعي در همه جاي دنيا روند
افزايشيداشتهوميانگينآندردنيادوبرابرنرخجمعيت
است ،طبيعتا ايران نيز مستثني از اين امر نيست .ما تنها
زماني ميتوانيم انتظار كاهش آسيبها را داشته باشيم
كه مثل كشورهاي توس��عهيافته كه تعدادشان خيلي
محدود اس��ت به ويژگي پيشگيري رش��د مدار توجه

كنيم .اينكه روند آس��يبها رو به رشد است به اين معنا
نيست كه ما در كشور برنامه مداخلهاي طراحي نكنيم
و پيگيري آن را در دستور كار شوراي عالي قرار ندهيم،
اتفاقا وقتي روند رو به رش��د اس��ت ،ما بايد حساسيت
بيشتري داشته باشيم و برنامههاي ملي را براي كاهش
آسيبها لحاظ كنيم .آسيبها ش��بكه عليتي دارند از
اين رو ما نيز در زمينه آسيبها بايد شبكهاي و ائتالفي
عملكنيم؛يعنيتكنوازينداشتهباشيم.دستگاههايي
كه كنترل و كاهش آس��يبها را در دس��تور كارش��ان
دارند ،بايد همافزايي داشته باشند و در قالب برنامهها و
پروژههايمليبهصورتائتالفيكاركنند.درحالحاضر

دستگاههايماتكنوازهايخوبيهستند،وليآسيبها
به دليل شبكه عليتي كه دارد ،بايد شبكهاي حل شوند.
برنامههاي كنترل كاهش خشونت بايد به صورت جدي
در دس��تور كار ما قرار بگيرد .به دليل اينكه در كشور ما
عناوين اتهامي مثل خش��ونت ،ض��رب و جرح عمدي،
توهين،تهديدبعدازسرقتمستوجبتعزيرهستند.اينها
نشانميدهدآستانهتابآوريوصبردرجامعهماكاهش
يافته است .برنامههاي مرتبط با كاهش خشونت بايد در
صدرتوجهاتكشورقراربگيرد.ماازچندسالپيشبراي
هر استان يك برنامه مداخلهاي براي كاهش شيوههاي
مختلف خشونت با اولويت ضرب و جرح ،توهين ،تهديد

و خشونتهاي خانگي در دس��تور كار قرار داديم .آمار
خشونتها نشان ميدهد ما بايد يك برنامه ملي مداخله
ويژه براي اين حوزه داشته باشيم و اگر توجه نكنيم نتايج
پروندههايتوهين،تهديد،تخريب،ضربوجرحميتواند
مشكالت ديگري را برايمان ايجاد كند .وقتي در سنين
رشد مدار مثل مهد كودك و پيش دبستاني روي مهارت
صبر كار نميشود ،وقتي به حوزه رشد مدار كمتوجهي
ميشود ،وقتي در مهدها و پيشدبستانيها به نهادينه
كردنرفتارهاومهارتهاياجتماعيبيتوجهيميشود،
نبايد بي��ش از اين ه��م انتظار داش��ت .در واقع چيزي
نكاشتهايم كه حاال بخواهيم درو كنيم ».ايلنا

مدرسههايدخترانهتازهترين
موضوعواكنششبكههاياجتماعي

گروهاجتماعي|دردوروزگذشتهبارسيدنويدئوهايياز
شاديوپايكوبيدختراندانشآموزدرچندمدرسه،سبب
شدكهكاربرانشبكههاياجتماعياززوايايمختلفبهاين
موضوعواكنشنشاندهند .كاربرانشبكههاياجتماعيبا
دستبهدستكردنچندويدئوازپايكوبيدختراندرچند
مدرسه مختلف و يك مدرسه پسرانه با يك آهنگ واحد با
نگاه انتقادي و گاه حمايتي به اين موضوع پرداختند .نگاه
انتقادي از هر دو س��و چه موافقان و چه مخالفان اين اتفاق
متوجهآموزشوپرورشاستكهنميتواندبافراهمآوردن
فضاي شادي در مدرسهها مانع از روي آوردن دانشآموزان
بهترانههاييشودكهحاويالفاظغيرمناسببرايآنهااست.
آنچه برخي ديگر از كاربران به آن اش��اره كردهاند شكافي
است كه ميان خانه و مدرسه به وجود آمده چون از ديد آنها
دانشآموزانيكهبهراحتيبايكتكآهنگجديدهمخواني
ميكنند ،بيرون از ديوارهاي مدرس��ه بارها اين آهنگ را
شنيده و خواندهاند و اين موضوع ديگر در كنترل آموزش و
پرورشنيست.بهبهانهانتشاراينويدئوها،برخيازكاربران
شبكههاي اجتماعي كه در دهه  60و  70دوران مدرسه را
سپري كردهاند به ميزان تفاوتهاي محيط مدرسه و بين
نسلهاهماشارهميكنند.

فوت  184نفر با قرص برنج
در سال 97

اداراه كل پزشكي قانوني اس��تان تهران اعالم كرد« :سال
گذشته  184مورد فوت ناشي از مسموميت با قرص برنج
بهمراكزپزشكيقانونيايناستانارجاعشدهاستكهاين
رقم فوتي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن ( )96با
 134فوتي 37درصد افزايش داشت .در سال گذشته111
نفر مرد و 73نفر زن به دليل مسموميت با قرص برنج فوت
كردند .فسفات آلومينيوم كه از آن براي ضدعفوني كردن
و جلوگيري از آفتزدگي غالتي همچون برنج اس��تفاده
ميشود،بهنامهايتجاريمختلفيهمچونكوئيكفوس
( )Quickphosو سلفوس ( )Celphosوجود دارد كه
در ايران به نام قرص برنج مشهور است .مصرف اين قرص
ظرف 3تا 4ساعت سيستم تنفسي و قلب را دچار اختالل
ميكند و فرد با تحمل درد شديد جان ميسپارد .مصرف
اش��تباه قرص موجود در برنج و مصرف قرصهاي قالبي
توهمزا كه داراي تركيب��ات قرص برنج يا خود قرص برنج
هس��تند و مصرف براي خودكش��ي ازجمله موارد اصلي
مسموميت با قرص برنج اس��ت .با توجه به اينكه تاكنون
مكانيسمدقيقبروزاثراتسميفسفاتآلومينيوم(قرص
برنج) در انسان شناخته نشده ،هيچ پادزهر اختصاصي در
درمان مسموميت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات درماني
فقطشاملاقداماتحمايتي-عالمتياست.ازلحاظزمان
بروز عالئم و نش��انههاي باليني نيز 10تا 15دقيقه بعد از
مصرفخوراكيقرصفسفاتآلومينيوم،عالئمونشانههاي
مسموميتظاهرميشودومرگدرمدتكمتراز 6ساعت
ممكناسترخدهد».ايرنا

گرگهاي گرسنه  ۷۵رأس
گوسفند را دريدند

سرهنگ احمدرضا كارگر؛ فرمانده انتظامي شهرستان
«سربيشه» در استان خراسان جنوبي از دريده شدن ۷۵
رأس گوسفند توسط گرگهاي گرسنه در اين شهرستان
خبر داد و گفت«:در پي تماس تلفني با مركز فوريتهاي
پليس��ي  ۱۱۰مبني بر حمله گرگهاي گرس��نه به گله
گوسفندان در روستاي حسين آباد شهرستان سربيشه،
بالفاصله ماموران انتظامي به محل حادثه اعزام و به منظور
پيش��گيري از مخاطرات بعدي و حفظ جان شهروندان
اقدامات امنيتي و انتظامي را در دستور كار خود قرار دادند.
بررسيهايميدانيپليسحاكيازاينبودكهصاحبگله
تالش فراواني براي نجات گوسفندان از چنگال گرگهاي
گرسنه انجام داده است ولي به علت حمله گلهاي گرگها
و تنها بودن چوپان تلفات سنگيني به گله گوسفندان وارد
شدهاست.دراينحادثه ۷۵رأسگوسفندتلفشدندامابه
كسي از اهالي روستا آسيبي نرسيده است ».ايلنا

عمره امسال برگزار نميشود

اكبر رضايي؛ معاون سازمان حج و زيارت گفت«:با توجه
به نتيجهبخش نبودن توافقات بين مس��ووالن وزارت
حج عربس��تان و ايران و نيز از دس��ت رفتن زمان اعزام،
امسال به طور قطع ،حج عمره نخواهيم داشت .با توجه به
اينكه هم اكنون در آستانه ماه مبارك رمضان هستيم و
عملياتهاي اعزام براي حج عمره از پايان ماه صفر آغاز و
تا نيمه ماه مبارك رمضان به انجام ميرسد عمال از لحاظ
زماني نيز فرصتي براي اعزام در سال جاري وجود ندارد.
پس از به انجام رسيدن عمليات حج واجب امسال و در
صورت فراهم بودن زمينه ب��راي اعزام به حج عمره و به
توافق رسيدن مسووالن دو كشور اقدامات اجرايي اعزام
آغاز خواهد ش��د ،در صورت توافق عربستان بر مبناي
خواسته مسووالن مربوطه كش��ورمان با حفظ عزت و
احترام زائران ايراني و پس از عقد تفاهمنامه موضوع حج
عمره نيز به انجام خواهد رسيد .امسال ۸۶هزار  ۵۵۰نفر
زائر به س��رزمين وحي از  ۱۷تير ماه اعزام خواهند شد و
مطابقتفاهمانجامشدهبامسووالنوزارتحجعربستان
وامضاياينتفاهمنامهتوسطرييسسازمانحجوزيارت
قرار است  ۱۰نفر از ديپلماتهاي كشورمان براي انجام
امورحقوقيوكنسوليزائراندراياممناسكحجبهزائران
اعزام��ي از ايران در مكه و مدين��ه ارايه خدمات كنند».
باشگاهخبرنگاران

خودكشي در رودخانه كارون

علي ترابپور؛ مديرعامل سازمان آتشنشاني و خدمات
ايمني ش��هرداري اهواز گفت«:يك مرد روز دوشنبه در
اهواز با پرت كردن خود از پل علي ابن مهزيار (پل هفتم)
به درون رودخانه كارون اقدام به خودكشي كرد .متاسفانه
اين فرد در رودخانه كارون غرق ش��د و جستوجو براي
يافتن جسد آن توسط غواصان سازمان آتشنشاني اهواز
در رودخانه كارون مقطع اهواز همچنان ادامه دارد .تاكنون
جسد اين فرد يافت نشده اس��ت ،اما نيروهاي امدادي و
غواصان سازمان آتشنش��اني تالش خود را براي يافتن
جسد وي ادامه خواهند داد ».باشگاه خبرنگاران

