
بيشتر از مغازه هاي ديگر جلب توجه مي كنند 
و اي�ن جلب توج�ه به خاط�ر انواع و اقس�ام 
نوشته ها و پوسترهايي است كه روي شيشه 
نصب كرده  اند؛ نوشته هايي با خطوط درشت 
كه طرفداران الغري با داروهاي كامالً گياهي را 
به سمت خود مي كشد همچنانكه ترك اعتياد، 
چاقي، تقويت قواي جنسي، ريزش مو، روشن 
و شفاف شدن پوست عناوين ديگري است كه 
طرفداران خود را دارد به خصوص اينكه مردم 
تصور مي كنن�د همه اين عوارض قرار اس�ت 
با داروه�اي گياهي بي عارضه درمان ش�وند. 
خالصه كالم اينكه در دكان عطارها داروي هر 
درد و مرض پيدا مي شود، آن هم در شرايطي 
كه طب�ق قوانين وزارت بهداش�ت عطاري ها 
حق ندارن�د فرآورده هاي داروي�ي طبيعي و 
سنتي بفروشند؛ چراكه تضمين اصالت چنين 
داروهايي امكان پذير نيس�ت. حاال اما آنطور 
كه مدي�ر كل نظارت ب�ر داروه�اي طبيعي و 
سنتي سازمان غذا و دارو خبر مي دهد، قرار 
است نظارت  بر عطاري ها چندين برابر شود. 
هر چند حذف معاونت طب سنتي وزارت بهداشت 
و تنزل آن به يك دفتر نشان از اين دارد كه رابطه 
پزش��كان طب مدرن با طب س��نتي و داروهاي 
گياهي شكراب است، اما بخش ديگري از ماجراي 
طب سنتي و داروهاي گياهي هم فعاليت افراد 
غير متخصص و گاهي شياد در اين حوزه است؛ 
چراكه نا اميد شدن مردم از درمان با طب مدرن 
و ناتواني پزشكان در اين عرصه بازار طب سنتي 
و داروهاي گياهي را حسابي گرم كرده و هر كجا 
كه پاي پول در ميان بيايد كالهبرداري و شيادي 
هم پا مي گيرد. در اين بي��ن برخي از عطاري ها 
هم بر خالف قوانين موجود پايشان را در كفش 
پزش��كان كرده اند و تجويز مي كنند و در حالي 
كه تنها مجاز به عرضه گياهان دارويي هستند، 
داروي گياه��ي تجويز مي كنند و مي فروش��ند 
آن هم  در حوزه ه��اي پر طرفدار و س��ود آوري 
همچون چاقي و الغري، زيباي��ي،  تقويت قواي 
جنس��ي و ترك اعتياد. اين ماجرا سال هاس��ت 

براي ساختار سالمت و مردمي كه به اين عطاران 
اعتماد مي كنند دردسرساز شده است. آنقدر كه 
سال گذشته رئيس گروه مطالعات اعتياد مركز 
تحقيقات پزشكي قانوني از فوت۷۳۲ نفر در سال 
94 با مس��موميت دارويي خبر داد. حاال اما قرار 
اس��ت نظارت بر عطاري ها جدي تر و بساط دارو 

فروشي اين صنف جمع شود. 
   نيمي از عطاري ها مجوز ندارند

»در برنامه ساماندهي عطارها كه در سال ۱۳9۲ 
از س��وي كميس��يون س��المت و امنيت غذايي 
استان تهران در دستور كار قرار گرفت، مشخص 
ش��د كه فقط ۵۰ درص��د افرادي ك��ه در صنف 
عطاري مش��غول به كار هس��تند، مجوز صنفي 
رسمي داشتند. كساني كه مجوز رسمي دارند، 
كمترين تخلفات را انجام مي دهند. « اين بخشي 
از صحبت ه��اي معاون غ��ذا و داروي دانش��گاه 
علوم پزش��كي تهران اس��ت كه داليل تخلفات 
برخي از عطاري ه��اي موجود در ش��هر را بهتر 
روش��ن مي كند؛ عطاري هايي كه مجوز ندارند 
و تعدادش��ان به ان��دازه مجوزدارهاس��ت! منان 
حاجي محمودي ادامه مي ده��د: »تخلفاتي كه 
بيشتر از سوي افراد فاقد مجوز صورت مي گيرد 
در حوزه فروش داروه��اي چاقي و الغري، ترك 
اعتياد، داروهاي مخدر، مسكن و محرك جنسي 
اس��ت. « به گفته وي ص��دور مج��وز راه اندازي 
عطاري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نظارت بر آن از طرف وزارت بهداش��ت اس��ت. 
حاجي محم��ودي مي افزايد: يكي از بزرگ ترين 
دغدغه هاي وزارت بهداشت اين است كه مجوز 
عطارها از سوي وزارت بهداشت صادر نمي شود 
و نمي تواند در صورت تخلف، مشابه برخوردي را 
كه با پزشكان و داروسازان متخلف انجام مي دهد، 
براي عطارها نيز داشته باش��د. بنا به تأكيد وي، 
عطارها بايد مانند صاحبان داروخانه ها، هرسال 

دوره بازآموزي بگذرانند. 
   داروهاي ترك اعتياد اعتياد آور!

آنط��ور كه محمدرض��ا قدي��رزاده، رئيس گروه 
مطالعات اعتياد مركز تحقيقات پزشكي قانوني 

مي گويد برخ��ي از داروهايي كه در عطاري ها به 
فروش مي رس��ند، اعتياد آورند. وي در اين باره 
توضي��ح مي دهد: داروهاي گياهي كه از س��وي 
ماهواره ه��ا تبلي��غ ي��ا در عطاري ها ب��ه فروش  
مي رسد، در چند دسته از جمله داروهاي ترك 
اعتياد، الغري، چاق كننده و همچنين داروهايي 
به عن��وان افزايش دهنده  قواي جنس��ي عرضه 
مي شود كه هيچ كدام از آنها قابل تأييد نيستند. 
قديرزاده درباره عوارض داروهاي گياهي معتقد 
است: حتي اگر دارويي صددرصد گياهي اما بدون 
مالحظه مصرف شود، باز هم عوارض خاص خود 
را دارد. عالوه بر اين بايد بگويم كه در آمار وزارت 
بهداشت فوت ناشي از مصرف داروهاي گياهي 
الغري گزارش شده است كه در نتيجه آن فرد بعد 
از مصرف به كما رفته و پس از آن فوت شده بود. 
محمود خدادوست، مدير كل دفتر حفظ سنتي 
ايراني وزارت بهداشت نيز معتقد است: عطاري 
به قدمت چند هزار س��اله طب ايراني اس��ت و 
جزئي از تاريخ و تمدن ما به ش��مار مي آيد. اين 
صنف ظرفيتي براي توس��عه طب ايراني است و 
در باور مردم ريشه دارد، اما با همه اين قدمت و 
پشتوانه و همچنين اقبال در ميان مردم، از آنجا 

كه با نظام س��المت در ارتباط است، مي طلبيد 
كه توليت س��المت كش��ور به آن توجه ويژه اي 
داشته باشد. به همين دليل تصميم گرفتيم كه با 
همكاري دستگاه هاي مرتبط مانند سازمان غذا 
و دارو، صنف عطاره��ا و همچنين انجمن علمي 
آن بتوانيم تعامل و تفاهم��ي منطقي ميان اين 

گروه ها برقرار كنيم. 
 وي با بيان اينك��ه طبق آمار ۱۵ه��زار عطاري 
غيرمجاز در كشور داريم، تأكيد مي كند: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت كه توليت اصلي اصناف 
را بر عهده دارد، بايد به عنوان متولي اصلي براي 
ساماندهي عطارها ورود مي كرد. ما بارها گفتيم 
كه حفظ هويت و حرمت شغلي اين صنف متوجه 
خود صنف عطارها است و نبايد بگذارد كه افراط  
و تفريط در آن رخ دهد و برخي عطارنماها به آن 

ورود كنند. 
خدادوست با بيان اينكه نگراني درباره داروهاي 
گياهي، يك نگراني جهاني است، تأكيد مي كند: 
بسياري از مردم فكر مي كنند كه داروهاي گياهي 
بدون عارضه است و به همين دليل اقبال زيادي 

نشان مي دهد. 
   افزايش چند برابري نظارت ها

اميرحس��ين جمش��يدي، مدير كل نظارت بر 
داروهاي طبيعي و س��نتي س��ازمان غذا و دارو 
اما درباره سرانجام طرح س��اماندهي عطاري ها 
مي گويد: خوشبختانه اتفاق بزرگي كه در راستاي 
ط��رح س��اماندهي عطاري ها رخ داد، تش��كيل 
مديريت ه��اي متناظ��ر اداره كل فرآورده هاي 
طبيعي، سنتي و مكمل هاي سازمان غذا و دارو 
در تمام دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور بود. 
يعني در حال حاض��ر در تمامي دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي كش��ور مدير كل متناظر اداره كل 
فرآورده هاي طبيعي، س��نتي و مكمل ها وجود 
دارد كه تفويض هاي آن چند ماه قبل انجام شد. 
وي مي افزايد: ب��ا اين اتفاق يك��ي از اقدامات ما 
تسريع س��اماندهي عطاري ها اس��ت، به طوري 
كه در حال حاضر نظارت هاي ما روي عطاري ها 

چندين برابر شده است. 
جمش��يدي درباره ميزان تخلف��ات عطاري ها 
ني��ز مي گويد: م��ردم باي��د توجه كنن��د كه از 
جايي خدمات دريافت كنند ك��ه از نظر قانوني 
مجاز باش��د. اين در حالي اس��ت كه بايد بدانيم 
فرآورده هاي دارويي طبيعي و سنتي به هيچ وجه 
نباي��د در عطاري ها به فروش رس��ند؛ چراكه ما 

نمي توانيم اصالت آن را تضمين كنيم. 
وي همچنين درباره تبليغات داروهاي مختلف 
در عطاري ه��ا تأكي��د مي كند: باي��د توجه كرد 
كه هرگونه تبليغ در عطاري ه��ا از جمله تبليغ 
داروهاي مختلفي تحت عن��وان چاقي و الغري 
پشت شيشه عطاري ها ممنوع است و عطاري به 

هيچ عنوان نبايد دارو بفروشد. 
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    رئيس دفتر مقام معظم رهبري حين بازديد از صحن و شبس��تان 
حضرت زهرا )س( در حرم علوي از اقدامات شايسته ايران در بازسازي 

و توسعه اماكن مقدس عراق تجليل كرد. 
   معاون س��ابق وزارت علوم گف��ت: دولت يازدهم وعده نش��اط در 
دانشگاه ها را داد، ولي بيشتر شاهد سرخوردگي و نااميدي هستيم زيرا 
دولت افرادي را به كار گرفت كه اغلب بازنشسته هستند، جوانان بيكارند 

ولي وزرايي سير و پير داريم. 
    هفته بزرگداشت مقام معلم از سه  ش��نبه ۱۲ ارديبهشت ماه آغاز 

مي شود و تا دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه ادامه دارد. 
    رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور مي گويد در يكسال 
گذشته از آغاز اجراي قانون جامع كاداستر، موفقيت هاي خوبي حاصل 
شده اما تصويب بودجه س��ال 9۶ و تخصيص بخشي از منابع به هالل 

احمر، اجراي كاداستر را با كندي و توقف مواجه مي كند. 
    رئيس اداره نظارت بر مواد غذايي و آش��اميدني با منش��أ گياهي 
سازمان غذا و دارو، افزودن هر نوع رنگ خوراكي را به چاي غيرمجاز و 

ممنوع دانست. 
    رئيس سازمان حج و زيارت با اعالم خبر افزايش ۳۵درصدي سهميه 
زائران ايراني در حج تمتع امسال گفت: حجاج ايراني طي يك بازه زماني 

يك   ماهه از ابتداي مرداد ماه به سرزمين وحي مشرف مي شوند. 
    س��ازمان بهزيس��تي كش��ور ط��ي آيين��ي از قاري��ان و حافظان 
شركت كننده در مس��ابقات بين المللي حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه 

نابينايان جهان اسالم تجليل كرد. 
    عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس، با تأكيد بر ضرورت 
نظارت هاي دقيق به عملكرد داروخانه ها گفت: ارائه داروي بي كيفيت 
به بيماران از س��وي برخي داروخانه ها از جمله تخلفات است كه بايد 

رسيدگي شود. 
   رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر اعالم كرده است 
كه خودروهاي هيبريدي تنها ۵۰ درصد از تخفيف براي ورود به طرح 

ترافيك برخوردار هستند. 
    رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداش��ت ب��ا بيان اينكه مراكز 
درمان ناباروري جديد در كشور افتتاح مي شود، گفت: خدمات درمان 

ناباروري در مراكز اعالم شده داراي تخفيف ۸۵ درصدي است. 
    ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان هاي فرهنگ شهر تهران آغاز شد 

و تا ۲۵ ارديبهشت ماه 9۶ ادامه دارد. 
    عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران در ارزيابي عملكرد مديريت 
ش��هري تهران گفت: تمام مناطق بيس��ت و دو گانه به طور متناوب و 
متعادل توسعه يافته اند، به طوري كه فاصله قابل توجه جنوب تا شمال 

اين شهر واقعاً كاهش يافته است. 

ناكارآمدي مشاوره پيش از ازدواج
۵4 ميليون ايراني پرونده س��المت الكترونيك دارند. چند نفر ايراني 

داراي پرونده سالمت رواني هستند؟ 
متمركز شدن محور سالمت بر بيماري هاي جسمي منتج به شكل گيري 
آمار فوق شده است. مراكز مطالعاتي تاكنون آماري قابل استناد علمي 
و دقيق از سالمت روان در جامعه ارائه نداده اند كه بتوان با استناد به آن 
محورهاي مطالعاتي و سياست گذاري را متمركز كرد. چنانچه آماري 
ارائه شده اس��ت يا داراي س��وگيري بوده يا اعتبار علمي آن زير سؤال 
رفته و بسيار با واقعيت فاصله داشته و دارد. مانند آماري كه مركز ملي 
مطالعات اعتياد از ميزان اعتياد در كشور ارائه داده كه غير علمي است 
و با واقعيت جامعه فاصله دارد. بنابراين در نبود استناديه آماري براي 
متمركز شدن سياست گذاري و برنامه هاي هدفمند استراتژيك براي 
مداخله منتج به نتيجه، ناگزير از شواهد و بررسي فاكتورهاي ديگر به 

بررسي آيتم هاي سالمت روان و آسيب شناسي آن مي پردازيم. 
ميزان اختالالت شخصيت بيماري هاي پنهان داراي وجهه اجتماعي 
در افراد جامعه چقدر است؟ جامعه هدف چه ميزان از آسيب شناسي و 
تشخيص بيماري هاي شخصيت اطالع دارند؟ آيا اختالالت رواني صرفاً 
تحت عنوان افسردگي، وسواس يا اضطراب است؟ زماني كه اطالعات 
جامعه در اين باره بسيار اندك اس��ت چگونه مي توان انتظار داشت كه 

اقدام درماني يا پيشگيرانه اي در اين زمينه انجام خواهند داد؟ 
اختالالت شخصيت بيماري پنهاني است كه در گستره زندگي بيمار 
سايه انداخته است. در اين زمينه دو مشكل اساسي وجود دارد، بيمار 
نمي داند كه بيمار است پس براي درمان اقدامي نخواهد كرد و از طرفي 
زماني كه اين بينش وجود ندارد درماني هم رخ نخواهد داد و با بيماري 
گسترده و پنهاني كه بر تمام اليه هاي سبك زندگي فرد سايه انداخته 

است، وارد زندگي مشترك مي شود. 
در موارد بسيار زيادي از طالق، اختالالت شخصيت هستند كه منجر 
به بروز اختالل در روند عملكرد سالمت محور خانواده مي شوند و طالق 
منتج از اين اختالالت اس��ت، اين در حالي است كه اطالعات و آگاهي 
عمومي مردم و حتي در مواردي نيز سطح آگاهي تخصصي متخصصان 
نيز در اين باره محدود است و تا زماني كه وضعيت چنين است طالق 
فرآيندي است اجتناب ناپذير كه جامعه با آن مواجه بوده و خواهد بود. 
آيا جاي خالي آموزش هاي ابتدايي درباره اختالالت رواني و سالمت روان 
در نظام آموزشي ما نمايان نيست؟ نكته كليدي و مورد غفلت قرار گرفته 
در اين فرآيند زوج هاي در حال زندگي هس��تند كه ب��ه وجود آمار 4/۲ 
طالق، آنها هم در معرض طالق با احتمال ۲۵درصد هستند. اگر چنين 

است ما به درمان پيش از ازدواج نياز داريم يا مشاوره پيش از ازدواج؟
هم انديشي نظري و علمي در اين زمينه تا چه ميزان متمركز و همسو است؟ 
و تا چه اندازه اين هم انديش��ي داراي توافق نظري، ايدئولوژي و كاربردي 
است؟ آيا اختالف ديدگاه ها در اين زمينه منجر به بروز آسيب هاي دوران 
تحول فلسفه در اروپا نخواهد شد؟ پايايي سالمت روان قبل از ازدواج انجام 
مي گيرد يا خير؟ چرا اين مهم مورد توجه قرار نمي گيرد؟ چرا كميته هاي 
تخصصي در اين زمينه جاي مداخله ندارند؟ آيا آس��يب هاي يك ازدواج 
پاتولوژيك و بدون دارا بودن سالمت روان و براي سياستگذاران و مديران 
كالن روشن هست؟ آيا اهميت پايش سالمت روان اندازه يك آزمايش خون 
نيست؟ چه كس��ي بايد به اين مهم بپردازد؟ چرا در برنامه هاي تدويني و 
سياستگذاري ها اين مهم مورد توجه قرار نگرفته و نمي گيرد؟ اين در حالي 
است كه جاي خالي آن بر هيچ كس پوشيده نيست. آنچه به عنوان مشاوره 
پيش از ازدواج امروزه مطرح است با چه متدولوژيي در حال اجراست؟ چه 
افرادي با چه سطح دانش و صالحيت كدام س��ازمان مرجع داراي مجوز 
ارائه مشاوره پيش از ازدواج هس��تند؟ آيا آنچه به عنوان مشاوره پيش از 
ازدواج يا طالق انجام مي گيرد، داراي اس��تانداردهاي علمي، تخصصي و 
حرفه اي است؟ چه افرادي متصدي اين مهم هستند؟ مشاوران خانواده 
و ازدواج آيا مورد تأييد انجمن ازدواج و خانواده كش��ور هستند؟ با توجه 
به سطح آس��يب هاي موجود در جامعه، آيا به مشاوره پيش از ازدواج نياز 
داريم؟ يا درمان پيش از ازدواج؟ آيا به مشاوره پيش از طالق نياز داريم يا 

درمان پيش از طالق؟
مش��اوره پيش از ازدواج عماًل نمي تواند كارآمد باشد، صرفاً نقش يك 
پيشگيري را دارد و پاتولوژي كماكان به قوت خود باقي است. با توجه 
به اينكه عوامل بسيار زيادي در بروز ازدواج نقش دارند، مشاوره پيش از 
ازدواج عماًل داراي ساختار كارآمدي نيست. عوامل ديگر از قبيل دخالت 
خانواده ها، باال رفتن س��ن ازدواج دختران، كاهش مس��ئوليت پذيري 
پسران، عشق پاتولوژيك در روابط و... همان نقش پيشگيرانه مشاوره 
پي��ش از ازدواج را به كمترين اثر بخش��ي ممكن مي رس��اند. اينكه تا 
چه ميزان در اين زمينه عملكرد مش��اوران داراي معيارهاي حرفه اي 

استاندارد شده هستند، خود موضوعي است قابل تأمل. 
*روانشناس باليني

چهار سال از وعده انتخاباتي حسن روحاني 
مبني بر ع�زم جدي ب�راي احي�اي درياچه 
اروميه و به دنبال آن تش�كيل كارگروه ملي 
نجات درياچه اروميه در اولين مصوبه هيئت 
دولت يازده�م مي گذرد، اما آنچ�ه در پايان 
دولت باقي مانده است، ارائه آمار متناقضي از 
سوي سازمان محيط زيست است تا اينچنين 
دستاوردهاي محيط زيس�تي دولت تدبير و 
اميد در قالب كميت قابل توجه تري قرار گيرد. 
سازمان حفاظت محيط زيست در كانال تلگرامي 
»دستاوردهاي محيط  زيس��تي دولت تدبير و 
اميد« با استناد به نمودار تراز آبي درياچه اروميه 
در فروردين 9۶ كه در وب   س��ايت ستاد احياي 
درياچه اروميه منتش��ر ش��ده، خبر از افزايش 
۸۰سانتي متري تراز درياچه در دولت يازدهم 
مي دهد با اين توضيح كه پي��ش از آغاز به كار 
دولت يازدهم تراز درياچه اروميه ساالنه با حدود 

۳۰ سانتي متر كاهش روبه رو بوده است. 
آماري كه ب��ا نگاهي به گزارش ه��اي فروردين 
9۲، بر خالف آنچه انتظ��ار مي رود، نه تنها اثري 
از افزايش ۸۰سانتي متري اين تراز در فروردين 
9۶ مشاهده نمي كنيم، بلكه با ترازي ۱۲۷۱/۸۰ 
متري در فروردين 9۲ مواجه مي ش��ويم كه در 
مقايسه با تراز ۱۲۷۰/۸۲ متري فروردين 9۶، 
كاهش يك متري تراز درياچه طي چهار س��ال 

گذشته را به نمايش مي گذارد. 
در كم��ال ناب��اوري، ت��راز ۱۲۷۰/۰4 مت��ري 

درياچه ارومي��ه كه افزايش ۸۰س��انتي متري 
آن در فروردي��ن 9۶، دس��تاورد دولت يازدهم 
محسوب شده، بر خالف آنچه توسط مسئوالن 
وانمود مي شود، مربوط به سال 9۲ يا پيش از آن 
نيست. تراز ۱۲۷۰/۰4 متري درياچه اروميه كه 
پايين ترين تراز اين درياچه از زمان شكل گيري 
تاكنون اس��ت، مربوط به دوم آب��ان  94، يعني 

اواسط فعاليت دولت يازدهم است. 
جالب اين است به  گفته فرهاد سرخوش، مدير 
دفتر اس��تاني س��تاد احياي درياچه اروميه در 

آذربايجان غربي، در حالي ك��ه حتي باران هاي 
اخير سبب سيراب ش��دن درياچه اروميه شده 
است، اما در فروردين 9۶ با كاهش يك متري تراز 

درياچه در مقايسه با فروردين 9۲ مواجهيم. 
نادر قاضي پور، نماينده مردم اروميه در مجلس 
شوراي اسالمي مي گويد: در تاريخ ۱9 فروردين 
س��ال جاري، ارتفاع آب درياچه ۷ س��انتي متر 

نسبت به ۱9 فروردين 9۵ پايين آمده است. 
اين نش��ان مي دهد با وجود اعتبارات داخلي و 
خارجي و همچنين مناب��ع آبي قابل توجهي به 

منظور احياي اين درياچه اختصاص داده شده، 
وضعيت نامطلوب درياچه همچنان به قوت خود 
باقي است. گفتني اس��ت براي احياي درياچه 
اروميه بنا بر مصوبه هيئت دولت چندين ميليارد 
تومان از بيت المال پول به خارجي ها داده شده 
تا بتوانند درياچه اروميه را احيا كنند، اقدامي كه 

هيچگاه محقق نشده است. 
گذشته از اين مورد،  چند صد ميليارد ديگر هم 
براي تحقيق و ترميم درب��اره وضعيت درياچه 
اروميه اختصاص داده شده كه عماًل با وضعيت 
فعلي اين درياچه هدر رفته محسوب مي شود. 

در همي��ن زمينه مدير دفتر تلفي��ق و برنامه ريزي 
س��تاد احياي درياچه اروميه گفته اس��ت: كاهش 
چند سانتي متري تراز درياچه اروميه در مقايسه با 
كاهش هاي چندين سال پيش قابل برابري نيست. 
وي مي گوي��د: طبيعتاً ب��ا گرمتر ش��دن هوا و 
در روزهاي مابي��ن خرداد ماه تا ش��هريور تراز 
درياچه كاهش خواهد يافت و با توجه به اينكه 
۸۰ درصد از تبخيرات در س��ه ماه تابستان رخ 
مي دهد، بخش قابل توجهي از س��طح درياچه 
كه داراي ترازي كمتر از ۶۰ س��انتي متر است، 

خشك مي شود. 
با چنين تفاصيلي خبر افزايش ۸۰سانتي متري 
ت��راز درياچ��ه ارومي��ه در دول��ت يازدهم نيز 
يكي ديگ��ر از همان ادعاهاي كذبي اس��ت كه 
دستاويزي براي تبليغات سياس��ي در آستانه 

انتخابات شده است. 

دولت صدها ميليارد تومان به خارجي ها داد، اوضاع درياچه اروميه طي چهار سال بدتر شد

تراز درياچه اروميه يك متر كاهش يافت، نه 80 سانتي متر افزايش!

نظارت كمرنگ بر مغازه هايی  كه پا در كفش پزشكان كرده اند

سودجویی یا درمان در عطاری ها!؟

 كاش آقازاده ها
  هم الاقل وام ازدواج مي گرفتند!

اينكه از قديم گفتند شنيدن كي بود مانند ديدن، حكايت همين وام هاي 
ازدواجي است كه شنيدن از معطلي پش��ت در بانك ها كجا و تجربه اخذ 

آن كجا!
در شرايطي كه همواره مي شنيديم بانك ها آنطور كه بايد در پرداخت وام 
۱۰ ميليوني ازدواج، جوانان را ي��اري نمي كنند و ضمن آنكه آمارها بيانگر 
صف انتظار ۶۰۰ هزار نفري براي دريافت وام ازدواج بود، معاون ساماندهي 
امور جوانان وزارتخانه اي كه مختص جوانان است، از مذاكره براي پرداخت 

وام 4۰ ميليوني ازدواج صحبت كرد. 
اينجا بود كه چش��م ها با ديدن اين خبر برقي زد و به اصطالح فلس��فه وام 
ازدواج تبيين ش��د؛ چراكه اعطاي وام ازدواج ۱۰ ميليوني، امكان سهولت 
در امر ازدواج را براي چند ده س��ال پيش فراهم مي ك��رد، اما اين روزها با 
مخارج هنگفت و س��نگيني كه حتي براي پيش اجاره مس��كن در مركز 
شهر هم مبلغي نجومي الزم دارد، وام ۱۰ ميليون توماني هيچ معجزه اي 

را خلق نمي كند. 
از سوي ديگر، پروسه طوالني مدت و زمان بر دريافت اين وام از بانك ها كه 
منوط به انواع مختلف ضامن و چك و سفته است، با خبر افزايش چشمگير 
اين وام پيش چش��م جوانان نگون بخت رنگ باخت، اما چه كنيم كه خبر 
افزايش وام تا 4۰ ميليون توماني ازدواج نيز خواب خوش قبل از انتخاباتي 
بود كه تعبير نش��د و باز هم جوانان دم بخت و در ش��رف ازدواج به همان 

كابوس هاي هميشگي برگشتند. 
كابوس هايي كه هر روز با سياست هاي جديد بانكي از سوي برخي شعب، 
تلخ تر هم مي ش��ود و روز به روز عرصه را براي فرار جوانان از دريافت اين 

تسهيالت و در مقابل سودآوري به جيب دولت بيشتر فراهم مي كند. 
قباًل فكر مي كرديم تقاضاي بانك ها براي بيش از يك ضامن، كس��ر مبلغ 
زيادي از وام تحت عنوان كارمزد، بلوكه كردن درصدي از وام، تعيين شعبه 
نشدن جوان ها در بعضي استان ها و صف هاي طوالني مدت وام ازدواج تنها 
مشكالتي اس��ت كه جوانان در دريافت وام ازدواج دارند، اما در ميان اين 
موارد، موضوعاتي چون لزوم سكونت هر دو زوجين در يك شهر، نبود منابع 
كافي براي پرداخت سريع وام، كوتاه شدن زمان بازپرداخت وام هاي ازدواج 
در برخي از شعبات از ديگر مشكالتي است كه مسير همين دريافت وام ۱۰ 

ميليون تومان را براي زوج هاي جوان سخت تر مي كند. 
در حالي كه زمان بازپرداخت وام ازدواج براي زوجين چهار سال و ماهانه 
حدود ۲۰۸ هزار تومان تعيين ش��ده، برخي از شعبات بانك ها بدون هيچ 
مصوبه اي زمان بازپرداخت اين وام را از چهار به سه سال كوتاه و اقساط را 
از ۲۰۰ هزار به بيش از ۳۰۰ هزار تومان افزايش داده اند كه اين امر موجب 
مي شود تا شرايط دريافت اين وام كه يكي از ملزومات براي شروع زندگي 
زوجين به حساب مي آيد، سخت تر از گذشته شود. كسر 4۰۰ هزار توماني به 

بهانه كارمزد و ماليات و بلوكه در حساب شخصي زوجين كه ديگر بماند. 
بايد در اين پروسه قرار گرفت تا به جرئت فهميد اينكه مي گويند عطايش را 
به لقايش بخشيدم چه معنايي مي دهد! شايد اگر فرزندان مسئوالن نيز خود 
براي ازدواج با انواع مشكالت مادي و معنوي دست و پنجه نرم مي كردند، 
همانند س��اير قوانيني كه تس��هيل كننده فرايند زندگي آنان مي شد، ) از 
قبيل س��ربازي و تحصيل و...(  امكان بهره مندي از شرايط ساده تري براي 
وام ازدواج داشتند.  البته ش��ايد اين هم يك نوع سياستي است كه ما قادر 
به درك آن نيستيم، به هر حال هستند جوانان پر مشغله اي كه با شنيدن 
چنين پروس��ه هاي طوالني براي دريافت يك وام، ترجيح بدهند، پاشنه 
كفش خود را ور نكش��ند و از خير اين وام بگذرند. چ��ه چيزي هم بهتر از 

اين؟! البته به نفع دولت!
پس باشد كه همواره شاهد پروس��ه هاي طوالني تر و سخت تري در زمينه 

اعطاي وام ازدواج باشيم!

 دستگيرشدگان فساد صندوق 
ذخيره فرهنگيان از دولت كنوني هستند

عضو كميسيون آموزش مجلس با اعالم اينكه كساني كه در رابطه 
با صندوق ذخيره فرهنگيان دس�تگير ش�ده اند، بيش�تر اقوام و 
خويش�ان حزبي آقايان و از دولت كنوني هس�تند، تصريح كرد: 
دولتي ها در آستانه انتخابات نبايد از پاسخگويي شفاف فرار كنند. 
حجت االسالم والمسلمين عليرضا سليمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، 
در پاسخ به ادعاي مطرح شده توس��ط رئيس ستاد فرهنگيان روحاني كه 
عنوان كرده اس��ت »من اطالع دارم ميزان زي��ادي از تخلفات در صندوق 
ذخيره فرهنگيان مربوط به دولت قبلي است«، اظهار داشت: آيا ايشان تازه 
متوجه اين موضوع شده اند يا مي دانسته اند و تا زماني كه مجلس ورود كرد، 

ساكت بودند؟ چرا اجازه دادند تا دامنه تخلفات وسعت بگيرد؟
وي افزود: چرا ابتداي دولت اعالم نكردند و اجازه دادند چهار سال اين 
تخلفات ادامه يابد؟ س��ليمي با بيان اينكه اين تخلفات اگر مربوط به 
دولت قبل است و از آنها مطلع بوده و چيزي نگفته اند، خيانت كرده اند، 
ادامه داد: كساني كه دستگير شده اند بيش��تر اقوام و خويشان حزبي 
آقايان و از دولت فعلي هس��تند و دولتي ها در آستانه انتخابات نبايد از 

پاسخگويي شفاف فرار كنند. 

 بسيج تمامي امكانات
 براي برگزاري نمایشگاه بين المللي كتاب

مع�اون خدم�ات ش�هري ش�هرداري ته�ران اقدامات ش�هرداري 
ته�ران را ب�راي برگ�زاري س�ي امين نمايش�گاه بين الملل�ي كتاب 
تهران در ش�هر آفت�اب تش�ريح ك�رد و گف�ت: ش�هرداري تهران 
با بس�يج تمام�ي امكان�ات، آمادگي صددرص�دي جه�ت برگزاري 
باش�كوه نمايش�گاه بين المللي كتاب تهران را در ش�هر آفتاب دارد. 
مجتبي يزداني در خصوص برگزاري نمايش��گاه بين المللي كتاب در شهر 
آفتاب گفت: راه اندازي هشت خط تاكس��يراني به منظور انتقال مسافران 
از نقاط مختلف ش��هر تهران )ميدان تجري��ش، ميدان نوبني��اد، ميدان 
صنعت، ميدان رس��الت، پايانه آزادي، پايانه خ��اوران، پايانه نعمت آباد و 
پايانه ش��رق( به مجموعه نمايش��گاهي ش��هر آفتاب و همچنين خطوط 
تاكس��ي ويژه در نظر داشته شده اس��ت.  وي تصريح كرد: ون ها به صورت 
رايگان به انتقال بازديدكنندگان از س��ه نقطه تعيين شده در شهر آفتاب 
به محل نمايشگاه و بالعكس به ش��كل روزانه خواهند پرداخت. همچنين 
جابه جايي بازديدكنندگان از پاركينگ ش��ماره ۲ نيز به صورت رايگان به 
محل نمايشگاه با 4۰۰ عدد خودروي ون صورت خواهد گرفت.  يزداني به 
خدمات رساني شركت اتوبوسراني براي جابه جايي بازديدكنندگان اشاره 
كرد و گفت:همچون س��ال قبل، هشت خط اتوبوس��راني به منظور انتقال 
مسافران از نقاط مختلف شهر تهران )ميدان رسالت، پايانه خاوران، ميدان 
راه آهن، پايانه آزادي، پايانه نعمت آب��اد، پايانه بيهقي، پايانه جنوب، پايانه 
ش��اهد و ميدان صنعت( به مجموعه نمايشگاهي ش��هر آفتاب راه اندازي 
خواهد شد. همچنين اتوبوس هاي دوكابين نيز به صورت رايگان و روزانه به 
انتقال بازديدكنندگان از پاركينگ ها به محل نمايشگاه و بالعكس خواهند 
پرداخت.  يزداني همچنين در خصوص عرضه مواد غذايي مورد نياز و ميوه 
توسط شركت شهروند و س��ازمان ميادين در فضاي حدود ۶۲۵ مترمربع 
پرداخت و عنوان كرد:براي رفاه حال بازديد كنندگان ارائه خدمات در سه 
رسته مواد غذايي گرم، سرد، فست فود با حضور برندهاي معتبر، تنقالت 
و آب آشاميدني توسط شركت س��اماندهي در بيش از ۶۰ كانكس با ابعاد 
مختلف و يك رس��توران و كافي ش��اپ در طول مدت برگزاري نمايشگاه 

صورت خواهد پذيرفت. 

داريوش يوسف وند*گندم زماني

رابطه پزش�كان طب م�درن با طب 
س�نتي و داروهاي گياهي ش�كراب 
اس�ت، اما بخش ديگ�ري از ماجراي 
طب س�نتي و داروه�اي گياهي هم 
فعاليت اف�راد غير متخصص و گاهي 
ش�ياد در اين ح�وزه اس�ت؛ چراكه 
نا اميد ش�دن مردم از درم�ان با طب 
م�درن و ناتوان�ي پزش�كان در اين 
عرصه ب�ازار طب س�نتي و داروهاي 
گياه�ي را حس�ابي گ�رم ك�رده

نیره ساری
  گزارش 2

زهرا چیذري 
  گزارش یک

عکس: مهدي شامحمدي/جوان

مردم باي�د توجه كنند ك�ه از جايي 
خدم�ات درياف�ت كنند ك�ه از نظر 
قانوني مجاز باشد. اين در حالي است 
كه بايد بدانيم فرآورده هاي دارويي 
طبيعي و سنتي به هيچ وجه نبايد در 
عطاري ها به فروش رسند؛ چراكه ما 
نمي توانيم اصالت آن را تضمين كنيم


