
آمار و ارقام منتشر شده از عمق فاجعه حكايت 
دارد؛ آنطور كه عليرضا زالي، رئيس كل سابق 
سازمان نظام پزشكي ايران مي گويد: ساالنه 
حدود ۱۰۰ هزار نفر به تع�داد بيماران مبتال به 
سرطان در كشورمان افزوده مي شود. دبيركل 
جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران هم 
از مرگ س�االنه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در كشور بر 
اثر سرطان خبر مي دهد؛ در اين ميان اما نكته 
قابل تأمل اين اس�ت كه يكي از عوامل اصلي 
اين تراژدي مرگ و بيماري، استعمال سيگار و 
قليان است كه موجب مي شود ساالنه 7 هزار 
ميليارد تومان هزينه درمان س�رطان ش�ود. 
حاال ديگر كمتر پاتوق تفريحي اس��ت كه بساط 
قليان در كنار س��فره ديزي و كبابش برپا نباشد. 
از ييالقات لواسان دربند و دركه گرفته تا فرحزاد 
و كن همه رستوران هاي خانوادگي پاتوقي براي 
قليان كشيدن شده و هر روز قليان سراي تازه اي 
از ميانه هاي شهر هم سر بر مي آورد و خانواده هاي 
ايراني پدر و دختر در كنار يكديگر مي نش��ينند 
و دل ب��ه دود و قل قل قليان مي دهن��د بي آنكه 
حواسشان باشد با هر پكي كه به ني قليان مي زنند 

يك قدم به سمت سرطان پيش مي روند. 
   قليان هاي بيرون بر بي مجوز 

رشد قارچ گونه قليانسراها يا مكان هايي كه ابتال 
به سرطان و هزينه هاي سرسام آور دارو و درمان 
را تس��هيل مي كنند، در حالي اتفاق مي افتد كه 
قائم مقام و معاون كل وزارت بهداشت مي گويد: 
در 11 س��ال اخير وزارت بهداش��ت حتي اجازه 
صدور يك پروانه ف��روش فرآورده هاي دخاني را 
نداده اس��ت، اين در حالي است كه هم اكنون در 

برخي اماكن كه دارای اينترنت يا رستوران ها و... 
است، سيستم بيرون بر قليان درست شده است. 

ايرج حريرچي معتقد است: درخصوص مصرف 
قليان باي��د قانون اجرا ش��ود و ما دس��ت بوس 
دادس��تان هايي كه قان��ون 11 س��اله را به اجرا 
درآورده اند، هس��تيم. قانون الزم االج��را در اين 
زمينه وجود دارد كه در آن گفته مي شود هر نوع 
تشويق مستقيم و غيرمستقيم يا تحريك افراد به 

استعمال دخانيات ممنوع است. 
وي تأكيد مي كند: تنباك��وي قانوني هم هزاران 
ضرر دارد، حاال بايد ديد چه چيزي در آن مي ريزند 
كه قيمتش كاهش پيدا مي كند و در حال حاضر 
حتي در بعضي قهوه خانه هاي غيرمجاز هم ديده 
ش��ده كه تركيبات آمفتامين، موادمخدر و حتي 

شيشه در تنباكوي قليان ها ريخته مي شود. 
   قليان�ي بودن 3۵ درص�د دختران و 42 

درصد پسران دبيرستاني
دكتر محمدرضا مس��جدي، دبي��ر كل جمعيت 
مبارزه با اس��تعمال دخانيات اي��ران هم معتقد 
است: زنگ خطري در كشور به صدا درآمده و آن 

گسترش مصرف قليان در ميان جوانان است. 
به گفته وي ط��ي تحقيقات به عم��ل آمده ۲۵ 
درصد آقايان باالي 1۷ سال و ۵ درصد خانم هاي 

باالي 1۷ سال دخانيات استعمال مي كنند. 
دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با 
اشاره به مطالعات انجام شده، مي افزايد: استعمال 
قليان در دختران در برخي از مراكز به ۳۵ درصد 
و در ميان پسران تا ۴۲ درصد رسيده است و اين 
آمار مربوط به س��نين دبيرس��تان و دانشگاهي 

است. 

دكتر مسجدي با اشاره به اينكه جمع  آوري قليان 
قسمتي از قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات 
است، تأكيد مي كند: قهوه خانه مجوزدار جديد كه 

مجوز عرضه قليان داشته باشد، نداريم. 
وي با بيان اينك��ه در مورد قليان سنت ش��كني 
عجيبي در حال رخ دادن است، تصريح مي كند: 
1۸ درصد كس��اني كه قليان مي كش��ند، معتاد 
مي شوند.  مسجدي با تقدير از دستور دادستان 
كل كش��ور مبن��ي بر برخ��ورد با عرض��ه قليان 
مي افزايد: در حال حاضر نزدي��ك به ۳00 هزار 
بيمار مبتال به س��رطان در كش��ور وجود دارند 
و س��االنه 90 هزار بيمار ديگر نيز ب��ه اين تعداد 

اضافه مي شود. 
به گفت��ه وي هزينه داروي اين بيماران س��االنه 
بيش از ۲هزار ميليارد توم��ان و هزينه هاي كلي 
درمان آنان ۷ ه��زار ميليارد تومان اس��ت و اگر 
راه حل جدي براي كنترل و مبارزه با اس��تعمال 
مواد دخاني پيدا نشود، اين آمار و ارقام به مرحله 

بحراني خواهد رسيد. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 

هم از افزايش گراي��ش به مصرف قليان و كاهش 
سن مصرف به ويژه در ميان دختران و زنان خبر 
مي دهد و مي گويد: با مصرف افزايشي قليان در 
س��طح جامعه و در ميان زنان و دختران، شاهد 
افزايش بيماري هاي مزمن تنفسي و كاهش وزن 

نوزادان متولد شده از مادران قلياني هستيم. 
بنا به تأكيد وي با روند افزايشي گرايش به استفاده 
از قليان و دخانيات روند رو به رشد بيماري هاي 
تنفسي و كاهش وزن نوزادان متولد شده از مادران 

مصرف كننده دخانيات را شاهديم. 
سازمان بهداشت جهاني )WHO( هم ضمن بر 
شمردن مضرات و خطرات استفاده از قليان اعالم 
كرده است: قليان جايگزين سالمي براي سيگار 
نيس��ت. WHO در گزارش خود، كشورها را به 
تحريم مصرف دخاني��ات در مكان هاي عمومي 
ترغيب و تأكيد كرده است كه برخالف باورهاي 
باستاني و اعتقاد عمومي، دودي كه از قليان خارج 
مي شود، حاوي سموم متعددي از جمله عوامل 
شناخته ش��ده ايجاد س��رطان، بيماري قلبي و 

امراضي ديگر است. 
   الگوهايي ناسالم 

درست يا نادرست جوانان از برخي اقشار و گروه ها 
الگوب��رداري مي كنن��د؛ تصاوير پخش ش��ده از 
فوتباليست ها پاي بساط قليان هم خود محرك 
ديگري ب��راي گرايش جوانان به سمت و س��وي 
مصرف اين ماده دخاني است؛  رخدادي كه چند 
سال پيش رس��انه اي ش��د و با واكنش جنجالي 
خداداد عزيزي بازيكن پيشكسوت و مربي فوتبال 
كشورمان همراه بود كه گفت بيش از 90 درصد 
فوتباليس��ت  هاي ايراني قليان كش هستند و آن 
10 درصد ديگر سيگار و مخدرهاي ديگر را عالوه 

بر قليان مصرف مي كنند!
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران نيز 
گفته اس��ت: اينكه گروهي از ورزشكاران گرفتار 
قليان هستند، نشان از آن دارد كه مشكل جدي و 

نيازمند توجه بيشتر است. 
بنا به تأكيد وي وقتي انضب��اط اجتماعي وجود 
ندارد، پديدار شدن قارچ گونه قليان سراها و عرضه 
قليان در رس��توران ها و كافي ش��اپ ها را شاهد 
هستيم؛ چراكه سال هاي متمادي است كه بحث 
جمع كردن قليان در جلسات مسئوالن مربوطه 
مطرح مي ش��ود و هر بار كه اي��ن موضوع مطرح 
مي ش��ود، با توجيه جلوگيري از بيكاري عده اي، 

راهكاري اتخاذ نمي شود. 
   پايان تراژدي مرگ و س�رطان با اجراي 

قانون
ممنوعيت اس��تعمال و عرضه م��واد دخاني در 
اماكن عمومي هر چند مربوط به سال ۸۵ است، 
اما حاال قرار اس��ت باالخره از حصارهاي كاغذي 
بيرون بيايد و با دخالت دادستاني اجرايي شود؛ 
 قانون��ي ك��ه اجراي��ش مي تواند پايان خوش��ي 
بر ت��راژدي مرگ س��االنه ۵0 تا ۶0 ه��زار بيمار 
سرطاني و ابتالي س��الي 90 تا 100 هزار نفر به 
بيماري س��رطان باش��د، همچنان كه هزينه ۷ 
هزار ميلياردي درمان اين بيماران مي تواند براي 

تكميل زيرساخت هاي كشور صرف شود.
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مخالفانبرجسازيديروز،امروزدستوربرجسازيميدهند!
نوبخت: رئيس جمهور برنامه برج سازي در بافت های  فرسوده را ابالغ كرد

سيگار و قليان  قاتل 60 هزار ايراني در سال
ساالنه 7 هزار ميليارد تومان هزينه درمان سرطان مي شود

رئيس س�ازمان برنام�ه و بودجه با اش�اره به 
تأكيد رئيس جمهور  براي نوسازي بافت هاي 
فرس�وده از ابالغ برنامه جديد ساخت و ساز 
در اين بافت ها به نهاده�اي ذي ربط از جمله 
وزارت راه و شهرس�ازي خب�ر داد. اي�ن 
درحالي است كه سياس�ت دولت در احياي 
بافت هاي فرس�وده با شكس�ت مواجه شده 
اس�ت. اينكه چرا مخالفان ديروز برج سازي 
امروز دستور برج سازي مي دهند، جاي تأمل 
دارد. با اين حال اين خبر اگرچه س�بب رشد 
و احياي بافت هاي فرس�وده مي شود،  اما آيا 
برج سازی در مناطق فرس�وده جنوب شهر، 
مشكالت ش�هر را حل می كند يا می افزايد؟ 
 روز گذش��ته محمدباق��ر نوبخ��ت با اش��اره به 
برنامه ريزي هاي دولت ب��راي احياي بافت هاي 
فرسوده شهري  اظهار كرد: رئيس جمهور  به داليل 
مختلف براي نوسازي بافت هاي فرسوده اولويت 
 قائل شده اند. وي تصريح كرد:  به اين ترتيب كه 
بخش هايي از ش��هرها نيازمند مرمت است كه 
بايد بتوانيم اين بافت هاي فرسوده را قطعه قطعه 
بازسازي كنيم.  وي افزود: شايد اين كار خيلي به 
پول دولتي نيازي نداشته باشد،  افرادي آمادگي 
سرمايه  گذاري دارند تا در واحدهاي كوچك برج 
يا ساختمان هاي بلند مرتبه اي را بسازند.  معاون 
رئيس جمهور با بيان اينكه پس از ساخت، نيمي 
از واحدها را سازنده و نيمي ديگر از واحدها را به 
ساكنان مي دهند، گفت:  با اين كار شهر نوسازي 
مي ش��ود و آقاي رئيس جمهور روي اين مسئله 
تأكيد دارند. اي��ن يك اولويت ابالغي از س��وي 
رئيس جمهور به نهادهاي ذي ربط از جمله وزارت 

راه و شهرسازي است. 
  طرح برج س�ازي جايگزي�ن طرح هاي 

فرسوده مي شود
 در حال��ي كه قرار ب��ود نوس��ازي بافت هاي 

فرسوده طي برنامه هاي توسعه كشور ساالنه 
10 درصد صورت گي��رد، اما به داليل متعدد 
از جمله عدم استقبال س��ازندگان و نداشتن 
ارزش اقتصادي س��بب ش��د مي��زان احيا و 
نوسازي بافت فرسوده كمتر از ميزان تكليف 
شده انجام شود و همچنان ساكنان بافت هاي 
فرسوده زير س��قف هاي فرس��وده شب را به 

صبح برسانند. 
بي توجهي دولت به رونق اقتصادي در بافت هاي 
فرسوده و همچنين  تمايل  نداشتن ساكنان 
بافت هاي فرسوده سبب شده است تا در كنار 
ساير عوامل، نوسازي بافت هاي فرسوده به خط 

شكست نزديك شود. 
بافت ه��اي ريزدان��ه، ناپاي��دار و متراك��م در 
بخش هايي واقع شده اند كه اكثريت ساكنان 
در زير خط فقر يا حواش��ي آن ق��رار دارند. بر 
اين اساس ابالغ اين برنامه از يكسو مي تواند به 
رونق و نوسازي بافت هاي فرسوده كمك كند. 

با تجميع بافت هاي فرسوده ريزدانه و ناپايدار 
صاحبان امالك واقع در محله هاي فرس��وده 
ساكن س��اختمان هاي نوس��از البته در برج و 
ساختمان هاي بلند مرتبه مي شوند و فضا هاي 
خدماتي افزاي��ش يافته و معاب��ر نيز تعريض 
مي ش��وند. در حقيت اگر اين برنامه به صورت 
جدي و با سياست هاي درست به اجرا درآيد، 
مي توان گفت كه برج سازي و بلند مرتبه سازي 
مسائل و مشكالت محله هاي فرسوده را تا حد 

زيادي مرتفع خواهد ساخت. 
با اجراي اين برنامه مي ت��وان گفت كه دولت 
و وزارت راه  و شهرس��ازي ب��ه دنب��ال رون��ق 
بخش ساخت و ساز هس��تند تا عالوه بر ايجاد 
اش��تغال صنايع جانبي را ه��م از ركود خارج 
كنن��د. همچني��ن به دلي��ل كاه��ش درآمد 
ش��هرداري، دولت قصد دارد ت��ا درآمدزايي 
شهرها به خصوص كالنشهرها را به هر قيمتي 

جبران يابد. 

   مخالفان برج س�ازي برنامه برج سازي 
ارائه مي دهند !

درحالي كه برج سازي در كش��ور و به خصوص 
پايتخت محل مناقش��ه دولتمردان و مديريت 
ش��هري بوده و انتقادات بسياري بر اين موضوع 
صورت مي گرف��ت و ضوابط جديد برج س��ازي 
در وزارت راه و شهرس��ازي براي چندين س��ال 
مسكوت مانده بود، حاال مخالفان برج سازي در 
اين زمينه قدم پيش گذاشته و  دستور برج سازي 

داده اند. 
در حقيقت جاي اين س��ؤال پي��ش مي آيد كه 
دولت در دوره مديريت گذش��ته به اين موضوع 
يعني برج س��ازي با عينك بد بيني نگاه مي كرد 
و اينگونه برنامه ها را اب��الغ نمي كرد، ولي حاال 
برج سازي و بلند مرتبه سازي يك كاتاليزور براي 
سرعت بخشيدن به نوسازي بافت هاي فرسوده 
به شمار مي رود و مورد مدح و ثنا قرار مي گيرد. 

  سود برج سازي به جيب دالالن سرازير 
مي شود 

ساخت وساز در مناطق فرسوده با سياست هاي 
دولت در رون��ق و احياي بافت هاي فرس��وده با 
استقبال رو به رو نش��ده است. حاال اين سياست 
يك ب��ام و دو هوا ي دولت س��بب مي ش��ود تا 
سازندگان و دالالن سود هاي كالني را به جيب 

بزنند. 
اگر برنامه جديد دولت در نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده به گونه اي مديريت نشود كه صاحبان 
امالك فرسوده از آن بهرمند شوند، اين دالالن 
هستند كه با خريد بافت هاي فرسوده ريزدانه و 
ناپايدار جيب خود را با سودهاي كالن پرخواهند 
كرد و ادامه اين روند مي تواند احياي نوسازي را 
از مس��ير اصلي اش منحرف كند و در اين ميان 
فقط ساكنان امالك فرسوده هستند كه متضرر 

خواهند شد. 

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. 

تصاوير تلگرامي: 
اعتراض جالب و متفاوت اصناف يكي از خيابان هاي ت�ب�ري�ز به وضعيت 

كسادي بازار!
 

ارسالي دانشجويان خوارزمي: 
كاري بسيار خطرناك در خوابگاه جهت گرم شدن و مقابله با وضعيت 
موجود/ از مس��ئوالن محترم تقاضا داريم قبل از به وجود آمدن حادثه 

مشكل گرمايش خوابگاه ها را حل بكنند. 

توييت يك خبرنگار: خبرخوب از محدث��ه دانش آموزي كه در اردوي 
هرمزگان دست و پايش قطع شد  بعد از گزارش من خانه اش در حال 

ساخت است و ديشب هم برايش ويلچر برقي بردند. 

توييت يك كاربر ناش��ناس: تصميم فرهاد رهب��ر در اجازه به دختران 
دانش��جو براي انتقال دائم به محل س��كونت خانواده شون، يعني نگاه 

انقالبي، دلسوزانه و پدري به جامعه دانشجويي. 

توييت سفير آلمان از مش��هد: يكبار ديگر مثل همه جاي ايران، مردم 
ايران با آغوش باز اين بار در حرم امام رضا)ع( به من خوش آمد گفتند. 

 پرونده پالم بدون مجازات متهمان 
و معرفي متخلفان بسته شد!

نقص در قوانين كشور موجب شده تا شانه خالي كردن و قصور در نظارت بر 
اموري حياتي مانند نظارت بر خوراك و داروي مردم مجرمانه تلقي نشود 
و همين مسئله هم موجب شده تا متهمان اصلي پرونده تخلف روغن پالم 
يعني رؤساي سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد از پاسخگويي به قانون 
شانه خالي كنند و بدون آنكه شركت هاي لبني متخلفي كه شير را با روغن 
پالم چرب كرده بودند به مردم معرفي شوند،  پرونده روغن پالم بعد از سه 

سال مختومه اعالم شود. 
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اس��المي مي گويد هر اقدامي  ك��ه  تهديد عليه 
 بهداشت  عمومي  شناخته  شود، ممنوع  است و مرتكبان  چنانچه  طبق  قوانين 
 خاص  مشمول  مجازات  شديدتري  نباش��ند به  حبس  تا يك سال  محكوم  
خواهند ش��د، اما فقدان نظارت و قصور در نظارت بر اموري حياتي مانند 
نظارت بر خوراك و داروي مردم مجرمانه تلقي نمي شود؛ همين هم موجب 

شد متهمان پرونده پالم با اين ترفند از چنگ قانون بگريزند. 
رئيس س��ازمان س��ابق غذا و دارو درباره روغن پالم گفته بود: »اين روغن 
داراي اسيد چرب اش��باع زنجيره بلند اس��ت و مصرف زياد آن در انسداد 
عروق، بيماري هاي قلبي و عروقي و حتي در بيماري  سرطان اثرات سوئي 
دارد. بر همين اساس توصيه مي ش��ود كه مصرف اسيدهاي چرب اشباع 

زنجيره بلند از سوي مردم محدود شود. «
سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداش��ت هم روغن پالم را به عنوان 
بدترين نوع چربي معرفي كرده بود و درباره اين روغن گفته بود: »روغن پالم 
سال هاي سال از مالزي وارد كشور شده است و در حال حاضر به دليل قيمت 
ارزان و سودآوري باال، واردات آن به طرز چشمگيري افزايش داشته است؛ 
مجوز واردات روغن مضر پالم مربوط به وزارت صنعت اس��ت كه قرار شده 
در يك دوره معين ابتدا به ۳0 و س��پس 1۵ درصد كاهش يابد. « مديركل 
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت هم با بيان اينكه در سال هاي اخير 
واردات روغن پالم ب��ه دليل ارزان تر بودن آن افزاي��ش يافته حداقل زيان 
مصرف روغن پالم را انس��داد و تنگي عروق و بيماري هاي قلبي-  عروقي 
دانس��ته بود؛  بيماري اي كه در حال حاضر مهم ترين علت مرگ و مير در 

كشور به شمار مي رود. 
  تغيير سرنوشت پالم

ماجراي اين روغن و استفاده از آن در ش��ير و برخي فرآورده هاي لبني به 
حدي جدي شده بود كه گزارش آن روي ميز رئيس جمهور رفت و بنا شد 
شركت هاي متخلف معرفي شوند و با آنها برخورد جدي صورت بگيرد، اما 
معرفي متخلفان هيچ گاه اتفاق نيفتاد؛ گرچه رئيس س��ازمان غذا و دارو 
گفت با آنها برخورد شده است و ديگر در شير پالم نمي ريزند. با بسته شدن 
پرونده چرب ش��دن ش��يرها با پالم مي رفت نام پالم از ذهن ها پاك شود 
و بناي وزارت بهداش��ت بر كاهش واردات اين روغن بود، اما فصل جديد 
همكاري ها ميان ايران و مالزي فصل تازه اي را براي اين روغن هم رقم زد تا 
جايي كه دكتر حسن روحاني با بيان اينكه نخست وزير مالزي اشاره دارند 
كه مالزيايي ها از اين روغن استفاده مي كنند و سالمتي آنان نيز خوب است، 
از سفر هيئتي از طرف مالزي به ايران براي تبيين ويژگي هاي اين روغن از 

لحاظ سالمتي خبر داد. 
  لبنياتي كه همچنان با پالم چرب مي شود

حاال هم آنطور كه مصطف��ي ترك همداني، وكيل دادگس��تري مي گويد 
سرانجام پس از سه سال و اندي اين پرونده بسته شد. 

به گفته وي هرچند به دليل مجرمانه نشناختن ترك فعل نظارت، متهمان 
تبرئه شدند، اما در چند جلسه تش��كيلي و تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات از 
طرف هاي مورد شكايت يعني معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، رئيس 
سابق استاندارد و رئيس اسبق اس��تاندارد مشخص شد كه اگر رسانه ها به 
ماجراي پالم ورود نمي كردند، همچنان بايد شاهد وجود روغن پالم در شير 
خوراكي بوديم.  اين وكيل دادگستري تصريح مي كند: هنوز هم در لبنيات 
از اين روغن مضر اس��تفاده مي ش��ود.  به گفته همداني متهمان اقدام به 
شكايت و تشكيل پرونده قضايي عليه كارخانجات متخلف لبني كردند، اما با 
اين وجود،  متهم رديف اول كه مديريت سازمان غذا و دارو را بر عهده داشت 
حاضر به اجراي دستور قضايي مبني بر معرفي متخلفان به مردم نشد. اين 
در حاليست كه به موجب قانون راجع به مواد خوراكي و آشاميدني، وزارت 

بهداشت مكلف به معرفي كارخانجات متخلف بود.  و  اس�تعمال  ممنوعي�ت 
عرض�ه م�واد دخان�ي در 
اماك�ن عموم�ي ه�ر چند 
مربوط به س�ال 8۵ اس�ت، 
اما حاال قرار اس�ت باالخره 
كاغ�ذي  حصاره�اي  از 
بي�رون بياي�د و ب�ا دخالت 
دادس�تاني اجراي�ي ش�ود

زهرا چيذري 

اكبر محمودي
  گزارش  2

  شهردار رسيدگي نمي كند
خرمي- تهران: با س��الم خدمت ش��هردار منطقه ۴ و عرض خسته 
نباش��يد خدمت عوامل ش��هرداري تهران؛ اين بار دومي است كه در 
روزنامه جوان از مسئوالن شهرداري منطقه ۴ خواهشمندم در مورد سر 
و سامان دادن به وضعيت پياده رو و همچنين روشنايي خيابان شهيد 
رئيسعلي دلواري )۳0 متري اول( مجاور خيابان تكاوران اقدام كنند. 
بارها خودم به عينه شاهد بوده ام كه به علت وضعيت نامناسب پياده رو 
و نبود روشنايي مناسب براي اهالي اين خيابان مشكل ايجاد شده است. 
اين خيابان با نام شهيد گرانقدر كشورمان مزين شده و شايسته توجه 

بيشتري است.

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

   يك مسئول س��ازمان غذا و دارو گفت: بارها مشاهده شده كه براي 
قوام يافتن رژهاي لب به آنها سرب اضافه كرده اند كه اين سرب ها وقتي 
به هنگام تماس با غذا خورده مي ش��ود، مشكالت فراواني به ويژه براي 

خانم هاي باردار و جنين آنها ايجاد مي كند. 
   مدير پسماندهاي پزشكي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
با اشاره به اينكه سازمان محيط زيست مرجع نظارت بر بي خطرسازي 
پسماند در بيمارستان هاست، گفت: بي خطرسازي زباله هاي بيمارستاني 

مورد تأييد محيط زيست نيست. 
   وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه بيماري هاي رواني 
هزينه هاي بااليي را به جامعه اعمال مي كنند، گفت:  در تالش هستيم 
تا با گسترش طرح »بيمه فراگير اجتماعي« گامي در جهت گسترش 

امنيت رواني اعضاي جامعه برداريم. 
   مديركل نوسازي مدارس اس��تان تهران گفت: اگر ساالنه حداكثر 
100 مدرسه را در تهران بازسازي كنيم با توجه به اينكه هزار مدرسه 
در تهران نياز به بازسازي دارند، حداقل 10 سال زمان براي بازسازي و 

نوسازي مدارس استان تهران نياز است. 
   دبير شوراي عالي دندانپزشكان ايران اعالم كرد: ۷00 نوع ميكروب و 
باكتري در محيط دهان وجود دارد كه برخي از آنها مفيد و برخي ديگر 
حالت تخريبي دارند كه توصيه مي ش��ود افراد پس از كاشت ايمپلنت 

مراقبت هاي بهداشتي را انجام دهند. 
   رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس اظهار داش��ت: مسير جذب 
معلم حق التدريس بسته نشده است؛ واقعيت اين است كه تعدادي معلم 
در آموزش و پرورش وجود دارند كه ممكن است آموزش به اندازه كافي 

نديده باشند و جاي پاي محكمي هم ندارند. 
   مديركل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و  پرورش با اشاره 
به جزئيات طرح ايران مهارت گفت: در اين طرح سازمان آموزش فني و 

حرفه اي ۵00 نوع مهارت را به دانش آموزان آموزش مي دهد. 
   كارشناس مسئول بيماري هاي قلبي، عروقي وزارت بهداشت اعالم 
كرد: ۶0 درصد س��كته هاي مغزي و ۵0 درصد سكته هاي قلبي در اثر 

فشار خون باال است
   رئيس مركز س��نجش آموزش و پ��رورش گف��ت: ميانگين نمرات 
امتحانات نهايي خردادماه دانش آموزان سال سوم متوسطه نظري، فني 
و حرفه اي و پيش دانشگاهي نسبت به سال قبل با »نيم نمره« افزايش 

روبه رو بوده است. 
   معاون س��ازمان بهزيس��تي بيان كرد: 10 ميلي��ارد تومان بودجه 
بهزيستي امسال براي درمان مددجويان اختصاص داده شد، اما همان 
ماه اول س��ال اين بودجه تمام ش��د، زيرا برخي بيمارستان ها تخلف 

می كنند و اين افراد نيازمند را به بهزيستي بازمي گردانند. 
   معاون نظارت و پايش محيط زيس��ت اس��تان تهران اظهار داشت: 
ناخالصي هاي موجود در بنزين توزيعي سطح كشور آنقدر شديد نيست 

كه كاتاليست ها را از بين ببرد. 
   معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش گفت: تنوع مدارس 
نبايد اعتماد به نفس دانش آموزان را از بين ببرد و در اين راستا و براي 
جلوگيري از آس��يب هاي رواني در اولين گام بايد آزمون هاي مدارس 

خاص در پايه هفتم حذف شود. 

خبرگزاري  ايرنا

  مسير پياده روي اربعين
طول مسير نجف تا كربال ۸۲ كيلومتر است كه بين دو تا پنج روز طول 
مي كشد. مسير پياده روي از شارع الرسول ش��روع مي شود و در عمود 
1۸0 النجف، پياده روي در ش��هر نجف تمام مي شود. بعد از آن دوباره 
پياده روي از عمود يك در جاده نجف به كربال شروع مي شود و تا حرم 

حضرت عباس )ع( 1۴۵۲ عمود در پيش است. 
توصيه مي شود زائران حتماً بعد از نماز صبح، پياده روي را شروع كنند و 
بين ساعت ۳ تا ۵ موكبي را براي استراحت شبانه پيدا كنند. اگر انفرادي 
مي روند تا قبل از 10- 11 صبح حركت كنند، چون مس��ير هم در اين 
س��اعت ها خلوت تر اس��ت.  زائران اگر مي خواهند تماس تلفني داشته 
باشند،  بهتر است، اين كار را قبل از طلوع آفتاب انجام دهند، زيرا احتماالً 
به دليل ترافيك باالي شبكه در طول روز با مشكل مواجه خواهند شد. 

  وام اربعين براي دانشجويان
يزدان مهر، رئيس صندوق رفاه دانشگاهيان وزارت علوم گفت: آمادگي 
داريم حداكثر تا 1۵ روز وام عتبات دانشگاهيان را در اختيار دانشجويان 
قرار دهي��م. وي همچنين به باش��گاه خبرنگاران جوان گفته اس��ت: 
دانشجويان بايد در سامانه عتبات دانشگاهيان ثبت نام و هزينه را واريز 
كنند تا مشمول دريافت وام باش��ند. يزدان مهر تصريح كرده است كه 
مبلغ وام براي دانشجويان متأهل 1۵ ميليون ريال و براي دانشجويان 

مجرد 10 ميليون ريال است. 

به دليل شيوع احتمالي بيماري آنفلوآنزا 

شكار پرندگان مهاجر ممنوع شد
مدي�ركل دفت�ر حفاظ�ت و مديري�ت ش�كار و صي�د س�ازمان 
مهاج�ر  پرن�دگان  ش�كار  گف�ت:  محيط زيس�ت  حفاظ�ت 
وحش�ي ب�راي مقابله ب�ا ش�يوع احتمال�ي بيم�اري آنفلوآنزاي 
ف�وق ح�اد پرن�دگان در سراس�ر كش�ور ممن�وع اع�الم ش�د. 
علي تيموري با اش��اره به اس��تعالم هاي صورت گرفته از دستگاه ها در 
خصوص تنظيم دستورالعمل هاي شكار پرندگان وحشي در سال جاري 
اظهار داشت: اين اقدام با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان وحشي به 
كشور و مطابق برنامه ريزي هاي همه ساله سازمان حفاظت محيط زيست 
در آغاز فصل شكار اين پرندگان صورت گرفته است.  وي افزود: سازمان 
دامپزشكي ورود پرندگان مهاجر وحشي به كشور را تهديدي براي شيوع 
ويروس بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرن��دگان مي داند كه اين موضوع 
مي تواند سالمت و بهداشت شهروندان را به مخاطره بيندازد. از اين رو به 

ممنوعيت شكار اين دسته از پرندگان در سراسر كشور تأكيد دارد.  


