
»ب�ا دس�تمال كثيف نمي ت�وان شيش�ه ها را 
پاك كرد«  مهدي اس�ماعيل تبار، روانشناس 
و نويس�نده كتاب »روانشناس�ي و مش�اوره 
موباي�ل« وقت�ي مي خواهد رفتاره�اي مردم 
را در نمايش ث�روت و خوش�بختي در فضاي 
مجازي ريشه يابي كند، اين را مي گويد و معتقد 
است: ما دچار فرهنگ دوگانه هستيم و فضاي 
مجازي اين دوگانگي فرهنگ را تقويت كرده 
اس�ت. وقتي كه مس�ئوالن در فضاي مجازي 
خودشان را نمايش مي دهند، ما نمي توانيم از 
دختر 14ساله هزاره سومي انتظار داشته باشيم 
چنين رفتاري را انجام نده�د. بنا به تأكيد وي 
وقتي امام )ره( دادگاه ويژه روحانيت را درست 
كرد يعني روحاني بد هم داريم، اما براي تفهيم 
اين مفاهيم به نس�ل جديد باي�د از خودمان 
ش�روع كنيم، زيرا با دستمال كثيف نمي توان 
شيش�ه ها را پاك ك�رد. از هم�ه مهم تر اينكه 
امروز با هك كردن فكر و انديشه افراد مي توان 
كنترل آنها را در دس�ت گرفت و اين رخدادي 
اس�ت كه در فضاي مجازي و در سايه غفلت و 
فقدان تولي�د محتوا در حال رخ دادن اس�ت. 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به افرادي كه 
از نظر كالمي برايشان سخت است مشكالتشان 
را مطرح كنند، كمک مي كند سكانس خاصي از 
زندگي خود را به تصوير بكش��ند و فكر مي كنند 
اين مسئله به كل زندگي آنها تعميم پيدا مي كند، 
اين افراد نياز دارند خود را برتر نشان دهند. ترس، 
اضطراب و افسردگي موجب مي شود تا اين افراد 
براي خودشان نقابي درس��ت كنند. بنا به تأكيد 
سعيد ايماني، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد 
بهشتي اغلب افرادي كه ترس  و خألهاي زيادي 
دارند، خوشبختي شان را به نمايش مي گذارند. از 
سوي ديگر اين كار با رقابت جويي بين كاربران به 
شكل يک عادت درآمده و برخي به آن اعتياد پيدا 
كرده اند. پيشرفت تكنولوژي و فضاي مجازي هم 
موجب شده تا اين حس بالقوه شكوفا شود و افراد 
حتي با خريد فالوور احس��اس خوشبختي  كنند. 
ايماني تأكي��د مي كند:»خوش��بختي همچون 
مرواريد داخل صدف است و لزومي ندارد كه آن را 
فرياد بزنيم يا همچون ساعتي شني كه يک طرفش 
پر مي شود و طرف ديگر آن خالي، اما همين نمايش 
خوشبختي منجر به بروز اختالف طبقاتي و گاهي 

بحرا ن هاي جدي در خانواده ها مي شود.«
  گوشي هوشمند نيازمند مالك هوشمند

دكتر مهدي اس��ماعيل تبار هم با اشاره به اينكه 
انسان داراي سه بعد  جسم، فكر و روان است، تأكيد 
مي كند:»اش��كال فناوري نيس��ت بلكه تا زماني 
كه كاربران فناوري ها نامتوازن عمل مي كنند ما 
با مشكل مواجه مي ش��ويم. به بيان ديگر گوشي 
هوشمند نيازمند مالک هوشمند است.« اسماعيل 
تبار با اشاره به فرهنگ دوگانه جا افتاده در جامعه 
ما مي افزايد:» وقتي رفتارهاي م��ا در تلويزيون و 

سركالس با رفتارهايمان در جامعه و محيط هاي 
شخصي  فرق مي كند، تلفن همراه هم اين فرهنگ 
دوگانه را تقويت مي كند. وي با تأكيد بر اينكه امروز 
جنگ نظامي ديگر مطرح نيست، مي افزايد:» امروز 
برنامه ريزي ها براي آن است كه ما را از نظر فكري 
و احساسي هک كنند و وقتي شما از اين نظر هک 

شديد، به سادگي تحت سلطه در مي آييد.«
  اتصاالت بيشتر به جاي ارتباطات بهتر 

وي ش��بكه هاي اجتماع��ي را ابزارهاي��ي براي 
جلوه گ��ري مي دان��د و مي افزايد:»ام��روز ديگر 
مهم ترين دوربين، دوربين تلويزيون نيست بلكه 
دوربين س��لفي تلفن هاي همراه است و فرهنگ 
سلفي گرفتن س��اختارهاي عكاس��ي را در دنيا 
دگرگون كرده است. به تعبير اسماعيل  تبار، افراد 
خوشبختي ش��ان را به نماي��ش مي گذارند چون 
دوس��ت دارند مورد توجه قرار بگيرند و ش��هوت 
شهرت از گذشته هم بوده است. از سوي ديگر طبق 
اعالم سازمان جهاني بهداشت مهم ترين دغدغه 
بشر امروز افسردگي است و اينكه افراد با هم حرف 
نمي زنند، تأكيد مي كند:»امروز اتصاالت بيشتري 
داريم نه ارتباطات بهتر، چراكه ارتباطات در فضاي 

مجازي جاي ارتباط چشمي را نمي گيرد و افراد در 
مجموع تنهاتر شده اند.«

 خوشبخت هاي واقعي خوشبختي نمايي 
ندارند

معصومه حاتمي فوق دكتراي روانشناسي سالمت 
و مدرس دانشگاه نيز با تأكيد بر اينكه همه آدم هاي 
دنيا نياز به تأييد دارند، مي افزايد:»دنياي مجازي 
تأييد ديگران را سرعت داده اس��ت.« از نگاه اين 
روانشناس ما براي نشان دادن يک هويت اجتماعي 
خيلي خوب به ديگران دچار سه چالش شده ايم؛ 
يك��ي مصرف گراي��ي اغواگرانه،  دوم تن آس��ايي 
اغواگرايانه و سوم نمايش ثروت.  وي معتقد است 
افرادي كه براي نشان دادن خود به فضاي مجازي 
پناه مي برند، بلوغ عقالني الزم را ندارند. حاتمي 
تأكيد مي كند:»ما مجازيم تصاويري را در فضاي 
مجازي از خودمان به نمايش بگذاريم كه با زندگي 

واقعي مان تفاوت چنداني نداشته باشد.«
به گفته حاتمي همه ما تمايل ب��ه تعميم جز به 
كل داريم، به همين خاطر است كه با ديدن چند 
فريم از زندگي افراد درباره كل زندگي آنها قضاوت 
مي كنيم. وي با تأكيد بر آسيب شناسي رفتارهاي 

افراد در نمايش خوشبختي شان مي گويد:»آنچه 
كه بعضي به نمايش مي گذارند، زندگي آرماني شان 
اس��ت نه زندگي واقعي و آنه��ا مي خواهند آنچه 

مطلوبشان است را به ديگران نشان بدهند.«
وي دليل ديگ��ر نمايش خوش��بختي در فضاي 
مج��ازي را اعتماد ب��ه نفس مش��روط مي داند و 
مي افزايد:»ما نبايد اعتماد به نفس مان مشروط به 
تأييد ديگران باشد. اعتماد به نفس باال در صورتي 
كه شما در رابطه عاطفي با همسر و فرزندتان به 
مشكل مي خوريد هم بايد حفظ شود و شما بايد به 
دنبال راه حل باشيد، اما اگر اعتماد به نفس شما در 
گرو تأييد ديگران باشد،  اين اعتماد به نفس، اعتماد 
به نفسي ناسالم است. به همين خاطر هم هست كه 
افراد وابسته به تأييد ديگران دائم اضطراب دارند تا 

ببينند پست هايشان اليک مي شود يا نه!«
از نگاه اين روانش��ناس اين اف��راد رضايت دروني 
ندارند و به جاي خويش��تن نوازي به دنبال ديگر 
نوازي هستند  و تا اين رضايت را از ديگران بگيرند، 
رفته رفته با تعداد اليک هاي بيشتر راضي مي شوند 
و اضطراب تأييدنشدن از سوي ديگران دائم آنها 
را تهدي��د مي كند.  حاتمي تأكي��د مي كند:»زن 
و ش��وهرهايي كه در زندگي واقعي خوش��بخت 
هس��تند، تمايل كمتري به خوشبختي نمايي در 
فضاي مج��ازي دارند، چون دو ط��رف در دنياي 
واقعي تأييدهاي مورد ني��از را گرفته اند.« از نگاه 
وي نمايش خوشبختي در فضاي مجازي به دليل 

ضعف شخصيتي افراد اتفاق مي افتد. 
  رقابت بين خود واقعي و خود ايده آل مان

دكتر ايماني هم معتقد است، نمايش خوشبختي 
در فضاي مجازي به نوعي نش��ان دهنده آن است 
كه ما از ناخودآگاه واقعي خودمان فرار مي كنيم 
و ناخودآگاهي را كه دوس��ت داريم براي ديگران 
نمايش  دهيم. در واقع م��ا مي خواهيم خودمان 
را پش��ت چيزي كه براي ديگران خوشايند است 
پنهان كنيم. وي تصريح مي كند:»در ناخودآگاه 
ما ترس هايي وجود دارد و مدام ما در حال رقابت 
بين خود واقعي و خود ايده آل مان هس��تيم و هر 
قدر فاصله ميان خ��ود واقعي و خ��ود ايده آل ما 
بيشتر باشد، بيشتر شاهد شكل گيري اختالالت 
رواني هستيم كه اين اختالالت هم مي تواند فرد و 
خانواده را دچار چالش كند و هم به جامعه تسري 
يابد.«  از نگاه وي در واقع شبكه هاي اجتماعي از 
اين منظر حالتي آرام بخش دارند و از سوي ديگر 
وقتي ما فرزندداري بلد نيستيم و فرزندانمان را به 
داليل مختلف تحت فشار قرار مي دهيم آنها براي 
ديده شدن و براي اثبات خودشان به فضاي مجازي 
پناه مي برند. ايماني با تأكيد بر اينكه خوشبختي 
در مسير اتفاق مي افتد، مي افزايد:»گرفتن اليک 
بيشتر تا يک زماني فرد را ارضا مي كند و درست 
ش��بيه اعتياد به موادمخ��در و بع��د از آن ديگر 
نمي تواند فرد را خوش��حال و راضي كند و نياز به 

دوز باالتري از اليک دارد.«
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از ايران به عنوان يكي از كشورهاي مهاركننده معضل دورريز غذا در جهان قدرداني شد

تحسين غذايي سازمان ملل از ايران

هك فكري و احساسي در فضاي مجازي
وقتي مسئوالن در فضاي مجازي خودنمايي مي كنند از مردم نمي توان انتظار ديگري داشت

تازه ترين گزارشي 

عليرضا سزاوار
س�ايت   گزارش  2 در  ك�ه 

رس�مي س�ازمان 
خواروبار و كشاورزي سازمان ملل منتشر شده، 
نش�ان مي دهد كه س�االنه 4۰۰ميلي�ارد دالر 
موادغذايي در جهان بدون اينكه به بازار برسد، 
به هدر مي رود. اين گزارش از كشورهاي ايران، 
سنگاپور، مصر و نيوزيلند براي مهار اين معضل 
در س�ال هاي اخي�ر قدردان�ي ك�رده اس�ت. 
آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان جهاني خواروبار 
و كشاورزي سازمان ملل نشان مي دهد كه ساالنه 
در ايران 22 ميليون تن غذا دور ريخته مي ش��ود؛ 
حال آنكه عدم تغيير رفت��ار غذايي برخي مردم و 

سوء مديريت ها بايد اصالح شود. 
 فاصله چشمگير با چشم انداز 14۰4

جال��ب اينكه در آخري��ن آمارگيري در دو س��ال 
گذش��ته كش��ور ما حدود 35ميليون تن اتالف 
غذا داش��ت. آمار دورريز غذا در كش��ور ما نسبت 
به سال هاي گذشته بسيار بهتر شده است، اما به 
هيچ وجه مطلوب نيست.   در حال حاضر كشور ما 
با در نظرگرفتن كشاورزي سنتي، عدم راه اندازي 
تصفيه خانه از سوي محيط زيست و سياست هاي 
غلط حمايتي و بازدارنده  درخصوص كشاورزان، 
با اهداف تش��ريح شده سند چش��م انداز 1404 و 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري فاصله بس��ياري 
دارد.  عالوه بر اين آمارهاي  رس��مي و غيررسمي 
نشان مي دهد كه مش��كالت مرتبط با كشاورزي 
چالش پي��ش روي دولت نيس��ت. دولت تمركز 
خ��ود را روي پروژه هايي كه نه تنها چش��م انداز 
مشخصي ندارد بلكه صداي نمايندگان مجلس را 
هم درآورده، به اضافه كنترل در سد و تونل گذاشته 
است. در حالي كه هنوز بيش از 70درصد كشاورزي 
در كشور به شكل سنتي و غرقابي آبياري مي شود 

كه حجم عظيمي از آب هدر مي رود. 
 سايه سنگين ضايعات بر بيت المال

موضوع مه��م ديگر در دورري��ز موادغذايي توجه 
نكردن ب��ه مديري��ت تولي��د و بازار مص��رف در 
محصوالت كش��اورزي اس��ت و بخش زي��ادي از 
محصوالت توليدشده در كشور حتي قبل رسيدن 

به كارخانه و بازار مصرف به زباله تبديل مي شوند 
و انبوهي از فيلم هاي  مربوط به گوجه ها، سيب ها 
و خيارها كه تلنبار شده در مزارع است را مي توان 
در فضاي مجازي مشاهده كرد.  تنها در يک نمونه 
مركز تحقيق��ات مجلس در گزارش��ي كه دي ماه 
13۹3 منتش��ر كرد، برآورد كرده ب��ود كه هزينه 
تحميل شده به دولت به خاطر ضايعات نان چيزي 
حدود 3 ميليارد دالر است.  سخنگوي كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي همچنين ارزش 
ضايعات موادغذايي در ايران در سال ۹4 را تقريباً 
با مجموع ارق��ام كاالهاي اساس��ي و محصوالت 
كش��اورزي وارداتي دولت در همان زمان معادل 
دانست. به اين ترتيب مصرف در كشور با مشكالت 
بس��يار جدي روبه رو بوده و حاال اندكي بهتر شده 

است، اما هنوز موفقيت آميز نيست. 
 كارنامه سياه اروپا و امريكا

اين مشكل فقط مربوط به كش��ور ما نيست و در 
گزارش جديد س��ازمان ملل مش��خص شده كه 
حدود 15درص��د از كل موادغذاي��ي توليدي در 
جهان طي يک س��ال به هدر م��ي رود.  آمارهاي 
سازمان كش��اورزي س��ازمان ملل نشان مي دهد 
كه كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي سهمي 

بي��ش از 32درص��د در كل ات��الف موادغذايي را 
قبل از رس��يدن به بازار دارند، س��هم غرب آسيا 
ح��دود 18درصد و س��هم كش��ور هاي آفريقايي 
هم 14درصد اس��ت. يك��ي از اصلي ترين داليل 
هدررفت موادغذايي در مرحله توليد تا بازار، نبود 
زيرس��اخت ها و انبارهاي مناسب و سرد است. در 
كل اتحاديه اروپا س��االنه ۹0ميليون تن دورريز 

غذا وجود دارد. 
 روسياهي در برابر مردم يمن

خبرگزاري بلومب��رگ در همين زمين��ه با توجه 
به اين آمارهاي تكان دهنده با هش��دار نسبت به 
اينكه جلوگيري از ائتالف موادغذايي بسيار مهم 
است، اظهار تأسف مي كند كه حدود 10درصد از 
جمعيت جهان با مشكل گرسنگي مواجه هستند، 
به خصوص مردم يمن كه در اين زمينه رنج مي برند. 
ضمن اينكه رهبران جهان متعهد شده اند تا سال 
2030 ميزان اتالف موادغذايي قبل از رسيدن به 
بازار را به نصف برسانند، ولي فعاًل منفعل هستند.  
بخش بزرگي از ات��الف موادغذايي در مرحله بازار 
و مصرف اتفاق مي افتد، خصوصاً اينكه37 درصد 
از موادغذاي��ي حيواني و يک پنج��م ميوه جات و 
سبزيجات در مرحله بازار و بعد از فروش به مشتري 

از بين مي رود. اتالف موادغذايي در مرحله فروش 
و بعد از آن، بيشتر در كش��ورهاي ثروتمند ديده 

مي شود. 
 دروغي به نام محيط زيست

از سوي ديگر، توليد موادغذايي سهم قابل توجهي 
در توليد دي اكسيد كربن يا همان گازهاي گلخانه اي 
دارد. براساس برآورد آژانس حفاظت از محيط زيست 
اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي، ساالنه 31 
ميليارد تن دي اكسيدكربن در جهان توليد مي شود 
و بخش كشاورزي سهمي 10درصدي در آن دارد، 
اما كش��ورهاي بزرگ اهميتي ب��ه آن نمي دهند.  
گزارش سازمان كش��اورزي س��ازمان ملل نشان 
مي دهد تقريباً يک سوم موادخوراكي براي مصرف 
انسان ها كه در جهان توليد مي شود، از بين مي رود. 
بدين ترتيب س��االنه 1/3ميليارد ت��ن خوراك در 
جهان تلف مي شود، در حالي كه 820ميليون نفر با 
مشكل فقر و گرسنگي مواجه هستند.  هر چند كه 
تالش جامعه جهاني براي كاهش تلفات موادغذايي 
مفيد بوده، اما رس��يدن به اهداف مطلوب بس��يار 
سخت و پيچيده است و نياز مصرف مواد كشاورزي 
در جهان تا س��ال 2050 ح��دود 35 تا 50درصد 
افزايش خواهد يافت كه مديريت اين حوزه بسيار 

حياتي است. 
 آموزش به كشاورزان را دريابيم

اهمي��ت نقش دول��ت و س��ازمان هاي متولي در 
كشاورزي در جلوگيري از اتالف موادغذايي اشاره 
در جهت ارائه آموزش هاي الزم به توليدكننده ها و 

كشاورزان بسيار سازنده است. 
اين پرس��ش براي م��ا هم مطرح اس��ت كه چرا 
س��رمايه گذاري در مديريت كش��اورزي اينقدر 
در كش��ور ما كم اس��ت؟ حال آنك��ه پروژه هاي 
پرطمطراقي ه��ر روز در ارتباط ب��ا كنترل آب 
مصوب و تأمين اعتبار مي شود و در واقع مديريت 
آب و پسآب ها كاري پايدار و سود آن ملي و كاري 
است پايه اي براي نس��ل هاي آينده اما فروش و 
تكه تكه ك��ردن منابع خاكي و آبي كاري اس��ت 
س��ودآور كه  فقط براي گروه��ي اقليت آن هم 
در كوتاه مدت؛ وگرن��ه در بلندمدت براي مردم 

حاصلي ندارد. 

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

 عبداهلل گنجي در صفحه توئيتر خود نوش�ت: فريدون قبل از 
ورود به زندان: در اين پرونده يک ريال از بيت المال حيف و ميل نشده و 

اصوالً پاي بيت المال دركار نبوده است. 
كي گفته بيت المال بوده؟ش��ما به مح��ض ورود برادر ب��ه قدرت، از 
دانيال زاده رش��وه گرفتي كه رئيس بانک منصوب كني و كردي. بعد 
منصوبين وام كالن به طرف دادند و جب��ران كردند و همه تان گرفتار 

شديد. 
-----------------------------------------------------

 مصطفي توئيت كرد: زن مسلمان ايراني هم مي تواند تحصيل علم بكند 
و هم نقش فعال در خانواده داشته باشد و در صورت تزاحم اين نقش ها، نقش 
در خانواده در اولويت است، زيرا نقش زن در خانواده هم انسان ساز است و 

هم جامعه ساز نقشي كه اگر واگذاشته شود بديلي براي آن نيست.
-----------------------------------------------------

 جواد آقايي با انتشار اين عكس و با هشتگ »حب الحسين 
يجعنا« نوشت:  ساقي مي بده كه خيل مستان مي رسند... 

-----------------------------------------------------

 حامد هاديان توئيت كرد: بع��د از 20 روز حركت از جنوبي ترين 
نقطه پياده روي اربعين در عراق به كربال رسيديم... 

-----------------------------------------------------

 پريچهر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  به واس��طه همسفر 
دو زبانه، از صاحبخانه پرس��يدم پول پذيرايي از زوار اربعين رو از كجا 
مي آوريد؟ جواب داد: يک قلک داريم، هر روز پس انداز مي كنيم. 12 ماه 

پول جمع مي كنيم تا اربعين گفتم كم نمياد؟ گفت خيلي بركت داره.
-----------------------------------------------------

 همسايه توئيت كرد:   جاماندگان_اربعين ناراحت نباشيد، كافي 
است به لينک زير وارد شود و آنالين زائر حرم حضرب عباس)ع( باشيد.  

http://alatash. com/index4. htm
-----------------------------------------------------
  سياوش فالح پور در صفحه خود نوشت: هشت سال بعد از شروع 
بحراني كه مي گويند ايران از روي اش��تباه و بدون استراتژي واردش شد: 
كشورهاي عربي براي از س��رگيري روابط با دولت اسد در رقابتند. تركيه 
اولويتش را از سقوط نظام به سركوب جدايي طلبان تغيير داده، امريكا عالوه 

بر قطع حمايت از معارضين حتي منكر تالش براي تغيير نظام مي شود.

  معاون پرستاري وزارت بهداشت گفت: با دستور وزير بهداشت ۹هزار 
پرستار و بهيار امسال در وزارت بهداشت جذب شدند و اميدواريم در سال 

آينده نيز بتوانيم ۹هزار پرستار ديگر استخدام كنيم. 
 معاون وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه پرداخت تسهيالت ازدواج نسبت 
به سال ۹2، 10برابر شده است، گفت: با وجود افزايش تسهيالت، بررسي ها 

نشان مي دهد افزايش اين وام كمكي به افزايش ازدواج نكرده است. 
  بودجه شهرداري در س��ال  آينده 25درصد افزايش مي يابد. به گفته 
عضو شوراي شهر تهران بودجه ريزي محالت در دستور كار است و قرار 
است پروژه هاي كوچک مقياس محلي در سال ۹۹ در تهران اجرا شود. 

  استاندار تهران گفت: معلوالن بايد در مراكز تفريحي و اداري حضور 
داشته باشند و نبايد با عدم مناسب سازي معابر آنها را خانه نشين كنيم. 

 معاون آموزش��ي وزارت بهداش��ت از طراحي نقش��ه جامع اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كش��ور خبر داد و گفت: مجوز 
جذب حدود 2هزار عضو هيئت علمي اخ��ذ و فرآيند جذب اين افراد به 

زودي آغاز مي شود. 
 مسئول اورژانس تهران از مسموميت 70 نفر از دانشجويان خوابگاهي 

دانشگاه علم و صنعت خبر داد. 

اسكان زائران در نجف با 50 چادر بهشت زهرا
سخنگوي ستاد اربعين شهرداري تهران از برپايي بيش از 50چادر براي 
اسكان زائران توسط سازمان بهشت زهرا خبر داد.  اين چادرها در منطقه 
»حولي« نجف تحت نظارت و مديريت س��تاد بازس��ازي عتبات عاليات 
فعاليت مي كنند و روزانه تا سقف 10هزار نفر براي اسكان در اين چادرها 
پذيرش مي شوند.  همچنين شهرداري تهران به منظور كمک به همكاران 
عراقي خود، تجهيزاتي شامل 400 عدد انواع مخزن پسماند، 27تن كيسه 
پسماند و ساير موارد نظير انواع جارو و فرغون در قالب چهار تريلي از تهران 

به نجف منتقل كرده كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد. 
 -----------------------------------------------------

ارائه خدمات امدادي به 77 هزار زائر 
رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر گفت: 77هزار و 5۹2 
زائر از 13مهر تا امروز در پايگاه هاي ثابت، موقت و قرارگاه هاي مرزي، 
خدمات امدادي الزم را دريافت كرده اند.  مرتضي سليمي به ارائه خدمات 
درمان س��رپايي به 18هزار و ۹35 نفر از زائران مراس��م اربعين اشاره و 
تصريح كرد: 134 مصدوم  به وسيله عوامل امدادي هالل احمر به مراكز 
درماني منتقل شدند.  رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
گفت: تاكنون 45 هزار و 184 زائر از خدمات اسكان اضطراري جمعيت 
هالل احمر در قرارگاه هاي مرزي، پايگاه ها و پست هاي ثابت و موقت اين 
جمعيت برخوردار ش��ده اند؛ به عالوه 15هزار و ۶5۶ نفر از زائران هم از 

خدمات تست قند خون و فشار خون برخوردار شدند. 
-----------------------------------------------------

ارائه خدمات به زائران اربعين در مرز خسروي
ش��هردار منطقه 13 تهران با اش��اره به جزئيات ارائه خدمات به زائران 
اربعين در مرز خس��روي گفت: تعداد زيادي از نيروهاي ش��هرداري از 
15 كيلومتري مسير قصرشيرين تا خسروي مستقر هستند.  مرتضي 
رحمان زاده درباره ارائه خدمات به زائران حسيني در مرز خسروي اظهار 
داشت: منطقه13 در عمليات پاكسازي و خدمت رساني به زائران اربعين 
حسيني در مرز خسروي اقداماتي شامل، ارسال كيسه هاي پالستيكي 
مخصوص جمع آوري زباله و ضايعات به ميزان 50 هزار عدد، خريد پمپ 
جهت تزريق آب به داخل سرويس هاي بهداشتي در سه راهي نصرآباد، 
اعزام نيرو براي كمک و مس��اعدت در نظاف��ت و پاكيزگي كمپ هاي 
هالل احمر در داخل شهر قصرشيرين مازاد بر فعاليت هاي مصوبه منطقه 
انجام داده اس��ت.  وي با بيان اينكه استقبال زائران از مراسم پياده روي 
اربعين حسيني نسبت به سال هاي گذشته افزايش قابل توجه داشته 
است، افزود: استقرار نيرو در 15 كيلومتري مسير قصرشيرين تا خسروي 
جهت پاكسازي مجدد مسير عمودها، پاكس��ازي نظافت و نگهداشت 
17كيلومتر طول مسير رفت و برگشت از انتهاي شهر قصرشيرين )سه 
راه نصرآباد( تا نقطه صفر مرزي همانند روزهاي گذش��ته و همچنين 
اعزام نيرو از ابتداي صبح به پايانه مرزي منظريه در خاك عراق از ديگر 
اقدامات روزهاي اخير بوده اس��ت.  رحمان زاده با اش��اره به ضرورت به 
كار گيري امكانات خدماتي و رفاهي با توجه به تعداد باالي زوار، در مورد 
امكانات مستقر در مرز خسروي توسط شهرداري منطقه 13 خاطرنشان 
كرد: به كارگيري دو دس��تگاه تانكر آب، يک دستگاه لجن كش، چهار 
دستگاه نيسان، يک دس��تگاه ميني پک، چهار دستگاه خودروسواري، 
موتورسيكلت شش دستگاه، استقرار 50مخزن 1100ليتري در محدوده 
تحويلي و اعزام جرثقيل جهت هنگ مرزي در خسروي از ديگر اقدامات 

صورت گرفته و تجهيزات مورد استفاده اين منطقه هستند. 
 -----------------------------------------------------

تمهيدات اورژانس براي راهپيمايي جاماندگان
مركز اورژانس تهران تمهيدات خود براي راهپيمايي جاماندگان اربعين 
حسيني را اعالم كرد.  امسال نيز عزاداران و دلدادگان اربعين حسيني 
همچون سال هاي گذشته از ميدان امام حسين )ع( و چند نقطه ديگر 
تا حرم حضرت عبدالعظي��م )ع( راهپيمايي مي كنند.  اورژانس تهران 
با استقرار 22 دستگاه آمبوالنس، 35دستگاه موتورالنس، دو دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس و 17 خودروي پش��تيباني و فرماندهي عمليات در 
مسيرهاي پنج گانه تعيين شده، خدمات امدادي خود را به جاماندگان 
حرم حضرت اباعبداهلل الحس��ين )ع( ارائ��ه مي كند.  م��ردم تهران و 
راهپيمايان گرام��ي مي توانند در صورت نياز ب��ه خدمات فوريت هاي 
پزش��كي به اكيپ هاي مستقر در مس��يرهاي راهپيمايي مراجعه يا با 

سامانه 115 اورژانس تماس حاصل كنند. 
-----------------------------------------------------

حضور ۴50 پاكبان در نجف و كوفه
نماينده معاونت خدمات شهري ش��هرداري تهران در نجف و كوفه از 
حضور 450پاكبان در اين دو شهر خبر داد.  اميرحسين جابرانصاري 
با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته توسط نيروهاي خدمات شهري 
در نجف گفت: در دو شهر نجف و كوفه شهرداري تهران با به كارگيري 
450 نفر پاكبان به شهرداري نجف و عتبه علويه، عتبه مزار ميثم تمار 
و عتبه كوف��ه كمک مي كند.  وي ادامه داد: ش��هر نج��ف در محدوده 
صحن حضرت زهرا)س( و خيابان ها و معابر حاشيه حرم اميرالمؤمنين 
علي)ع( كه موسوم به مدينه قديمه است، توسط خدمات عتبه علويه 
و شهرداري نجف نظافت مي شود و نيروهاي پاكبان شهرداري تهران 
به تعداد 350نفر به نيروهاي عراقي كمک مي كنند.  به گفته انصاري، 
روزانه به طور ميانگين ح��دود 150تا 200تن زبال��ه از اين محدوده 

جمع آوري و توسط خودروهاي عراقي حمل مي شود.

زهرا چيذري
  گزارش  یک

مخالفت شوراي نگهبان با مستثنا كردن
 »قهوه خانه ها« از فهرست اماكن عمومي

رئي�س دبيرخان�ه س�تاد كش�وري كنت�رل دخاني�ات وزارت 
بهداش�ت از مخالف�ت ش�وراي نگهب�ان ب�ا مصوب�ه مجل�س 
درخص�وص مس�تثنا كردن قهوه خانه ه�ا و اتاقك ه�اي كوچك 
اس�تعمال س�يگار از فهرس�ت اماك�ن عموم�ي خب�ر داد. 
بهزاد ولي زاده، رئيس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت 
بهداش��ت، در خصوص آخرين وضعيت مصوبه مجلس براي  مس��تثنا 
كردن ممنوعيت عرضه دخانيات در قهوه  خانه ه��ا به »فارس« گفت: 
شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مجلس در خصوص  مستثنا كردن 
قهوه خانه ها و اتاقک هاي كوچک اس��تعمال سيگار از فهرست اماكن 
عمومي من��درج در قانون كنترل دخاني��ات، ايرادهايي به اين مصوبه 

گرفت و اين مصوبه براي بررسي مجدد به مجلس برگشت. 
وي گفت:  مستثنا كردن هر يک از اماكن از فهرست اماكن عمومي كه 
در بند 8 ماده يک آيين نامه اجرايي قانون ذكر شده است، مي تواند باعث 
شود تا بعداً درخواست ديگري براي  مستثنا كردن ساير اماكن از قانون 
ارائه شود؛ بنابراين ضمن اينكه تفسير مجلس از تبصره يک ماده 13 با 
تفسير شوراي نگهبان مغايرت داشت مسائل اينچنيني هم نگراني هايي 
را براي ما ايجاد كرده است.  ولي زاده تصريح كرد: بخش سالمت نسبت 
به اين موضوع نگران است و اينكه بخواهيم اماكني را  مستثنا كنيم كه 
عرضه سيگار و قليان در آنها قانوني باشد، اين يعني اينكه آنها را به لحاظ 
قانوني به رسميت ش��ناختيم؛ در صورتي كه ما اماكني را به رسميت 
مي شناس��يم كه جان مردم را هدف قرار مي دهند؛ يعن��ي ما با توجه 
به اينكه مي دانيم مواد دخاني براي س��المت مردم ضرر دارد براي اين 
مراكز مجوز هاي قانوني صادر خواهيم كرد.  ولي زاده گفت: رهبر معظم 
انقالب در سياست هاي كلي سالمت كه ابالغ كردند، فرمودند: بايد در 
تمام سياستگذاري و قوانين س��المت در اولويت قرار بگيرد، و سالمت 

بايد در صدر سياستگذاري ها قرار بگيرد. 


