سلام برش�ما مخـاطبان هميش�گي «جوان» .دلگويههاي شما

عزيزان را از طريق ش�مـاره  88498440شنوا و پـذيرا هستيم.
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه ميخوانند.

جوابیه
در پي درج مطلبي در روزنامه جوان در تاري��خ  94/10/27با موضوع
«جنگ كرايهها را پايان دهيد» روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت
بر تاكسيراني شهر تهران پاسخي داده كه در آن آمده :تعيين نرخ كرايه،
تابع گزينههاي مختلفي اس��ت اما تمام س��عي س��ازمان بر رند شدن
كرايههاست .با عنايت بر اينكه مرجع تصويب كرايهها شوراي اسالمي
شهر تهران ميباشد همواره اين همكاري بين اين دو مرجع بابت حل
مشكل كرايهها بوده است .انشاءاهلل با توجه به برنامهريزيهاي صورت
گرفته به زودي در چند فاز تمامي تاكس��يهاي خطي شهر تهران به
دستگاههاي پرداخت الكترونيك با قابليت استفاده توسط كارتهاي
مش��ترك حمل و نقل (مترو ،اتوبوس و تاكس��ي) مجهز خواهند شد.
شهروندان گرامي در صورت مش��اهده هرگونه تخلف مراتب را با ذكر
شماره كامل پالك تاكسي به سامانه تلفني  1888منعكس كنند و اين
سازمان را در امر نظارت هر چه بهتر ياري فرمايند.
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سرويس اجتماعي 88498440

گزارش يك

نفيسه ابراهيمزاده انتظام

«جوان» گزارش ميدهد

همزماني  37سالگي انقالب
با جشن پوشش تحصيلي  98درصدي

بيژن يانچشمه

كالنشهرها همچنان درگير آلودگياند

فرمان خروج واحدهاي آالينده
به خارج از شهرها

در حال�ي مع�اون اول رئيسجمه�ور اعلام ك�رده اس�ت ك�ه براي
س�اماندهي واحدهاي صنعتي آالينده نيازمن�د برنامهريزي دقيقي
هس�تيم و بايد تمهيداتي انديش�يده ش�ود تا واحده�اي آالينده به
خارج از ش�هرها انتق�ال يابند كه ب�ا انتق�ال منابع آالين�ده در اصل
فقط م�كان واحدهاي آالين�ده جابهجا ميش�ود و از حج�م آلودگي
و آاليندگ�ي كاس�ته نميش�ود و موض�وع انتق�ال صناي�ع آالينده
سالهاس�ت مطرح اس�ت و تا كن�ون اق�دام عملي ص�ورت نگرفته
اس�ت .بر اين اس�اس انتظار ميرفت مع�اون اول باالترين دس�تگاه
اجرايي كش�ور راهكار قابل اجرايي براي رفع اين معض�ل ارائه دهد.

نگاه فصلي و سليقهاي به مشكل آلودگي هوا تاكنون نتوانسته است مشكل
آلودگي هوا را برطرف سازد و اين معضل تا آنجايي گسترش يافته است كه
در حال حاضر نه تنها كالنشهرها بلكه شهرهاي بزرگ خود در آلودگي توليد
شده توسط عوامل و منابع آلودهكننده محو شدهاند بلكه اين كالنشهرها خود
به عاملي براي توليد و صدور آلودگي و آاليندگي تبديل شدهاند.
در حقيقت ميتوان گفت با وجود برنامه جامع كاهش آلودگي هوا تاكنون
اقدام عاجلي براي كاهش آلودگي هوا از سوي دستگاههاي متولي و مسئول
صورت نگرفته است و اقدامات اجرايي مسكني بيش نبوده است.
عصر روز يكش��نبه مع��اون اول رئيسجمهور در جلس��هاي در خصوص
آاليندگي شهرهاي بزرگ ،بر لزوم ساماندهي واحدهاي صنعتي آالينده در
كالنشهرها تأكيد كرد و گفت :براي ساماندهي واحدهاي صنعتي آالينده
نيازمند برنامهريزي دقيقي هس��تيم و بايد تمهيداتي انديش��يده شود تا
واحدهاي آالينده به خارج از شهرها انتقال يابند.
معاون اول رئيسجمهور گفت:براي ساماندهي واحدهاي صنعتي آالينده
نيازمند برنامهريزي دقيقي هس��تيم و بايد تمهيداتي انديش��يده شود تا
واحدهاي آالينده به خارج از شهرها انتقال يابند.
در اين جلسه كه وزراي راه و شهرسازي ،نفت ،صنعت ،معدن و تجارت ،نيرو،
معاون رئيسجمهور در امور اجرايي ،رئيس سازمان ملي استاندارد ،رئيس
س��ازمان هواشناس��ي و رئيس پليس راهور ناجا و رئيس سازمان حفاظت
محيط زيست نيز حضور داشتند ،اسحاق جهانگيري با اشاره به حساسيت
افكار عمومي نسبت به آلودگي هوا گفت :آاليندگي هواي كالنشهرها و به
خصوص تهران از اهميت ويژهاي برخوردار است و دولت وظيفه خود ميداند
كه اين معضل را ساماندهي كند.
وي با بيان اينكه ب��راي جلوگيري از آلودگي هوا و س��اماندهي واحدهاي
صنعتي آالينده مصوباتي نيز وجود دارد ،خاطرنشان كرد :برخي دستگاههاي
مرتبط از جمله شهرداري تهران ،تا كنون اقدامات و مطالعات خوبي در اين
زمينه انجام دادهاند و امروز موضوعات پراهميت كه بايد تمركز بيشتري بر
آن معطوف كنيم ،مشخص شده است.
جهانگيري همچنين نيروگاههاي كشور را يكي از منابع آالينده دانست و
گفت :بايد تالش كنيم همه نيروگاهها به خصوص نيروگاههاي كالنشهرها
استانداردهاي الزم را رعايت و به جاي استفاده از سوخت مايع از گاز استفاده
كنند .همچنين ش��هردار تهران نيز در اين جلس��ه مشكل اصلي آلودگي
كالنشهرها را عدم شناخت دقيق منابع و منشأ آلودگي هوا دانست و گفت:
شهرداري تهران در چند سال اخير مطالعات دقيقي براي شناسايي منابع
اصلي آلودگي هوا انجام داده است كه اين اطالعات ميتواند كمك شاياني
براي برنامهريزي در جهت رفع آاليندگي تهران باشد.
قاليباف اظهار داشت :اگر بتوانيم منابع آالينده را به خوبي شناسايي كنيم،
راهحلها چندان دشوار نيست چراكه مصوبات خوبي در اين زمينه وجود
دارد و اجراي بس��ياري از اين مصوبات به منابع مالي نيز نياز ندارند .رئيس
سازمان حفاظت محيط زيست نيز گزارش��ي از كيفيت هوا ارائه كرد و به
تش��ريح مهمترين نكات كليدي جهت رفع آلودگي كالنش��هرهاي كشور
پرداخت .جلسه بررسي آلودگي و آاليندگي كالنشهرها در حالي برگزار شد
كه همچنان آلودگي و آاليندگي كالنشهرها ش��اكي دارد ولي از برخورد با
متهم و دستگاههاي كمكار و ناكارآمد خبري نيست و همچنان غول آلودگي
بر سر شهروندان سايه افكنده است.

معاون فرهنگي كميته امداد خبر داد

بهرهمندي  ۴۰۰هزار مددجوي امداد
از آموزشهاي خانواده

مع�اون فرهنگي كميت�ه امداد ب�ا بي�ان اينك�ه مهمترين هدف
ح�وزه فرهنگي كميت�ه امداد توانمندس�ازي فك�ري و فرهنگي
خانوادههاس�ت ،از بهرهمندي ح�دود  ۴۰۰ه�زار مددجوي تحت
حمايت از آموزشهاي خانواده طي نيمه نخس�ت امسال خبر داد.

اكبر ميرشكار با اش��اره به اينكه فعاليتهاي هدفمند و مؤثر آموزش
خانواده ،منش��أ آثار مطلوب در راس��تاي تحكيم بنيان خانواده است،
اظهار داش��ت :برگزاري آموزشهاي خانواده به اي��ن افراد طي مدت
يادشده منجربه صدور تقديرنامههاي متعدد از مراجع كشوري و استاني
همچون وزارت ورزش و جوانان ،س��تاد مبارزه با مواد مخدر ،سازمان
نهضت سوادآموزي ،استانداريها و فرمانداريها شده است.
مع��اون امور فرهنگ��ي كميته امداد گف��ت :در اجراي ط��رح آموزش
خانوادهها ،اي��ن معاونت پس از احصاي نياز آموزش��ي از طريق تكميل
شناس��نامههاي اختصاصي ،محيطي و فرهنگي توس��ط مش��اوران و
س��رمربيان آموزش خانواده ،خانوادههاي تحت حماي��ت را با ردههاي
سني متفاوت در س��رفصلهاي آموزشي به تفكيك موضوعات در قالب
كارگاههاي آموزش��ي ش��ركت ميدهن��د .وی در خص��وص وضعيت
س��وادآموزي مددجويان تحت حمايت اين نهاد نيز اظهار كرد :تعداد
بيسوادان كمتر از  50س��ال تحت پوش��ش امداد حدود  45هزار نفر
تخمين زده شده است كه با همكاري نهضت سواد آموزي  38هزار نفر
از آنان موفق به سوادآموزي شدهاند .طي شش ماهه نخست سال جاري
نيز از 11هزار و  815مددجوي شناسايي شده و مورد تأييد نهضت سواد
آموزي  3هزار و  600نفر از آنان موفق به دريافت مدرك شدهاند.
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ايران اسالمي در آستانه برگزاري جشن سي و
هفتمين سال پيروزي انقالب و در موقعيتي كه
به تعبير رهبر انقالب پيچ تاريخي براي تمدن
بشري است ،با داشتن جايگاه شانزدهم توليد
علم و پيشتازي در عرصه علوم و فناوريهاي
نوين ،به س�مت فتح قلههاي عل�م ،فناوري و
پژوهش دورخيز كرده است ،آن هم با پوشش
تحصيل�ي  98درصدي دانشآموزان كش�ور.

س��الگرد پيروزي انق�لاب اس�لامي و دهه فجر
ميتواند چشماندازي براي ميزان رشد كشورمان
باش��د .به بيان ديگر جش��ن تولد ايران اسالمي
موقعيت مناس��بي براي پيگيري روند پيشرفت
كش��ور در زمينهه��اي مختل��ف و فرصتي براي
بازخواني اهداف انقالب اس�لامي در حوزههاي
گوناگون اس��ت .يكي از زمينهه��اي مورد توجه
در انقالب اسالمي كه به بسياري ديگر از اهداف
اين انقالب گره خ��ورده بحث آموزش و پژوهش
است .تمام دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه
فناوري ،صنعت و تجارت ريشه در حوزه آموزش
و پرورش داش��ته و دارد و آنچه كشور را در طول
سالهاي اخير در زمره كشورهاي پيشرو در حوزه
علم و فناوري قرار داده مربوط به مسئله آموزش،
پژوهش و پرورش اس��ت ،به طوري كه بر اساس
گزارش پايگاههاي اس��تنادي علم��ي و فناوري
دنيا شتاب رشد علمي در كشور  10برابر شتاب
علمي ساير كشورها است .خودكفايي در صنايع
نظامي ،شبيهسازي و زيستفناوري ،نانوفناوري
و صنايع پزش��كي از جمله دستاوردهاي علمي و
گزارش 2

زهرا چيذري

فناوري كشور در سالهاي بعد از پيروزي انقالب
اسالمي است.
پيشرفتهاي علمي و پيچ تاريخي
مطالع��ه نقاط ضع��ف و ق��وت در دس��تيابي به
دستاوردهاي  37سال گذش��ته در زمينه دانش
و فناوري و پژوهش از آن جهت اهميت راهبردي
يافته كه به تعبير مقام معظم رهبري كشور در پيچ
تاريخي قرار گرفته است؛ دو پيچ در مقياس ملي و
بينالمللي .البته تمام آنچه در حوزه يادشده اتفاق
افتاده درخور و موردنظر نظام اسالمي نبوده است.
در اين شرايط بررسي موشكافانه اين موارد ،خود
به عنوان يك راهبرد مطرح اس��ت .به ويژه اينكه
بازسازي تمدن اسالمي و ايراني اولويت نخست
ما است و در صورتي كه بتوانيم به سالمت از اين
پيچ بگذريم به يك��ي از ابرقدرتهاي تأثيرگذار
بينالمللي تبديل خواهيم ش��د ك��ه ميتوانيم
فرهنگ انقالب اسالمي را صادر كنيم.
بنياد هنوز غربي علوم انساني!
عطاءاهلل سلطاني صبور ،عضو كميسيون آموزش
مجلس غربي بودن بنياد علوم انس��اني در كشور
بعد از گذشت قريب به چهار دهه از پيروزي انقالب
اس�لامي را بزرگترين نقطه ضعف حوزه آموزش
و پژوهش ميداند و به «ج��وان» ميگويد :علوم
انس��اني ما بايد تا به حال براساس آموزههاي دين
مبين اسالم و نسبتهاي فكري اسالمي و ايراني
تعريف ميشد .در حالي كه هنوز ريشههاي غربي
دارد و اگر ميبينيم مديريتهاي ما بحرانآفرين
و تاب��ع مديريتهاي غرب��ي و متأث��ر از جريانات

بينالمللي است به دليل اين است كه علوم انساني و
مديريت ما غربي است و اينگونه مديريتها كمكي
در جهت اسالمي شدن سبك زندگي در جامعه ما
نميكند .وي بازنگري در علوم انس��اني را مقدمه
ايجاد و استقرار تمدن اسالمي عنوان ميكند.
استانداردهاي س�وادآموزي يا پوشش
تحصيلي
ريز شدن در مفاد سرفصل كلي آموزش و پژوهش،
مجموعهاي از متغيرها را نمايش ميدهد كه در
نمرهدهي به عملكرد  37س��اله كش��ور در حوزه
دانش و فناوري و پژوهش مؤثرند؛ متغيرهايي كه
از آموزش و پرورش پيش از دبستان تا فناوريهاي
هايتك را شامل ميشود .مسلماً بررسي جزء به
ج��زء آن در اين گ��زارش مقدور نيس��ت .با اين
وجود گزارشدهي از كليدواژههايي در اين حوزه
ميتواند نمودار بهتري از روند پيشرفت واقعي در
اين حوزهها را ترسيم كند و به نمايش بگذارد.
بحث فراگيري آموزش كه زمينه توس��عه پايدار
و محور انساني آن اس��ت يكي از اين كليدواژهها
است .دستيابي به اس��تانداردهاي سوادآموزي و
ارتقاي اين استانداردها نيز در نوع خود ميتواند
به عنوان دستاورد انقالب براي ايران اسالمي به
ش��مار رود .در اين رابطه گزارشهاي متفاوتي از
سوي سازمانهاي مختلف ارائه شده است .از آمار
 95درصدي شمول سوادآموزي در كشور تا وجود
نزديك به  10ميليون بيسواد و باز ماندن مبادي
بيسوادي بهرغم تمهيدات در نظر گرفته شده.
با اين وجود مهدي نويدادهم ،دبير شوراي عالي

توگو با رس��انهها آمار
آموزش و پ��رورش در گف 
قابلتوجهي را در اين حوزه اعالم كرد .وي گفت:
پوشش تحصيلي دانشآموزان از حدود  78درصد
قبل از انقالب به بيش از  98درصد رسيده است
و اكثريت دانشآموزان الزمالتعليم به مدارس راه
پيدا كردهاند.
نويدادهم در خصوص وضعيت آموزش و پرورش
در قبل و پس از انقالب اسالمي ايران اظهار داشت:
با پيروزي انقالب اسالمي تحوالت چشمگير و قابل
تأملي در فرآيند تعليم و تربيت كشور و آموزش
و پرورش اتفاق افت��اد و اكثري��ت دانشآموزان
الزمالتعليم به مدارس راه پي��دا كردهاند و انجام
اين مهم با سرمايهگذاريهاي سنگيني كه توسط
انقالب صورت گرفته ،انجام شده است.
وي ادامه داد :افزايش پوشش تحصيلي از طريق
ايجاد راه در روستاها و فراهم كردن امكانات براي
دسترس��ي دانشآموزان به مدارس و همچنين
ساختن مدارس شبانهروزي ،خوابگاهها يا اعزام
معلمان ايجاد ش��ده اس��ت .در حال حاضر 100
مدرس��ه با يك دانشآم��وز داريم ك��ه اين براي
سيستم پرهزينه است ،اما نظام ،سرمايهگذاري
الزم را انجام داد.
عدالت همه جا؛ اول در آموزش
دبير ش��وراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به
برقراري عدالت آموزش��ي بعد از انقالب اسالمي
ايران بيان داش��ت :قبل از انقالب اسالمي ايران،
حدود  37درصد دانشآموزان محصل در مدارس،
دخت��ر بودند و امروز اين نس��بت ب��ه  49درصد
رسيده است .توجه به آموزش دختران و رعايت
عدالت آموزش��ي تربيتي يكي از استراتژيهاي
نظام در اين چند دهه گذش��ته بوده اس��ت و به
خصوص اين گس��ترش در مناطق محروم اتفاق
افتاد؛ مناطقي كه دسترسي به مدارس نبود يا به
دليل شرايط فرهنگي اجازه نميدادند دختران در
مدرسه تحصيل كنند.
وي تصريح كرد:از نظر كيفي نيز تالش شد كيفيت
خدماتي كه آموزش و پرورش ارائه داده اس��ت،
افزايش يابد و استراتژي نظام نيز تربيت نسلي بود
كه باورمند ارزشهاي انقالب و فرهنگ ايراني ـ
اسالمي باشد كه تجلي آن را در تأسيس و تقويت
امور تربيتي در آموزش و پرورش ميبينيم.
پيشتازي در دانش بنيانها
بسياري شتاب در راهاندازي و توسعه شركتهاي
دانشبني��ان ،پاركهاي علم و فن��اوري و مراكز
رشد در كش��ور را در ارتباط با تحوالت جهاني و
فارغ از سياستگذاريهاي علومي كشور ميدانند.
به بيان ديگر تولد عبارت تركيبي دانشبنيان در
عرصههاي علمي ،فرهنگي ،فناورانه و اقتصادي
را يك اجب��ار و تحميل جهاني به كش��ور عنوان
ميكنند .اين در حالي اس��ت كه درك ضرورت
راهاندازي اين مراكز و اهتمام براي آن فارغ از اينكه
كدام دولت از چه جناحي بر سر كار است ،نشان
از يك عزم ملي براي همپايي كشور با عرصههاي
جهاني دانش و فناوري دارد.

نيترات آب تهران زياد نيست
افتتاح يكهزار و  126پروژه بهداشتي و درماني به مناسبت دهه فجر

يكي از پردس�تاوردترين حوزهه�ا در دوران
پس از انقالب حوزه بهداش�ت و درمان است؛
پيش�رفتهايي كه با پيروزي انقالب اسالمي
ايران آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد.
امسال هم به مناسبت سي و هفتمين سالگرد
اي�ن پيروزي س�خنگوي وزارت بهداش�ت از
افتتاح يكهزار و  126پروژه وزارت بهداشت
به ارزش  13ه�زار و  71ميليارد ريال خبر داد.

هرچند ام��روز همچنان با مش��كالتي در حوزه
بهداشت و درمان مواجهيم اما با مقايسهاي كوتاه
ميان شاخصهاي سالمت در دوران قبل و بعد از
انقالب ميتوان دستاوردهاي اين دوران را بهتر
درك كرد .ايرج حريرچي در نشس��ت خبري كه
در وزارت بهداشت برگزار ش��د ،با اشاره به چند
شاخص سنجش س�لامت جامعه در قبل و بعد
از انقالب اس�لامي گفت :اولين شاخص ،ميزان
مرگ و مير زير پنج سال اس��ت كه اين شاخص
قبل از انقالب  174مرگ در ه��ر هزار تولد زنده
بوده است؛ اين در حالي اس��ت .كه اكنون ميزان
مرگ و مير كودكان زير پنج س��ال براساس آمار
 WHOدر اي��ران  17نفر از هر ه��زار تولد زنده
اس��ت .همچنين ش��اخص مرگ و مي��ر مادران
قبل از انقالب  245نفر در هر  100هزار نفر بود،
اما اكنون به ميزان  5 .19در ه��ر  100هزار نفر
كاهش يافته است .ميزان اميد به زندگي نيز قبل
از انقالب  55س��ال بوده و اكنون  74سال است.
ميزان پوشش واكسيناسيون هم اكنون به باالي
 98درصد رسيده است.
افتتاح  28بيمارستان در دهه فجر
حريرچ��ي با اش��اره ب��ه پروژههايي ك��ه وزارت
بهداشت در دهه فجر در دست افتتاح دارد ،گفت:
اولين پروژه ،افتتاح 2هزار و  613تخت جديد در
قالب  28بيمارس��تان با اعتباري بالغ بر 7هزار و
 163ميليارد ريال است .همچنين يكهزار و 350

تخت ويژه را به طور همزمان در سراس��ر كشور و
در بيمارستانهاي موجود با اعتبار  892ميليارد
ريال در قالب  205پروژه در دست افتتاح داريم.
به گفته حريرچي جم��ع پروژههايي كه در دهه
فجر قابلافتتاح است 13 ،هزار و  71ميليارد ريال
بوده كه در قالب يكهزار و  126پروژه و مجموع
زيربناي  551هزار و  919متر مربع به بهرهبرداري
خواهند رسيد.
سومين دليل مرگ و مير ايرانيان
در كنار تمام دس��تاوردهايي كه به برکت انقالب
اسالمي و رسيدن به باور ما ميتوانيم براي حوزه
سالمت بهدس��ت آمده اس��ت اما فاصله گرفتن
از ش��اخصهاي اصلي انق�لاب با نف��وذ و تغيير
س��بك زندگي رخداد ديگري اس��ت كه تبعات
ناخوش��ايندي را در زندگي و س�لامت مردم ما
داشته است.
تغيير سبك زندگي با تغيير در الگوهاي غذايي،
کمتحرکی و مصرف دخانيات در جامعه موجب

شده تا به رغم كنترل بيماريهاي واگير با افزايش
بار بيماريهاي غير واگير مواجه باشيم .حريرچي
با بيان اينكه  72درصد مرگ و مير مردم ما ناشي
از بيماريهاي غيرواگير است ،گفت :بيماريهاي
قلبي و عروقي  45درصد ،ح��وادث  14درصد و
سرطانها  12درصد ميزان مرگ و مير را به خود
اختص��اص ميدهند .همچنين س��االنه بيش از
 90هزار مورد جديد سرطان در كشور داريم .به
گفته وي ،در حال حاضر چهار بيماري غيرواگير
اصلي شامل بيماريهاي قلبي و عروقي ،سرطان
و بيماريهاي مزمن تنفس��ي اصليترين داليل
مرگ و مير در كش��ورند .حريرچي در عين حال
تأكيد كرد:سرطان در كشور ما از متوسط جهاني
نيز كمتر است اما سومين آمار مرگ و مير ايرانيان
را به خود اختصاص داده است .وي داليل افزايش
بروز سرطان را افزايش اميد به زندگي و افزايش
درصد تعداد سالمندان ،تغيير شيوه زندگي مانند
شيوع مصرف سيگار دانست و گفت :بيش از 90

درصد مردم ما س��يگار ميشكند و همين تعداد
روزانه پنج وعده سبزي مصرف نميكنند .بيش
از  35درصد هم كمتحركن��د 16 .تا  32درصد
آنها فشار خون باال و  50درصد كلسترول خون
باال دارند.
نيترات آب استاندارد است
به گفت��ه حريرچ��ي هزينهه��اي مس��تقيم و
غيرمس��تقيم س��رطان در كش��ور ما حدود 10
هزار ميلي��ارد تومان برآورد ميش��ود كه 3هزار
ميليارد آن براي هزينههاي بيمارستاني و هزار و
 200ميليارد تومان در سال هزينه دارو و درمان
اس��ت .قائم مقام وزير بهداش��ت با بيان اينكه تا
 40درصد سرطانها قابل پيش��گيري هستند،
اولين اقدام براي مقابله با س��رطان را پيشگيري
دانست .تش��خيص غربالگري و آموزش از موارد
ديگري است كه حريرچي براي مقابله با سرطان
بر آن تأكيد كرد.
قائم مقام وزير بهداش��ت در واكنش به سخنان
رئيس مركز تحقيقات س��رطان درباره باال بودن
ميزان نيترات آب تهران گفت:استاندارد نيترات
و نيتريت ما جزو باالترين استانداردهاي تعريف
ش��ده بود و حتي معيارمان از برخي كشورهاي
اروپايي و امريكايي  10برابر سختگيرانهتر است.
البته در گذشته در برخي مناطق به دليل كمآبي
از ميزان اس��تانداردي كه تعيين ك��رده بوديم،
تخطي ميش��د ،اما اكن��ون مي��زان نيترات آب
مصرفي ما به ميزان معقولي اس��ت .به گفته وي،
 40درصد از نمك مصرفي ما از نان ميآيد و بايد
به تدريج آن را كاهش دهيم.
البته رئيس مركز تحقيقات سرطان از نيترات آب
آشاميدني س��خني نگفته بود ،بلكه ميزان باالي
نيترات در پساب تهران را كه به مصرف كشاورزي
در جنوب استان و ورامين ميرسد را عامل بروز
سرطان معرفي كرده بود.

علي خدايي بيجاري

«ابوال» در پوستین «میمون رزوس»

اين روزها موجي اعتراضي از سوي فعاالن حقوق حيوانات در شبكههاي
اجتماعي و برخي از رسانههاي خبري ايجاد شده است .جريان از اين قرار
است كه فعاالن حيات وحش به «مرگ آرام» ميمونهاي وارداتي رزوس
در كلينيك پرديسان معترضند .اما ايمان معماريان ،دامپزشك اين مركز
ميگويد اين ميمونها براي جامعه و طبيعت ايران بسيار خطرناكند و
هيچ گزينه ديگري هم در عمل ممكن نيس��ت به جز توسل به يوتانايز
[مرگ با تزريق دوز باالي بيهوش��ي] به اغل��ب ميمونهاي رزوس كه
در گويش عام به «مرگ آرام» مصطلح است ،چراكه اين حيوانات ناقل
بيماريهاي مهمي از جمله هرپس  ،Bماربورگ و ابوال هستند.
اما پيشنهاد فعاالن حقوق حيوانات و مدافعان حيات وحش در مقابل
راهكار مرگ آرام ،در گزينههايي چ��ون رهايي ميمونها در طبيعت،
بازگرداندن آنها به كشور مبدأ ،احداث جايگاه نگهداري مناسب توسط
سازمان محيط زيست ،انتقال به باغ وحشهاي متقاضي داراي جايگاه
استاندارد و درمان ،عقيمس��ازي و واگذاري به متقاضياني كه بتوانند
شرايط مناسب را فراهم كنند ،خالصه ميشود.
اما درپشت پرده قاچاق اين حيوان و رفتارهاي طبيعي اين حيوان نكات
جالبي وجود دارد كه اگر فعاالن معترض ش��مهاي از حقايق موجود را
بدانند ،بيش��ك در رفتار خود تجديدنظر خواهند كرد كه در ادامه به
ميزان بضاعت مطرح خواهد شد.
يكم :آنچه كه در جريان بررسي اين پرونده بايد به صراحت و فصاحت
روشن شود ،اين است كه واردات ميمونهاي رزوس از چه كانالي صورت
گرفته است؟ چراكه ورود اين حيوان آن هم با حجم انبوهي كه در اخبار
منعكس است ،نميتواند از طريق قاچاق محقق شده باشد.
دوم :انگي��زهاي كه موجبات قاچ��اق ميمونهاي رزوس به كش��ور را
فراهم ميكند ،صورت نمكين اين حيوان و تمايل برخي از هموطنان
به نگهداري از آنها به شكل حيوان خانگي است و در اين آشفته بازار هر
قالده از اين گونه به قيمت يك ميليون تومان خريد و فروش ميشود!
سوم :كشور ما در ادامه راهي است كه برخي از كشورها ساليان گذشته اين
راه را پيمودهاند و امروزه به زيانهاي بيشمار ورود و نگهداري از ميمونهاي
رزوس واقف شدهاند .از اين رو مجددا ً تصريح ميشود كه ميمونهاي رزوس
يك گونه مهاجم هستند كه در برخي كشورهاي جهان از جمله عربستان
و اياالت متحده امريكا در برخي از موارد با رهاسازي يا فرار از قفس و پناه
بردن به طبيعت به عنوان آس��يب جدي اكوسيس��تمهاي طبيعي مطرح
شدهاند و از اين رهگذر توازن اكوسيستم طبيعي را بر هم زدهاند!
چهارم :دكتر محمود مرعشي ،كارشناس بيماريهاي حيات وحش در
خصوص نگهداري از ميمون رزوس توسط برخي هموطنان اعتقاد دارد
كه اين حيوان از جانوران وحش��ي مناطق جنوب شرقي آسياست كه
متأسفانه در سالهاي اخير به صورت قاچاق و از راههاي غيرقانوني وارد
كشور ما ش��ده و برخي از مردم از روي دانش پايين و اطالعات ناكافي
در اين زمينه ،مبادرت به نگهداري از اين حيوان در منازل مس��كوني
ميكنند كه با توجه ب��ه نزديكي س��اختار آناتوميك��ي و فيزيولوژي
پريماتها با انسان ،بيشترين بيماريهاي مشترك انسان و حيوانات
متعلق به اين جانوران است كه در اين ميان گروهي از بيماريها بسيار
مهلك و كشنده بوده و متأسفانه هيچ راه پيشگيري ندارند كه ميتوان
به ايدز ،كزاز ،تب زرد ،هپاتيت ،مننژيت ،بيماريهاي ناشي از هرپس
ويروسها و انواع بيماريهاي انگلي داخلي و همچنين قارچهاي پوستي
و ...اش��اره كرد ،چراكه ممكن است اين بيما ريها به صورت مخفي در
بدن ميمونها وجود داشته باشد وليكن هيچ عاليم باليني را نشان ندهد
و ميمون به عنوان يك مخزن عمل كرده و با ورود عامل بيماري به بدن
انسان ،عاليم بروز يابد.

بنابر اظهارات رئيس سازمان بهزيستي كشور« ،عيدي» مددجويان
معادل يك ماه مستمري اس��ت كه در ماه جاري پرداخت خواهد شد.
انوشيروان محسنيبندپي در مورد عدم توجه كافي برنامه ششم توسعه
به موضوعات سالمت اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي گفت :موضوعات
مرتبط با سالمت اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي بنا به داليل مختلف
كه شايد يكي از آنها بار مالي و مسائل بودجه باشد ،از برنامه ششم توسعه
حذف شد .با اين وجود پيش��نهادات خود را در قالب يك حكم كلي به
كميسيونهاي بهداشت و درمان ،اجتماعي و برنامه و بودجه مجلس
شوراي اسالمي با داليل علمي و كارشناسي ارائه كردهايم.
رئي��س مرك��ز مديري��ت ح��وادث و
فوريتهاي پزش��كي كشور ضمن تشريح
روند نوس��ازي ناوگان اورژانس كش��ور از
ورود  800آمبوالنس بن��ز خبر داد .دكتر
امين صابرينيا با بيان اينكه در حال حاضر
نزديك ب��ه 4هزار آمبوالنس در سيس��تم
خدمات��ي اورژانسه��اي بيمارس��تاني
و پيشبيمارس��تاني وج��ود دارد ،گف��ت :اي��ن آمبوالنسها خدمات
پيشبيمارس��تاني ،بين بيمارس��تاني و خدمات نيازمند خروج بيمار
از بيمارس��تان را انجام ميدهند 50 .درصد از اي��ن مجموعه به دليل
نوع و ميزان اس��تفادهاي كه از آنها ميش��ود ،در مرز فرس��ودگي قرار
دارند .بر اين اس��اس اميدواري��م با خريد تع��دادي آمبوالنس بتوانيم
فرس��ودگيهاي موجود را جبران و با تأمين منابع اعتباري نسبت به
توسعه اورژانس پيشبيمارس��تاني اقدام كنيم .اكنون ما  800پايگاه
زميني اورژانس از برنامه پنجم توس��عه عقب هس��تيم ،بنابراين بايد
بتوانيم اين عقبماندگيها را جبران كنيم.
پزشكان بر اين باورند كه كمخوابي يا پيوسته نبودن خواب شبانه
مانع از آن ميشود كه بدن به درستي توليد هورمون استرس موسوم به
كورتيزول را متوقف كند .زماني كه سطح هورمون كورتيزول باالتر از
مقدار طبيعي باشد تنوع ميكروبهاي معده كمتر ميشود و فضا براي
تكثير باكتريهاي بد بهوجود ميآيد .همچنين چرخه خواب – بيداري
با ميكروبي��وم بدن در هم تنيده اس��ت و پايين ب��ودن كيفيت خواب
تأثيرات نامطلوبي بر سوخت و ساز دارد .به گفته پزشكان ،بروز اختالل
در ساعت دروني بدن ميتواند تمايل فرد را به مصرف غذاهاي ناسالم
افزايش ده��د و در نتيجه مصرف اينگونه خوراكيها با اش��تهاي فرد
تداخل پيدا ميكند.
ايراندخت زماني ،استاد دانش��گاه تربيت مدرس بر اين باور است
كه مواد مخدر مهمترين آسيب اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي است و
مسئوالن امر بايد در مبارزه با آن با همه اقشار جامعه ارتباط برقرار كنند
به ويژه با دانشگاهها كه در حوزه پيشگيري از اعتياد از اهميت خاصي
برخوردارند .وي با بيان اينكه دانش��جويان بيش��تر در معرض تهديد
مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي هس��تند ،گفت :آنان به خاطر
تغييرات ناگهاني كه با آن مواجه ميشوندو از محيط كوچك دبيرستان
به محيط بزرگترين و اجتماعيتري همانند دانش��گاه واردميشوند
بيشتر در معرض اين بالي خانمانسوز قرار ميگيرند.
سخنگوي طرح نوسازي ناوگان تاكس��يراني در شهرهاي كشور با
تأكيد بر اينكه تعداد ثبت ناميها در ش��هرها هيچ محدوديتي ندارد،
گفت :تاكس��يرانان ميتوانن��د براي ثبت ن��ام در اين ط��رح به دفاتر
پيش��خوان دولت مراجعه نماين��د و در اين ط��رح محدوديتي براي
ثبتنام وجود ندارد و تاكسيهاي س��ال  83به قبل در هر شهرستان
ميتوانند ثبتنام كنند .مهران كفاش ادامه داد :خودروهاي جايگزين
شامل سمند  EF7و پژو  GLX 405مجهز به مخزن  CNGبا امكان
پيمايش حداقل  300كيلومتر در هر بار س��وختگيري GPS ،براي
اندازهگيري پيمايش تاكسي و تاكسيمتر براي اعالم كرايه جابهجايي
مسافران ميباشد.

