
جريمه هايي كه بازدارنده نيس�ت، قوانيني كه 
زير پا گذاشته مي شود، رانندگاني كه با تجربه 
نيس�تند، وس�ايل نقليه اي كه ايمن نيستند، 
جاده هايي كه استاندارد الزم و كافي را ندارند، 
همه و همه از جمله داليلي هستند كه به گفته 
مسئوالن ساالنه مس�افران جاده اي زيادي را 
به كام مرگ فرو مي ب�رد و خانواده هاي زيادي 
را هم داغدار مي كند. هرچند كه در تصادفات 
جاده اي سه ضلع مثلث راننده، خودرو و جاده 
را س�هامدار معرفي كرده اند و ب�راي هر كدام 
در جاي خود س�همي در نظ�ر گرفته ان�د، اما 
ش�ايد بهتر باش�د در كنار جاده ه�اي ناايمن، 
وس�ايل نقليه ب�ا پايين ترين حد اس�تاندارد و 
راننده هاي�ي كه مه�ارت ندارند، س�همي هم 
براي مس�ئوالني در نظر گرفت كه به رغم سير 
صعودي اين حوادث و تلفات جاده اي همچنان 
اس�توار و محكم بر مس�ند فعاليت نشستند. 
مطابق آخرين آمار پزشكي قانوني كشور در پنج 
سال گذشته )1391 تا 1395( 919 نفر تنها در 
ح��وادث رانندگي اتوبوس هاي مس��افربري جان 
خود را از دس��ت دادند و در آمار كلي تري بالغ بر 
280 هزار نفر از هموطنان و مردم ايران در طول 
يك دهه گذشته بر اثر حوادث جاده اي جان خود را 
از دست داده اند. آماري كه به رغم توفيقات حاصل 
شده در طول دهه هاي اخير باز هم ايران را در زمره 
كش��ورهايي قرار داده كه در اين ح��وزه با چالش 

مواجه است. 
تلفات جاده اي در كش��ور آنچنان باال است كه با 
وجود توفيقات حاصل شده در طول يك دهه اخير 
و كاهش تلفات جاده اي، باز هم جزو كش��ورهايي 
هستيم كه متأس��فانه در اين حوزه با چالش ها و 

حوادث تلخي مواجه مي شويم. 
ش��هريور ماه امس��ال نيز همچون قب��ل كه طبق 
گفته پليس پرتلفات ترين ماه هاي سال محسوب 
مي ش��ود، با دو حادثه تلخ در طول 10 روز مواجه 
بوديم. اولي حادثه واژگوني اتوبوس دانش آموزان 
هرمزگاني در محور بندرعباس - شيراز با 9 كشته 
و دومي حادثه شب گذش��ته در دره جاجرود كه 
تا لحظه ن��گارش اين گزارش 11 كش��ته بر جاي 

گذاشته است. 
  س�ه ضلع ناق�ص در پيداي�ش تصادفات 

جاده اي
مطابق با آمارهاي موجود گفته مي شود در پيدايش 
تصادفات هميشه سه ضلع مثلث راننده، خودرو و 
جاده سهم بس��زايي دارند و نمي توان نقش هيچ 

كدام از آنها را ناديده گرفت. 
در اين ميان س��هم خطاي انس��اني در تصادفات 
جاده اي 70 درصد برآورد مي ش��ود كه به انحاي 

مختلف همچون خواب آلودگي، سرعت غير مجاز، 
انحراف به چ��پ، س��بقت و... ظهور و ب��روز پيدا 
مي كند. همچنين سهم خودرو و جاده نيز در بروز 
سوانح جاده اي 30 درصد برآورد شده است. اگرچه 
متهم اصلي تصادفات با سهم 70 درصدي خطاي 
انساني است، اما برخي كارشناسان معتقدند بايد 
علت و عوامل مؤثر در بروز خطاي انس��اني مورد 

بررسي و واكاوي قرار گيرد. 
راننده هاي خسته، خواب آلود، معتاد و غيرمسئول 
كه مهارت كافي نداشتن  ش��ان در كنترل وسيله 
نقلي��ه خانواده هاي زي��ادي را داغ��دار مي كند. 
اتوبوس هايي كه ب��ه بهانه جابه جايي مس��افر بار 
قاچاق مي برن��د و ايمن نيس��تند. رانندگاني كه 
سنشان براي راندن در جاده زياد است، جاده هايي 
كه غيراستاندارد هستند، جريمه هايي كه بازدارنده 
نيستند، آموزش چگونگي كار كردن با اتوبوس هاي 
وارداتي يا جديد كه وارد عرصه حمل و نقل مي شوند 

و... همه و همه از جمله مواردي معرفي مي شود كه 
مسافران را به كام مرگ فرو مي برد و خانواده هاي 

زيادي داغدار مي شوند. 
به واقع اينگونه تحليل مي ش��ود، در شرايطي كه 
در برخي جاده ها، اس��تراحتگاه كافي وجود ندارد 
يا اينكه شرايط جاده اي به نحوي است كه ضريب 
خستگي راننده را تش��ديد مي كند، بستر و زمينه 
سبقت غير مجاز، تعجيل در رانندگي براي زودتر 
رسيدن به مقصد، خواب آلودگي  فراهم مي شود. 
البته اين به آن معنا نيس��ت كه با مناسب نبودن 
جاده، راننده مجاز به تخلف و عدم رعايت اصول و 
قواعد رانندگي است، اما به هر حال فاصله داشتن 
جاده ها با اس��تاندارد الزم تبعاتي دارد كه يكي از 
آنها به افزايش خطاهاي انساني و بعضاً رفتار هاي 

پر خطر در رانندگي منتهي مي شود. 
 گفته مي شود درصد زيادي از تصادفات رانندگي 
به دليل اعتياد و خواب آلودگي رانندگان است و در 

توضيح مطرح شده كه شغل رانندگان اتوبوس و 
خودروهاي برون شهري به دليل نداشتن ساعت 
خواب و بيداري منظم به نحوي است كه گرايش 
بيشتري به اعتياد دارند و حتي رانندگان اتوبوسي 
داريم كه شيش��ه مصرف مي كنن��د و دچار توهم 
هس��تند، اما متأس��فانه همچنان در كشور تست 
اعتي��اد در محل، توس��ط مأم��وران راهنمايي و 
رانندگي وجود ندارد يا اگر هم باشد يا خيلي كم 
اس��ت يا تمكين از چنين قانوني وجود ندارد و با 

ظرافت هاي خاص دور زده مي شود. 
حال با در نظر گرفتن م��وارد مذكور همواره گفته 
مي شود اس��تفاده از اتوبوس و وسيله حمل و نقل 
جمع��ي در جاده هاي بي��ن راهي بهت��ر و امن تر 
از اس��تفاده از خودروي شخصي اس��ت، اما آمار 
تلفات س��وانح اتوبوس��ي نش��ان مي دهد كه اين 
غول هاي آهني در كش��تار مسافران نه تنها دست 
كمي از وسايل نقليه شخصي ندارند، بلكه نسبت 
تعداد حوادث، آمار قربانيان اي��ن حادثه  آفرينان 
باالتر هم خواهد بود. آماري كه با  نگاهي به نتايج 
گزارش هاي نهايي كارشناسان مشخص مي شود 
در صورت وجود و تمكين از قوانين، قابل پيشگيري 

و كنترل است!
  ضرب االج�ل دادس�تان ب�راي كاهش و 

كنترل حوادث جاده اي 
اكن��ون بع��د از حادثه اخي��ر تل��خ دانش آموزان 
هرمزگاني طبق گفته رئيس قوه قضائيه ، دادستان 
كل كشور به همراه وزراي مربوطه به موضوع سوانح 
جاده اي ورود پيدا كرد تا عالوه بر رس��يدگي هاي 
احتمالي قضايي، نقاط آس��يب براي پيشگيري از 
حوادث مشابه و كاهش تلفات جاده اي شناسايي 
شود. در جلسه ويژه دادستان كل كشور با وزراي 
آموزش و پرورش، راه و شهرسازي و رئيس راهور 
ناجا، مقرر ش��د تا كارگروه تخصصي و ويژه اي با 
ضرب االجل يك ماهه به بررسي مشكالت موانع 
و راهكاره��اي كاهش و كنترل ح��وادث جاده اي 

تشكيل شود. 
حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظري 
در اين زمينه گفته است: در بحث جرايم رانندگي 
متأس��فانه احس��اس مي ش��ود كه بازدارندگي 
مناسب وجود ندارد و بعضاً برخي افراد به راحتي 
مق��ررات را زير پا مي گذارن��د و عنوان مي كنند 
كه جريمه اش را مي پردازيم، در حالي كه براي 
چنين اف��رادي نبايد ب��ه جريمه ك��ردن اكتفا 
كنيم و راه هاي ديگري ب��راي بازدارندگي يا به 
عبارتي نقره داغ ك��ردن افرادي كه با بي توجهي 
به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجب 
خس��ارت هاي جاني و مالي براي خود و ديگران 

مي شوند بايد در نظر گرفته شود. 

 وعده جمع آوري و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي از دولت گذشته 
به دولت دوازدهم رسيده اس�ت. در اين بين بر ميزان آسيب هاي 
اجتماعي و افراد درگير افزوده شده اس�ت و چهره شهر با وجود 
متكديان و كودكان كار و خياباني نا زيبا شده است. با اين حال وزير 
رفاه در جمع اعضاي شورا جديد پايتخت وعده جمع آوري متكديان 
ش�هر را در تعامل با س�اير دس�تگاه ها داد؛ وعده اي ك�ه تاكنون 
عملياتي نشده و هيچ كس هم پاسخگوي خلف وعده ها نبوده است. 
ساماندهي آس��يب هاي اجتماعي و كاستن از آسيب ها، موضوع داغي 
اس��ت كه هرازگاهي توسط مس��ئوالن مطرح و پس از گذشت مدتي 
به دست فراموشي س��پرده مي ش��ود و يا به صورت ناقص به اجرا در 
مي آيد. اين امر سبب شده است تا پرداختن به آسيب هاي اجتماعي به 
موضوعي نخ نما تبديل شود.  يكي از مباحث مهم در تبليغات نامزدهاي 
دوازدهمين دوره رياست جمهوري همين بحث پرداختن و ساماندهي 
آس��يب هاي اجتماعي بود. در اين زمينه حس��ن روحاني در جلس��ه 
شوراي اجتماعي كشور اعالم كرده بود: »حل آسيب هاي اجتماعي از 
دغدغه هاي مشترك مس��ئوالن و مردم است.« وي تأكيد كرد: »همه 
بايد بدانيم امروز و در حوزه عمومي، ثوابي باالتر از كاستن آسيب هاي 

اجتماعي  وجود ندارد .«
 اين سخنان در حالي بيان شده است كه قرار شد در سال  جاري سند 
س��المت اجتماعي در ش��ورا تدوين ش��ود و پس از بررسي هاي الزم 
به تصويب برس��د.  در اين زمينه پيگيري هاي صورت گرفته از سوي 
خبرنگار »جوان« حاكي از آن اس��ت كه تاكنون تدوين اين س��ند در 
حد حرف باقي مانده است. به هر حال تقاطع ها و معابر شهري پايتخت 

سرقفلي متكدياني شده كه به گفته مسئوالن بيش از نيمي از آنان از 
اتباع بيگانه هس��تند.  حاال پايتخت مكاني براي آم��وزش و كار ورزي 
متكديان توسط باندهاي حرفه اي هم شده است تا شهر هاي ديگر راهم 
به تس��خير خود دربياورند. انواع و اقسام شگرد هاي تكدي گري كار را 
به جايي رسانده است كه اين افراد به راحتي مي توانند نيروي انتظامي 

و مسئوالن متولي را دور بزنند. 
   وعده جديد وزير رفاه براي ساماندهي متكديان 

روز گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه شوراي پايتخت 
گفت: در جلسه اي كه امروز با شهردار تهران داشتيم، شش كار گروه در 
موضوعات مختلف تشكيل شد و به دنبال آن هستيم كه چهره تهران را 

با تعامل ديگر دستگاه ها از تكدي گري پاك كنيم. 
علي ربيعي اظهار داش��ت:  بنده با ش��هردار تهران دوستي ديرينه اي 
دارم و سهم مشتركي از مسائل ش��هر تهران داريم.  وي افزود: معاون 
بنده با معاونان شهرداري تهران از اين پس جلسات مشتركي خواهند 
داشت تا در حوزه شهري براي زندگي بهتر شهروندان تهراني اقدامات 
الزم صورت بگيرد.  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: زمينه هاي 
مختلفي براي همكاري با شهرداري تهران داريم و اين جلسات قطعاً 
ادامه خواهد داشت.  ربيعي با اشاره به اينكه تهران الگوي ديگر شهرهاي 
كشور است، گفت: تهران با توجه به صنوف و ساختمان هاي بزرگي كه 

دارد، بايد يك شهري ايمن از لحاظ مختلف باشد. 
وي افزود: براي صنوف ته��ران برنامه هاي مختلفي داريم كه در آينده 
اجرايي مي ش��ود و در گام اول بايد چهره تهران را از اين حالت به هم 
ريختگي خارج كنيم.  وي افزود: ما، ش��هرداري، دادگستري و نيروي 

انتظامي تفاهم خواهيم كرد تا چهره شهر را از تكدي گري پاك كنيم.   
وزير رفاه در جلسه ش��ورا گفت در صورتي كه بيش از دو بار كودكان 
متكدي جمع ش��وند، براي بار س��وم با همكاري ني��روي انتظامي و 
دادگستري، اين كودكان نزد سازمان هاي خدماتي نگهداري خواهند 
شد.  وي افزود: در حال جست وجوي راهكاري هستيم تا از متكديان 
در مشاغل خدماتي استفاده كنيم و به نوعي اين افراد ساماندهي شوند.  
وي افزود: شهر دسترس پذير يكي ديگر از برنامه ها و مباحثي بود كه در 
جلسه امروز مطرح شد تا كودكان و سالمندان به راحتي بتوانند در شهر 
تردد كنند.  ربيعي گفت: در حوزه آس��يب هاي اجتماعي و اعتياد نيز 
در شهر تهران مباحثي مطرح شد و در اين زمينه قرار شد با همكاري 
مشترك، كمپ هايي ايجاد شود تا چهره ش��هر از اين آسيب نيز پاك 
شود.  سخنان وزير در خصوص اينكه ساماندهي افراد آسيب زا در مرحله 
سوم ش��كل قانوني مي گيرد و افراد جمع آوري  ش��ده به سازمان هاي 
خدماتي سپرده مي شوند بيشتر به ش��وخي مي ماند؛ چراكه تاكنون 
دس��تگاه هاي متولي به دليل ناكارآمدي و بي توجهي سبب شده اند تا 

آسيب هاي اجتماعي بيشتر هم بشوند 
   پوشه خالي دولت گزارش آسيب هاي اجتماعي 

مسئوالن در ارائه گزارش فقط با پوشه خالي مانور مي دهند. حاال پس از 
استقرار دولت جديد، وزير رفاه اعالم كرده است كه تهران الگوی ساير 
شهرهاست، پس اين انتظار مي رود كه دولت ودستگاه هاي متولي به 
وعده هاي خود در اين ش��هر عمل كنند تا تهران در حوزه ساماندهي 
آسيب هاي اجتماعي الگوي ساير شهر ها قرار گيرد و مسئوالن در اين 

حوزه نشان دهند كه مرد كار هستند. 
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سريالمرگوخونجادههاكيتمامميشود؟
دادستان كل كشور براي بررسي مشكالت، موانع و راهكارهاي كاهش و كنترل حوادث جاده اي ضرب االجل يك ماهه داد

تهران مركز كارورزی متكديان خارجی شده است

ربيعي:پايتختراازتكديگريپاكميكنيم

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

توييت انتقادي:
چقدر ديگه در جاده ها بايد كشته بشن تا وزير سياسي  كار و لواسان نشين 
راه بركنار بش��ه /11روز پس از حادثه داراب بام��داد ديروز 11 نفر در 

جاجرود كشته شدند.

* تصوير باال آبگير  موقت تاالب هورالعظيم در ابتداي امسال
* تصوير پايين تاالب هورالعظيم در شهريور ماه

 **توييت سيدكميل باقرزاده:
اينم از عجايب روزگاره كه مظلومان بحري��ن در حمايت از مظلومان 
ميانمار تظاهرات مي كنن، اونوقت ما در ايران ن��ه براي بحرين كاري 

مي كنيم نه ميانمار!

**اينجا هندوستان يا پاكستان و حتي افغانستان نيست!
آقايان وزير علي الخصوص وزير آموزش و پرورش نگاه كن به اطرافت!

صندوق ذخيره فرهنگيان با 13ميليارد اختالس هنوز هم پرونده اش 
بسته نشده و مبلغي كه برده اند هنوز هم دقيق نيست و خدا مي داند تا 

كجا ادامه دارد. . . 
اينجا سيستان و بلوچستان است. . . 

انحرافجداشدنطبسنتيازطباسالمي
سيد حس�ن قاضي زاده هاش�مي اگرچه ي�ك عطار زاده اس�ت، اما 
سياس�ت گذاري هايش در دولت يازدهم نش�ان داد وي چندان هم 
به ش�غل پدري اش كه اتفاقًا برادرش نيز در همان شغل است، باوري 
ندارد. بر اين اساس نخستين سنگ بناي كمرنگ كردن طب سنتي 
در وزارت بهداش�ت با تنزل معاونت طب سنتي به مدير كل گذاشته 
شد و حاال مدير كل دفتر طب سنتي وزارت بهداشت ايران مي گويد 
»موضوعي به نام طب اس�المي وجود ن�دارد.« اين مس�ئله از نگاه 
برخي متخصصان طب س�نتي پاك كردن صورت مس�ئله و بيانگر 
كم كاري هايي اس�ت كه در اس�تخراج و تدوين طب اسالمي صورت 
گرفته و جريان مرموزي تالش مي كند تا طب س�نتي و طب اسالمي 
را از يكديگر جدا كن�د، در حالي كه اين دو از ه�م جدايي ناپذيرند. 
»بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه كردن طب سنتي ايران« اين 
دوازدهمين بند از سياست هاي كلي سالمت است كه سال 93 از سوي 
رهبر معظم انقالب ابالغ ش��د؛  س��ندي كه بر ترويج و استاندار دسازي و 
روز آمد كردن طب سنتي و همچنين توسعه گياهان دارويي تأكيد دارد. با 
وجود اين، رويكرد دكتر هاشمي در وزارت بهداشت چندان با طب سنتي و 
گياهان دارويي سازگار نبوده است. بهانه چنين رويكردي نيز شيادي هايي 
است كه در قالب طب س��نتي و اس��المي روي مي دهد و هر از چند گاه 

دردسرساز مي شود، اما ببينيم آيا واقعاً طب اسالمي يك تصور است؟!
  اصراري بر انكار

بي ترديد نمي توان بر اثر پذيري طب سنتي ايران از دستورات بهداشتي 
اسالم چشم  پوشي كرد.  مدير كل دفتر طب سنتي وزارت بهداشت ايران 
مي گويد كه بعد از سه سال تحقيق درباره طب ايراني و مراجعه به مراجع 
تقليد، حديث شناسان و پژوهشكده علوم قرآني به اين نتيجه رسيده است 
كه »موضوعي به نام طب اسالمي وجود ندارد.« دكتر محمود خدادوست 
معتقد است بر اساس روايت هايي كه در زمينه بهداشت و درمان در اسالم 
وجود دارد، ادعاهايي با عنوان »طب اس��المي« مطرح شده، اما به گفته 
»علماي اهل فن و قرآن شناس«، پس از اثبات سنديت يك روايت »براي 
تعميم آن به زمان، مكان و مردم حاضر به كار تحقيقاتي و پژوهشي نياز 
است.« به گفته خدادوست كساني »به نام طب اسالمي و سنتي« براي 
بيماران صعب العالج »دام« پهن كرده اند و »با منع بيماران از مراجعه به 
پزشكان طب رايج، آنها را به استفاده از شيوه هاي درماني نادرست و بدون 

مستندات علمي ترغيب مي كنند.«
مديركل دفتر طب سنتي وزارت بهداشت معتقد است از »ظرفيت هاي« 
دين اسالم براي ارتقاي سالمت مي توان كمك گرفت، اما اين به آن معنا 
نيست كه »به نام و سوءاستفاده از دين به مردم داروي امام كاظم، بخور 

حضرت مريم و داروي امام رضا تجويز كنيم.«
  نا آگاهي ما از طب اسالمي

در برابر اين اظه��ارات داوود فرج زاده، بيوشيميس��ت و عضو مركز قرآن، 
حديث و طب دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل)عج(، با بيان اينكه منظور از 
طب اسالمي طبي است كه ناش��ي از آموزه هاي ديني، رهنمودهاي ائمه 
معصومين)ع(، قرآن و احاديث است، مي گويد: اين طب هنوز شكل خود 
را پيدا نكرده است. يكسري شاه كليد هايي در قرآن در خصوص سالمت 
مطرح شده و آموزه هاي ديني در خصوص سالمت در روايت ها نيز وجود 
دارد، اما متأسفانه ما روش استنباط اين آموزه ها را بلد نيستيم و اين مشكل 
ما است.  دكتر محمد فصيحي دستجردي، محقق و پژوهشگر طب سنتي 
و متخصص بيماري هاي عفوني ه��م در اين باره معتقد اس��ت در »طب 
اسالمي« از قبل از تشكيل نطفه برنامه وجود دارد؛ پس اينكه بگوييم طب 
اسالمي وجود ندارد، جز اينكه تنبلي ما باشد و پاك كردن صورت مسئله، 
چيز ديگري نيست.  وي با تأكيد بر اينكه طب اسالمي وجود دارد، بانكداري 
اسالمي را مثال مي زند و مي گويد: در دوره پيامبر كه بانكي وجود نداشت، 
حاال كه مبادالت از حالت س��نتي آن دوران خارج و براس��اس پول شده 
بايد جايي مثل بانك تعريف مي شد؛ اس��الم هم بايد موازين آن  را تدوين 
و بانكداري را اسالمي مي كرد. براي طب سنتي ما هم همين اتفاق افتاد و 
الزم شد كه ما طب اسالمي داشته باشيم حاال ممكن است اين چيزي كه 

ما مي گوييم وجود نداشته باشد. 
از نگاه وي در حال حاضر راه طب سنتي در حال جداشدن از طب اسالمي 
است و اين يك انحراف است؛ در دانشكده هاي طب سنتي نه تنها شاهد 
حركتي قوي در جهت تدوين طب اهل بيت )ع( نيستيم بلكه برخي با اين 
تفكر مبارزه هم مي كنند.  فصيحي مي گويد: اگر ما آموزه هاي اسالمي را 
جمع آوري كنيم قطعاً طب اسالمي وجود دارد و اين سستي و بي تفاوتي 
ما بوده  كه تا به حال اين اتفاق نيفتاده  است. مطلب ديگر اينكه برخي از 
نداشته هاي ما در طب اسالمي و سنتي به ما ضربه مي زند و ما بايد با كار 
تحقيقاتي آن را برطرف كنيم. مشكلي كه سر راه اين كار وجود دارد اين 
است كه كس��ي تا به حال جرئت اين كار را نداش��ته يا اصاًل دانش آن را 

نداشته يا اين كار را داراي صرفه اقتصادي نمي دانسته است. 
از نگاه دكتر رضا منتظر، پژوهشگر طب سنتي هم در دانشكده هاي طب 
س��نتي نه تنها ش��اهد حركتي قوي در جهت تدوين طب اهل بيت )ع( 
نيس��تيم بلكه برخي با اين تفكر مبارزه هم مي كنن��د و از آن بدتر، اين 
توهمات را به دانشجويان خود مي آموزند.  وي مي گويد:  اصل وجود اين 
دانش��كده ها را به عنوان فرصت نگاه مي كنيم، اما اشكاالتي را هم به آن 
وارد مي دانيم؛ افرادي در همين دانش��كده هاي طب سنتي هستند كه 
»حجامت« را صراحتاً رد مي كنند.  يكي از داليل آن شايد اين باشد كه 
در برخي از مراكز نظير »مؤسسه حجامت« اين روش به صورت بي رويه 
تجويز ش��د، ما هم به اين عملكرد انتقاد داريم ولي اصالح اين نيست كه 

صورت مسئله را پاك كرد. 
  جا ماندن از دنيا

انكار طب اس��المي از سوي مدير كل دفتر طب س��نتي وزارت بهداشت 
در حالي اس��ت كه كش��ورهايي همچون چين يا هند ب��ا تكيه بر اصول 
طب س��نتي خود كه قدمتي چند صد  ساله دارد توانس��ته اند بخشي از 
محافل طبي در تمام دنيا را به خ��ود اختصاص دهند و مواردي همچون 
طب سوزني يا ماساژ درماني و يوگا در كشور ما هم پذيرفته شده است، 
اما وزارت بهداشت اصرار دارد طب س��نتي و اسالمي را از حوزه درمان و 
پيش��گيري حذف كند در حالي كه در اين حوزه نيازمند نظارت نه پاك 

كردن صورت مسئله هستيم. 

زهرا چيذري 

  بع��د از رفتن معصومه ابتكار از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كه 
سال ها در مقابل محصوالت تراريخته مقاومت مي كرد، اين روزها عيسي 
كالنتري، رئيس جديد س��ازمان حفاظت محيط زيست ادعا مي كند كه 

محصوالت تراريخته براي سالمت انسان مضر نيست. 
   سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعالم كرد كه در انتخابات 
هيئت رئيسه اين انجمن، سيدنظام الدين موس��وي به اتفاق آرا اعضاي 

هيئت مديره به عنوان دبيركل برگزيده شد. 
   عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اگر سابق 
ميزان رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان در 
دوره متوسطه دوم بود، امروز به دوره متوسطه اول و حتي ابتدايي رسيده 
است، گفت: دانش آموزان در خصوص »نه« گفتن دچار مشكل هستند. 

   مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: مربيگري و تربيت انسان، 
كار بزرگي است كه به تنهايي از عهده آموزش و پرورش برنمي آيد و الزم 
است از برخي تشكل ها هچون اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان 

كمك گرفته شود. 
   يازدهمين كنگره بين المللي دان��ش اعتياد به همت مركز تحقيقات 
سلولي و مولكولي دانش��گاه علوم پزش��كي ايران و معاونت پيشگيري و 
درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور از امروز به مدت سه روز در مركز 

همايش هاي رازي تهران برگزار مي شود. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

آگهی ابالغ 

 آگهى ابالغ اجرائیه    - شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بوشهر

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

اخطاریه ماده 101-مورد وثیقه
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نيره ساري
  گزارش  یک

بيژن یانچشمه
  گزارش  2

وزير آموزش و پرورش:

مدارساز»شادابيونشاط«فاصلهگرفتهاند
وزير آم�وزش و پ�رورش ب�ا بي�ان اينك�ه باي�د مح�ور و كانون 
اصل�ي مدرس�ه باش�د، گف�ت: ام�روز م�دارس از ش�ادابي 
و نش�اط فاصل�ه گرفت�ه و اي�ن فاصل�ه زيادت�ر مي ش�ود. 
سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش در چهارمين جلسه ستاد 
عالي فعاليت هاي ورزش دانش آموزي كه در س��اختمان مركزي اين 
وزارتخانه برگزار ش��د، اظهار داشت: هيچ كش��وري به توسعه يافتگي 

پايدار نخواهد رسيد، مگر اينكه به آموزش و پرورش توجه كند. 
وي افزود: اگر آموزش و پرورش عمومي به توسعه يافتگي نرسد، با چالش 
مواجه مي شويم.  وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اگر امروز به 
مدارس برويم، مي توانيم 15 سال آينده را پيش بيني كنيم، گفت: اين 
موضوع كاماًل واضح است كه بايد به مدرسه توجه شود؛ متأسفانه بعد از 

انقالب نهادهاي موازي كنار مدرسه ايجاد شده است. 
وي افزود: وقتي مدرسه را ناخواسته به عنوان فرعي در فعاليت ها در نظر 

گرفتيم ،  اهداف تعليم و تربيت از آنچه مي خواست  فاصله گرفت. 
وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه بايد محور و كانون اصلي مدرسه 
باش��د، گفت: تمام امكانات بايد از مدرسه پشتيباني كند؛ ضمن اينكه 
يكي از برنامه هايي كه به مجلس ارائه دادم، تحول در برنامه هاي آموزشي 
و ورزشي است.  بطحايي ابراز داشت: متأسفانه مدارس امروز از شادابي و 
نشاط فاصله گرفته و اين فاصله زيادتر مي شود. آن شادي و نشاطي كه 

بايد در مدرسه وجود داشته باشد، كم رنگ شده است. 

ازهردوايرانيباالي١٨سال
يكنفرچاقاست

مع�اون وزير بهداش�ت با بي�ان اينكه از ه�ر دو نف�ر ايراني باالي 
١٨ س�ال، يك نفر چاق اس�ت، گف�ت: از ه�ر ١٠ نف�ر ايراني، يك 
نفر قند خون ب�اال دارد و از ه�ر ١٠ نفر، ٩ نفر كم تحرك هس�تند. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
با بيان اينكه از هر دو نفر ايراني باالي 18 سال، يك نفر چاق است، اظهار 
داش��ت: از هر 10 نفر ايراني، يك نفر قند خون باال دارد و از هر 10 نفر 
ايراني، 9 نفر كم تحرك هستند.  وي افزود: از هر 10 نفر ايراني باالي 
18 سال يك نفر س��يگاري و دو نفر مصرف الكل دارند كه بايد سبك 
زندگي سالم را ترويج دهيم.  معاون وزير بهداشت با بيان اينكه آموزش 
و پرورش در سه سال گذشته فعاليت خوبي داشته است، گفت: در سال 
9٤، از 18 هزار مدرسه مروج سالمت در كشور كه بررسي شد، شيوع 
چاقي و اضافه وزن شهري دو برابر روس��تايي است و چاقي شكمي در 
21/1 درصد دانش آموزان وجود داشت؛ ضمن اينكه 13/7 دانش آموزان 
در روز فعاليت فيزيكي دارند و 7/٤ هيچ تحرك��ي در روز ندارند.   وي 
خاطرنشان كرد: طرح تحول س��المت در دولت گذشته انجام شد، اما 
اولويت سالمت بايد اولويت مردم هم قرار گيرد و بايد سواد سالمت را 

هم افزايش دهيم. 


