
هيچ سازمان و نهادي روي پرورش ماهي هاي 
زينت�ي نظ�ارت ن�دارد و ب�ر واردكنندگان 
هم نظارت�ي نيس�ت. ماهي هاي بس�يار ريز 
گورخري )زبرا( برخالف ديگر گونه ها شرايط 
نگه�داري خاص�ي دارن�د ك�ه توجه نكردن 
به آن مص�داق ب�ارز حي�وان آزاري اس�ت. 
 امس��ال ماهي ه��اي قرمز ش��ب عي��د، رقيبي 
جدي پيدا كرده اند كه به مرات��ب از آنها دلرباتر 
اس��ت. ماهي هاي گورخري از همين حاال بازار 
دستفروش��ان را داغ ك��رده ، از تونل ه��اي مترو 
گرفته تا بساطي هاي گوشه خيابان. تنگي بسيار 
كوچك و دردار را با اين نوع ماهي به طور گسترده 

حراج كرده اند. 
 جهاني به وسعت سلول انفرادي

نه تنها فروش��ندگان بلكه پرورش دهندگان هم 
با تصور اينكه اين ماهي بس��يار كوچك است در 
ظروفي بسيار كوچك و تزييني آن را به خريدار 
مي فروشند. در حاليكه اين وضعيت حكم سلول 
انفرادي را براي اين جاندار دارد. نوعي ماهي كه 

بسيار هم باهوش است. 

فرض كنيد يك نفر را داخل ي��ك اتاق كوچك 
كرد ه اند و در را به روي آن بسته اند و مجبور است 
در گردشي بي پايان، مدام دور خودش بچرخد. 
ماهي هاي گورخري هم دقيقاً همين وضعيت را 
دارند. تنگ اين ماهي ها معموالً به اندازه حباب 
يك المپ اس��ت، در حالي كه اين ماهي زينتي 
به حداقل پن��ج ليترآب براي گ��ردش و حيات 

نياز دارد. 
امسال موج گسترده تري براي اس��تفاده از اين 
ماهي ها وج��ود دارد. از ب��س زبراهاي كوچك 
مينياتوري در دست و بال همه است؛ مثل بازيچه 
در دس��ت بچه ها، روي ميز كار كارمندها براي 
سرگرمي و مثل يك آكواريوم بندانگشتي درون 

خانه ها براي قشنگي. 
  قانون نيست؛ نظارت هم نيست

اي��ن ماهي ها مخصوص آب ش��يرين  هس��تند. 
جانوراني صلح جو كه همه چيز مي خورند و چون 
جثه شان ريز و اندام شان نازك است، مصرف غذا 
و اكسيژن شان پايين اس��ت و اصالت شان هم به 

آسياي جنوب شرقي برمي گردد. 

از بس مقاوم هس��تند به جان سختي مشهورند 
و به همين دليل در يك حباب المپ هم طاقت 
مي آورند. چون آسان تكثير مي شوند. ماهي هاي 
مناس��ب آزمايش��گاه هس��تند، مخصوصاً براي 
مطالعات ژنتي��ك. ولي چون ري��ز و مينياتوري 
هستند پا از آزمايش��گاه ها بيرون گذاشته اند كه 

بشوند ماهي زينتي و زنده به گور بشوند!
يك كارشناس پرورش ماهي با اشاره به گسترش 
توليد اين ماهي در كشور به »جوان« مي گويد: 
»كارگاه هاي پرورش ماهي متعددي در شهريار 
راه اندازي يا احيا شده اند كه فقط اين نوع ماهي 
را پرورش مي دهند. هر چند كه در تهران، مشهد 
و ش��يراز هم پرورش و فروش آن بيشتر از ديگر 
شهرهاست، هيچ نظارتي بر پرورش و توزيع اين 

ماهي ها نيست چراكه قانوني وجود ندارد.«
به گفته محمد زارع، اين ماهي هاي مينياتوري 
با يك ليتر آب مي توانند ادامه حيات دهند، ولي 
نياز كافي براي آنها پنج ليتر آب با فضاي متناسب 
با آن اس��ت. ولي از جثه بس��يار ري��ز اين ماهي 
نهايت سوء استفاده را مي ش��ود و در بطري هاي 

بسيار كوچك به فروش مي رسند چراكه اينگونه 
جذابيت بيشتري دارند.

  يك ماه به جاي 6 سال
وقتي ماهي را درون حباب المپ يا شيشه عطر و 
ادكلن يا شيشه هاي كوچك مثل اينها مي گذارند، 
اين ظلم به حيوان اس��ت و وقتي س��رپوش آن 
محفظه ها را مي گذارند اين ظلم مضاعف و تبديل 
به وضعيت بحراني مي ش��ود كه جان ماهي را به 

خطر مي اندازد. 
عمر طبيع��ي ماهي هاي گورخ��ري در طبيعت 
و در ش��رايط ايده آل حدود شش سال است، اما 
با اين ش��رايط نگهداري حداكثر يك ماه بازيچه 
خريداران مي ش��وند و هر چه ش��رايط سخت تر 

شود، حيات شان هم كوتاه تر مي شود. 
با اين حال، نه نظارتي و نه حساسيتي است. حتي 
به گفته رئيس اداره محيط زيس��ت شهر تهران 
»قانوني به نف��ع ماهي هاي زينتي هم نيس��ت. 
اين ماهي ها تزئيني  و آكواريومي هستند كه در 
معرض خطر انقراض هم نيستند براي همين نه 
تحت حفاظتند  و نه حمايت  و همه اينها به قول 
بازگير كافي است تا آزادانه و به هر شكلي خريد 

و فروش شوند.«
محمدحس��ين بازگي��ر، مي گويد: »ق��راردادن 
ماهي در يك محفظه كوچك اخالقي و انساني 
نيس��ت و معني  به جزحي��وان آزاري ندارد، ولي 
بايد روي فرهنگ مردم كار ش��ود تا اگر اصرار به 
نگهداش��تن حيوان در خانه از هر نوع آن دارند، 

شرايط استاندارد زندگي اش را فراهم كنند.«
وي كه سازمانش يك پاي فرهنگ سازي است، 
مي گويد: »محيط زيست به تنهايي قادر به تغيير 
فرهنگ نيست و همه دستگاه هاي فرهنگ ساز 

بايد پاي كار بيايند.«
  آلودگي هم به جاي خود

جداي از اينكه اين اتفاقات فرهنگي بيفتد يا نه؛ 
پرورش دهندگان و فروشندگان، فارغ از حال و 
روز اين حيوان هر چه به عيد نزديك تر مي شويم، 
فروش بهتري پيدا مي كنند.  قيمتگذاري روي 
ماهي ها هم آزاد و دست واردكننده بسيار باز است. 
هم ماهي هايي كه در داخل توليد وهم  از خارج  
وارد مي ش��ود؛ به اين ترتيب پرورش دهندگان 

كوچك حتي ضرر هم مي كنند. 
از س��وي ديگر، واردكنندگان هم انواع و اقسام 
ماهي هاي بيمار را خري��داري مي كنند و به اين 
صورت، ماهي هاي تزئيني را هم كه بسيار حساس 

هستند، آلوده مي كنند. 
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مسئله سازي جعلي براي افزايش سن ازدواج

گورخر در تنگ ماهي نوروز !
ماهي هاي »زبرا« تازه ترين قرباني سودجويان در عيد باستاني شده اند

اج�راي طرح هاي 

اكبر محمودي
موقت و كوتاه مدت    از شهر

سبب شده است تا 
حل مسائل ترافيكي پايتخت به پازل آزمون و 
خط�ا مس�ئوالن تبدي�ل ش�ود. مطالع�ات 
صورت گرفته نشان مي دهد كه اجراي طرح هاي 
تردد نوبتي در كش�ورهاي مختل�ف صرفًا در 
كوتاه مدت، نتيجه مثبت داشته و در بلندمدت 
اثر معكوس روي آلودگي هوا داشته است. براين 
اس�اس طرح جديد ش�هرداري ته�ران براي 
پولي كردن زوج وفرد كمكي به مشكل آلودگي 
هواي تهران نخواهد كرد. شهرداري در پوشش 
اين طرح به نام حل آلودگي هوا، سعي در تأمين 
كسري درآمدهاي خود دارد. روزگذشته پليس 
راهور عالوه بر تأييد طرح جديد بر اجراي اين 
ك�رد.  تأكي�د  آن  جزئي�ات  و  ط�رح 
آلودگي هواي تهران به عنوان يكي از چالش هاي 
اساسي زيست محيطي، همواره دغدغه مردم و 
بعضاً مسئوالن ش��هري بوده است. حاال همين 
آلودگي به بهانه اي تبديل ش��ده تا مس��ئوالن 
مربوط��ه در راس��تاي كاهش آلودگ��ي هوا، در 
س��ال هاي اخير اقداماتي را در نظر بگيرند تا به 
ساير مقاصد خود در گران كردن شهر و خدمات 
آن دست پيدا كنند. اين در حالي است كه كاهش 
آلودگي هوا در شهر تهران همواره در سال هاي 
اخير تكيه برباد داشته و زماني كه شرايط جوي 
تغيير مي كند، مسئوالن كاهش آلودگي هوا را به 

نام خود سند مي زنند.
 اجراي انواع طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا و 
مصوبات مختلف نه تنها كيفيت هواي پايتخت را 

بهتر نكرده بلكه راهكارهاي حل كاهش آلودگي 
هوا را پيچيده تر نيز كرده است. متأسفانه اقدامات 
ناكارآمد مسئوالن و يك سويه آنان كار را به جايي 
رسانده كه مش��اركت ش��هروندي در همراهي 
متوليان كاهش آلودگي هوا كاهش يافته است. 
نبود ش��بكه حمل و نقل متناس��ب با سفرهاي 
درون شهري آمد و شد در ش��هر را به هفت خان 

رستم تبديل كرده است. 

آذر امس��ال پورس��يدآقايي معاون حمل ونقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران پيشنهاد حذف طرح 
زوج وف��رد را مطرح و دليل اين پيش��نهاد را هم 
اين گونه عنوان كرد: مطالعات نش��ان داده است 
كه طرح زوج وفرد، طرح اش��تباهي بوده كه در 
بلندمدت نه تنه��ا آلودگي ه��وا را كاهش نداده 
بلكه سبب شده مردم به سمت خريد خودروي 
ارزان قيمت با پالك مخال��ف گرايش پيدا كنند 

و اين امر موجب افزايش آلودگي هوا ش��ود. وي 
پيشنهاد كرد، در صورت تصويب شوراي ترافيك 
تهران، طرح زوج وفرد ح��ذف و تبديل به حلقه 
دوم طرح ترافيك شود كه هزينه ورود به آن نيز 
يك سوم هزينه مجوز طرح ترافيك خواهد بود. 

رئيس پليس راهور تهران روزگذشته در بخش 
خب��ري نيمروزي ش��بكه يك گفت: براس��اس 
تصميم شوراي ترافيك ش��هر تهران، از ابتداي 
س��ال 98 طرح زوج و فرد تغيير پي��دا مي كند. 
مقرر شده است از سال آينده روزهاي مجاز براي 
تردد با خودروي شهروندان به صورت اختياري 
80روز در س��ال يعني هر فصل 20روز باشد كه 
اين 20روز در هر فصل قابل انتقال به فصل ديگر 

هم نخواهد بود. 
درآمد طرح هاي ترافيكي و حاش��يه اي به مذاق 
مديريت ش��هري خوش آمد كه كم��ر همت به 
اجراي آن به رغم مخالفت ها بسته است. در اين 
زمينه محمدعل��ي احترام، عض��و هيئت علمي 
دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است: طرح جديد 
باعث تجمع خودروهاي فرسوده در يك منطقه از 
شهر مي شود كه به دليل باالرفتن حجم ترافيكي 

در آن منطقه، انتشار آلودگي نيز باال مي رود. 
بنابراين اينگونه به نظر مي رس��د كه شهرداري 
تهران در پوش��ش ح��ل معض��الت ترافيكي و 
آلودگي ه��واي ته��ران در نظر دارد كس��ري 
هزينه ه��اي خ��ود را از طريق اعم��ال چنين 
طرح هايي جبران كند. حاال كه دولت هزينه ها 
و س��هم خود را به ش��هر نمي دهد، مردم بايد 
تاوان آن را بدهند و اميدي هم به تكميل شبكه 

حمل ونقل عمومي نداشته باشند! 

بررسي و تصويب 

نيلوفر اماني 
اليحه افزايش سن     سرک

ازدواج ي�ا همان 
جلوگيري از كودك همسري فعالً از دستور كار 
مجلس خارج شده است. با اين حال جرياني 
در كشور دست به فضاسازي كاذبي در دفاع از 
آن زده و س�عي دارد با آمارهاي دست كاري 
ش�ده و گزارش ه�اي جهان�ي در مي�ان 
كن�د.  ايج�اد  مطالب�ه  افكارعموم�ي 
يكي از اين جريانات كه از سوي برخي رسانه ها 
هم پش��تيباني مي ش��ود و با ارائه گزارش هاي 
جهاني از كودك همس��ري و آسيب هاي آن در 
كشورهاي مختلف،  دانسته يا نادانسته در ميان 
مردم كش��ور ترس و بي اعتمادي رواج مي دهد.  
به طوري كه به نظر مي رسد در صورت تصويب 
قانون مزبور در كش��ور ما مشكل جهاني كودك 

همسري از بين مي رود!

بر اس��اس اطالعات يونيسف در س��ال 20۱8 در 
جهان، س��االنه ۱2ميليون دختر با سن كمتر از 
۱8سال ازدواج مي كنند و اين آمار يعني اينكه، 2۳ 
ازدواج در هر دقيقه و تقريباً يك ازدواج در هر دو 
ثانيه اتفاق مي افتد.  اينكه اعالم مي كنيم كودك 
همسري مسئله كشور ما نيس��ت، به اين معني 
نيست كه در كشور ما رخ نمي دهد. همه مي دانند 
هنوز مواردي از ازدواج كودكان به ويژه دختران كم 
سن در مناطق مختلف كشور رخ مي دهد كه حتي 
پاي دادستاني را به ماجرا باز و نهادهاي حمايتي را 
دست به كار حمايت از چنين كودكاني مي كند، اما 
هياهوي اتفاق افتاده در پي آن مصداق آتش زدن 

قيصريه به خاطر يك دستمال است. 
ع��الوه بر اي��ن اگ��ر مطلوب م��ا اين باش��د كه 
همين تع��داد كم ه��م در مناطق عش��يره اي و 
قومي اتفاق نيفت��د، زمينه هاي فرهنگي و بومي 
و اعتقادي در كش��ور ما ايجاب مي كند راه هاي 

غير از قانون نويسي را دنبال كنيم.  در شرايطي 
كه جامعه ما ب��ا بحران هاي اجتماع��ي فراواني 
مانند كاه��ش ازدواج و فرزن��دآوري و افزايش 
طالق رو به رو اس��ت، در برخي موارد اين روندها 
تا مرز تهديد امنيت ملي پيش رفته اند و شرايط 
اقتص��ادي و فرهنگي ه��ر روز آنه��ا را بدتر هم 
مي كند. به نظر مي رس��د كباده كش��ي دفاع از 
كودكان نوعي انحراف افكار عمومي از مس��ائل 
جدي تر و اولويت دار تر اس��ت.  آنها كه كليد واژه 
كودك همس��ري و ظرفيت آن ب��راي تحريك 
عواطف عمومي را س��ر دس��ت گرفته اند، براي 
امتيازگيري از نظام بايد پاسخ دهند كه چه ميزان 

از گزارش هاي يونيسف ناظر به كشور ماست. 
چرا كش��ور ما بايد فكري به ح��ال كاهش تعداد 
عروس هاي كودك در جنوب آسيا كند؟ خود اين 
گزارش ها  اذعان دارند ازدواج زودهنگام كودكان 
در سراسر جهان، بيشتر در كشورهايي رخ مي دهد 

كه معموالً س��طح آموزش دختران كمتر است و 
همين عاملي براي ازدواج زودهنگام آنهاس��ت. 
اين در حالي است كه به گفته مسئوالن دولتي ما، 
كشور ما تحت پوشش 98درصدي تحصيل است. 
از طرفي اگر كمبود درآمد تهديدي براي رش��د 
كودك همسري است، بنابراين رسيدگي به وضع 
آشفته اقتصاد كه به مراتب اولويت دار تر است. آن 
هم در ش��رايطي كه درآمد خانوار ايراني در يك 
س��ال اخير كاهش قابل توجهي داشته است. آيا 
بهتر نيس��ت علل به وجود آمدن تخلف كودك 
همسري كه به گفته گزارش نويسان كمبود درآمد 

است را جبران كنيم؟ 
از س��وي ديگ��ر به اس��تناد همي��ن گزارش ها، 
كودك همس��ري در ۱0س��ال اخير در دنيا هم 
روندي نزولي و كاهشي داشته، حاال اصرار براي 
مسئله سازي براي نظام از يك مسئله دست چندم 

جهاني چيست؟

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. 
-----------------------------------------------------

  محمد ميرزايي توئيت كرد: اظهارات امام جمعه بندرعباس در 
حضور روحاني: مردم نان ندارند، آقاي رئيس جمهور براي حل مشكالت 

سفره مردم هم »علي بركت اهلل« بگوييد. 
-----------------------------------------------------

  ژان والژان توئيت كرد: همين يك ماه پي��ش هواپيماي باري حامل 
گوشت از قرقيزستان سقوط كرد و ۱5شهيد داديم. چقدر گوشت بود؟!۳0تن. 
حاال ۱7هزار تن گوشت با ارز 4 هزار و 200تومني توسط واردكننده فقط تو 
بندر شهيدرجايي دپو شده. يعني 566 تا هواپيما! كه قيمت گوشت بره باالتر 

واردكننده سود بيشتري كنه! دولت داره چه غلطي مي كنه؟
-----------------------------------------------------

  احسان مالنوري توئيت كرد: رابطه عاطفي با برادر و خواهر يك 
نياز است. تك فرزندها به جهت نداشتن چنين رابطه  عاطفي، مستعد 

مشكالت روحي هستند. 
-----------------------------------------------------

  ليزا توئيت كرد: پليس، تاريخ جريمه رانندگي رو اشتباه وارد كرده. از 
روز اول مبلغش دو برابر شده. رفتيم اصالح كنن، از پليس +۱0 فرستادن 
به راهنمايي رانندگي كل. كلي مسافت رفتيم. وقتمون هم گرفته شد، 
بعد از فهميدن اشتباهش��ون به جاي عذرخواهي و اصالح، ميگن برو با 

كپي همه مدارك و يه پوشه فردا بيا. االن ساعت كاري تموم شده.
-----------------------------------------------------

 فاطمه مهربان توئيت كرد: رهبر انقالب در بيانيه 6 هزار و ۱00 
كلمه اي خود: 4۱ بار از كلمه جوانان 28بار از كلم��ه اقتصاد 22بار از 
كلمه دش��من ۱9 بار از كلمه جهاد ۱2 بار از كلمه پيشرفت ۱0 بار از 
كلمه آينده هش��ت بار از كلمه تالش يك بار از كلمه مذاكره استفاده 

كردند؛ أين عمار؟!
-----------------------------------------------------

 الميرا ش�ريفي توئيت كرد: قيمت خ��ودرو ناگهاني خيلي ميره 
باال!يهو خودروساز ميگه براي كنترل بازار، پيش فروش مي كنم، 5درصد 

زير قيمت بازار! آفرين. 
-----------------------------------------------------

  مس�عود اميري با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: س��ايپا و 
ايران خودرو كه انحصار در توليد دارن، با كاهش عرضه به بازار به بهانه 
نبود قطعه قيمت رو باال بردن بعد نمايندگي ها در نقش دالل با عرضه 
محدود قيمت بازار آزاد رو هم تعيين كردن، بعد به كمك رانت دولتي 

قانون تعيين كردن قيمت كارخانه 5درصد زير قيمت بازار آزاد!
-----------------------------------------------------

 محمد اكبرزاده توئيت كرد: حسين فريدون براي انتشار مصاحبه 
»تقليد صداي روحاني توسط فريدون« از خبرگزاري دانشجو و كريمي 
قدوسي به اتهام نشر اكاذيب شكايت كرده بود. هيئت منصفه مطبوعات 
به اتفاق آرا متهمان را مجرم تشخيص نداد كاش يكي هم پيدا بشه با 

تقليد صداي روحاني زنگ بزنه به سايپا پرايد و ارزون كنن!
-----------------------------------------------------

  محمدصادق جهان بخش با انتشار اين عكس توئيت كرد: نژاد 
گوسفندان شال قزوين، نژاد خاص و برتر در جهانه؛ حاال خبر رسيده 
دالل هايي اومدن و تقريباً بيشتر گوسفندهاي مادر رو خريدند و بردند 
به مرز عراق! كشوري كه چنين نژادي و امكان پرورشش رو داره بحران 

گوشت نداره، مسئوالن دولتش بحران عقل و تدبير دارند. 
-----------------------------------------------------

  اس�ماعيل آذري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: عصر و شب در 
مي زنند و كتاب امانت مي گيرند حس��ين، ارغوان و بيش��تر خودم در را باز 
مي كنيم و كتاب امانت مي دهيم. به خان��واده ام گفتم: لطفاً هيچ گاه اخم در 
مقابل در زدن اين بچه ها نكنيد هر بار كودك جديدي اضافه مي شود يكي شون 

اصرار دارد كه دم در قصه تعريف كند تا من بدانم كتاب ها را مي خواند. 
-----------------------------------------------------

 اعظم بهرامي با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرام نوشت: 
سلبريتى اي كه نه تنها براى اعتراض به وضعيت اسفبارحيات وحش 
وسود جويي هاى كالن از آن تالشى نمي كند،بلكه خود به ابزاري ترين 
شكل ممكن دردست سيستم، آن راعادي س��ازى و تبديل به كااليى 
براى مصرف مي كند. مصرف تبليغاتى، مصرف براى خط كشى طبقه 
اجتماعى و اسبابى براى نشان دادن توانمندى در انحصار امتيازها. تو 
مي توانى از شير تا عقاب و  تمساح در خانه داشته باشى و فقط كافيست 
بتوانى به��اى آن  را بپردازى.  ام��ا اين موضوع آنجا اهميت بيش��ترى 
مي يابد كه اين افراد در قالب الگو براى نسل جوان و نوجوان قرار است 
ايفاى نقش كنند. حمل عقاب براى مراسم افتتاحيه يك فيلم آن هم در 

حضورچشم هاى شاهدكودكى كه قرار است بياموزد!

عي��دي ح��دود ۳ميلي��ون و 500ه��زار نف��ر از بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي تا نيمه دوم اسفند واريز مي شود. 

 شهردار تهران در پاسخ به اين پرس��ش كه محمود ميرلوحي عضو 
كميسيون برنامه و بودجه و شوراي شهر روزگذشته خواسته است كه 
شهرداري بدون در نظر گرفتن مالحظات ليست بدهي ها را منتشر كند، 

گفت: ما ترجيح مي دهيم به كار خود ادامه دهيم. 
 محمدحس��ين قرباني عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
درخص��وص اختصاص مرحل��ه دوم مبل��غ 500ميليون ي��ورو براي 
برطرف شدن مش��كالت حوزه دارو و تجهيزات پزشكي اظهار داشت: 
طبق وعده مسئوالن مربوطه مقرر شد، مابقي اين مبلغ تا پايان سال در 
اختيار سازمان بيمه سالمت قرار گيرد كه تاكنون حدود 4هزار ميليارد 

تومان از اين مبلغ در اختيار سازمان بيمه سالمت قرار گرفته است. 
 متخصص جراحي دهان، فك و صورت با اشاره به اينكه صداهاي فكي 
عمدتاً نشانه تومور نيست، گفت: اين مشكل مي تواند مقدمه اختالالتي 
همچون سائيدگي مفصل و دررفتگي آن باشد؛ بنابراين درمان به موقع 

و تشخيص آن بسيار حائز اهميت است. 
 صدور بيمه نامه ه��اي رانندگان حمل و نقل عمومي بدون س��ود و 
ضامن تا سقف اعتباري ۳ميليون تومان از اول اسفند همزمان در سراسر 

كشور آغاز مي شود. 
 رئيس س��ازمان اورژانس كشور با اش��اره به نقش خيرين در حوزه 

سالمت از تأسيس ۳۳0 پايگاه اورژانس توسط خيرين خبر داد. 
 معاون وزير بهداشت با اشاره به اينكه ساالنه حدود ۳00هزار نفر در 
كش��ور به دليل بيماري هاي غيرواگير جان خود را از دست مي دهند، 
گفت: يك چهارم جمعيت ايران چاق هستند و 57 درصد مردم فعاليت 
فيزيكي ندارند و اين مسائل سبب بروز بيماري هاي غيرواگير مي شود. 
 دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي با تأكيد بر اهميت توليد 
علم در دانشكده هاي داروسازي اظهار داش��ت: اگر نسبت مقاالت به 
هيئت علمي در دانشگاه هاي علوم پزشكي سنجيده شود حوزه آموزش 
داروسازي رتبه اول را در زمينه انتشار مقاالت در بين رشته هاي گروه 

پزشكي داراست. 
 معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: همكاران 
ما مراكز عرضه گوشت را از نظر سالمت محيط عرضه بررسي مي كنند، 
اما بررسي س��المت گوش��ت قرمز داخلي و وارداتي بر عهده سازمان 

دامپزشكي كشور است. 

بيماري شيرين
 عامل مرگ يك پنجم ايرانيان است

رتبه نخست منطقه و رتبه دوم جهان 
 براي كنترل بيماري هاي غيرواگير در ايران

اين بيماري درس�ت برخ�الف اس�مش مي تواند زندگ�ي افراد را 
تلخ كند. ديابت ي�ا بيماري كه مردم آن را ب�ه عنوان » مرض قند« 
 مي شناس�ند، س�االنه بيش از ۱۰درصد م�ردم كش�ور را گرفتار 
مي كند و اي�ن بيماري پنجمي�ن علت مرگ و مير در ايران اس�ت. 
از س�وي ديگر ح�دود ۱۰درصد هزينه ه�اي بهداش�تي و درماني 
كش�ور، صرف ديابت و هزينه هاي ناش�ي از آن مي ش�ود. اين در 
حالي است كه اين بيماري همچون بسياري از بيماري هاي ديگري 
كه با س�بك زندگي در ارتباط هس�تند، قابل پيش�گيري است. 
ديابت يك بيماري مخفي و پنهان است وقتي با آن مواجه مي شويم كه 
فرد مبتال شده است. آنطور كه شكور اميدي، رئيس انجمن حمايت از 
بيماران ديابتي ايران تنها ۱0درصد علت ابتال به ديابت ارثي و 90درصد 
علت ابتال، عوامل محيطي اس��ت. در اين ميان عوامل محيطي هم، تا 
اس��ترس و تنش 85درصد اس��ت كه باعث ابتال به ديابت مي شود. در 
ايران حدود 8 ميليون بيم��ار با ديابت زندگي مي كنند. روزگذش��ته 
آيين گشايش همايش »تهران، پايتخت تغيير ديابت« با حضور معاون 
آموزشي وزير بهداشت برگزار شد. باقر الريجاني، در اين مراسم با اشاره 
به اينكه س��االنه حدود ۳00 هزار نفر در كش��ور به دليل بيماري هاي 
غيرواگير جان خود را از دست مي دهند، افزود:»يك چهارم جمعيت 
ايران چاق هستند و 57 درصد مردم فعاليت فيزيكي ندارند و اين مسائل 

سبب بروز بيماري هاي غيرواگير مي شود.«
معاون وزير بهداشت با اشاره به اينكه سند ملي در اين زمينه در شوراي 
عالي سالمت تصويب شد و رئيس جمهور نيز متعهد براي ادامه مسير 
در اين زمينه شده اس��ت، تأكيد كرد:»مهار افزاي��ش ديابت و چاقي از 
هدف هاي سند ملي پيشگيري و كنترل بيماِرهاي غيرواگير به شمار 

مي رود.«
 پنجمين علت مرگ و مير در ايران

400ميليون نفر در دنيا مبتال به ديابت هستند و نگراني هاي زيادي در 
جهان در مورد افزايش چشم گير ديابت وجود دارد. 

به گفته الريجاني، ديابت پنجمين علت مرگ و مير در ايران اس��ت و  
بيش از ۱0 درصد مردم ما مبتال به اين بيماري هس��تند.  معاون وزير 
بهداشت با اشاره به شيوع ديابت در سنين باالتر افزود:»ديابت در افراد 
باالي 50 سال بيشتر است و 50درصد اين افراد يا ديابت دارند يا زمينه 
ابتال به اين بيماري در آنها وجود دارد، همچنين ديابت در نقاط مركزي 

كشور شيوع باالتري دارد.«
به گفته وي، حدود ۱0درصد هزينه هاي بهداشتي و درماني كشور 
صرف ديابت و هزينه هاي ناش��ي از آن مي ش��ود. در تهران به دليل 
افزايش آگاهي، مرگ و مير ناشي از اين بيماري كاهش يافته است. 
اگرچه در برخي مناطق تهران همچون منطقه ۱2، ۱6 و 20 بيشترين 
مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي و عروقي اس��ت و ديابت مي تواند 

زمينه آن باشد. 
مطابق آمار معاون وزير بهداشت بيش از يك چهارم جمعيت ايران چاق 
هس��تند و 57 درصد از مردم فعاليت فيزيكي ندارند، حدود ۳0درصد 
فش��ار خون و 25 درصد گرفتار چربي خون هستند. همچنين شيوع 
ديابت در كشور بيش از ۱0 درصد اس��ت و اين بيماري در زنان بيشتر 
از مردان است.  الريجاني البته خبرهاي خوبي هم داشت؛ اينكه كشور 
ما رتبه نخس��ت منطقه و رتبه دوم جهان را براي كنترل بيماري هاي 
غيرواگير كسب كرده است و تالش مي كنيم موفقيت هاي بيشتري در 

اين زمينه حاصل شود. 
 گرفتاري پايتخت نشينان 

در ادامه اين مراسم، زينب نصيري مديركل سالمت شهرداري تهران با 
اشاره به تغيير سبك زندگي مردم بر درگير شدن آنها با مسائلي همچون 
كم تحركي و افزايش وزن تأكيد كرد؛   انجام دادن تغييرات جدي در اين 

زمينه امري ضروري به شمار مي رود. 
وي با اش��اره به اجراي طرح س��نجش عدالت در س��طح تهران افزود: 
»كم تحركي، چاقي و اس��ترس ناش��ي از زندگي در كالنشهر از جمله 

مشكالتي است كه پايتخت نشينان گرفتار آن هستند.«
به گفته مديركل سالمت شهرداري تهران نرخ شيوع ديابت در تهران 
باالتر از ساير شهر ها و ميانگين كشوري است، از همين رو اجراي طرح 
»تهران، پايتخت تغيير ديابت« مي تواند نتايج مؤثري داش��ته باشد و 
ترويج آن در ساير استان ها نيز موفق خواهد بود.  وي با ابراز اميدواري 
از اينكه در سه س��ال آينده با اجراي اين طرح، وضع بهتري در كنترل 
ديابت ش��هروندان داشته باش��يم، گفت: »مديريت چاقي و ديابت در 
پايتخت، اجراي نقشه ديابت، ارائه آموزش هاي منسجم و افزايش آگاهي 
ش��هروندان، همچنين ارائه خدمات بهينه در كنترل عوارض ديابت از 

اهداف اصلي برنامه »تهران، پايتخت تغيير ديابت« است.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

عيدي مديريت شهري براي شهروندان

 پولي تردد كنيد !

زهرا چيذري 


