
در حال�ي ب�ه روز جهان�ي ب�دون دخاني�ات 
نزدي�ك مي ش�ويم ك�ه هيچ ك�دام از چهار 
موج كرون�ا حري�ف قلي�ان و قهوه خانه هاي 
زيرزميني نش�دند. با وجودي كه مس�ئوالن 
بر تعطيلي قهوه خانه ها تأكي�د دارند، نه تنها 
اين مراكز ك�ه حتي برخي هتل ه�اي لوكس 
هم قليان را ره�ا نكرده اند. حاال قرار اس�ت 
ه�ر روز هفت�ه جهاني ب�دون دخاني�ات در 
ايران، با يك ش�عار به مبارزه ب�ا قليان برود. 

آخرين روز ماه م��ي ، روز جهاني بدون دخانيات 
است. سازمان بهداشت جهاني امسال حتي بيش 
از سال گذشته بر ترك دخانيات در جهان تأكيد 
كرده اس��ت. برخي از دخانيات همچون قليان، 
عالوه بر خطر سرطان، خطر شيوع كرونا را هم با 

خود به همراه دارد. 
با ش��يوع موج هاي جديد كرونا در كش��ورهاي 
مختل��ف، مقامات ه��ر كش��ور محدوديت هاي 
مضاعفي براي مشاغل مختلف در نظر گرفته اند. 
در ايران هم س��تاد مل��ي مقابله ب��ا كرونا تمام 
فعاليت هاي كسبي پر خطر و حتي كم ريسك را 
تعطيل كرد و تنها دستور به ادامه فعاليت صنوف 

ضروري داد. 
 ترس قليان فروش ها ريخته

با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان هم به دليل شدت 
گرفتن موج چهارم كرونا حت��ي اجازه برگزاري 
هيئات مذهبي در مس��اجد، تكايا و حسينيه ها 
داده نش��د. با اين وجود هيچ محدوديتي حريف 

قليان نشده است. 
فعاليت  كاف��ه  عربي ها و قليان س��راها در حالت 
عادي هم براي س��المتي مردم خطرناك است 
و به  واسطه آس��يب فراوان به سيستم تنفسي و 
استفاده از ابزار مش��تركي مثل قليان در شيوع 
ويروس كرونا نقش تأثير گذار ت��ري دارد. آنطور 
كه خبرگزاري مهر اخيراً خبر داده نه تنها برخي 
كافه هاي الكچري ش��مال پايتخت، بلكه برخي 
هتل هاي لوكس هم از عرضه قليان به مشتريان 

ترسي ندارند و به طور علني فعاليت مي كنند. 
هر س��اله به مناسبت گراميداش��ت روز جهاني 
بدون دخانيات در تاريخ ۳۱ م��اه مي، اقدامات 
هماهنگ و گس��ترده اي در سراسر جهان براي 
تنوير افكار عمومي در خصوص مضرات استعمال 
دخانيات، ترفندهاي صناي��ع دخاني و اهميت 

ترك دخانيات انجام مي شود. 
شعار سازمان جهاني بهداش��ت در سال جاري 
با عن��وان »تعهد ب��راي ترك دخاني��ات« اعالم 
شده است. توصيه سازمان بهداشت جهاني هم به 
تقويت سياست ها با هدف افزايش تقاضاي ترك 

و توسعه دسترسي به خدمات مش��اوره و ترك 
دخانيات در بخش دولتي و خصوصي، راه اندازي 
خط ملي تلفني ترك دخانيات، ايجاد محيط هاي 
حمايت كننده عاري از دخانيات  و افزايش آگاهي 

از تاكتيك هاي صنعت دخانيات است. 
بر همين اساس وزارت بهداشت هم روز گذشته 
با توجه به اپيدمي كوويد ۱۹ و اهميت ترك مواد 
دخاني به ويژه قليان در ارتقاي س��المت مردم، 
همچنين اجراي برنامه ش��هرها و روس��تاهاي 
بدون دخانيات با تأكيد بر ممنوعيت پايدارعرضه 
قليان، ش��عار ملي امس��ال را »تعهد من، ترك 

قليان« تعيين كرد. 
بنابر اعالم روابط عمومي معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، عناوين زير براي ايام هفته ملي بدون 
دخانيات كه مقرر اس��ت از ۴ ت��ا ۱۰ خرداد ماه 

برگزار گردد، در نظر گرفته شده است:
سه ش��نبه ۴ خردادماه؛ »تعهد من؛ ترك قليان 

براي پيشگيري از بيماري هاي واگير و غير واگير 
از جمله كوويد- ۱۹«

چهارشنبه ۵ خردادماه ؛ »تعهد من؛ ترك قليان 
با حمايت جوانان متعهد«

پنج شنبه ۶ خردادماه؛ »تعهد من؛ ترك قليان با 
حمايت خانواده هاي مسئوليت پذير«

جمع��ه ۷ خردادماه ؛ »تعهد من؛ ت��رك قليان با 
حمايت قانونگذاران و دولتمردان«

ش��نبه ۸ خردادماه؛ »تعهد من؛ ت��رك قليان با 
سازمان هاي مردم نهاد«

يك شنبه ۹ خردادماه؛ »تعهد من؛ ترك قليان با 
حمايت صنايع سالمت محور«

دوشنبه ۱۰ خردادماه؛ »تعهد من؛ ترك قليان با 
حمايت نظام سالمت توانمند«

 راه زيرزميني به سمت قليان
تدوين اين شعارهاي به ظاهر زيبا در حالي است 
كه خبرگزاري ايرنا در اين خصوص با اش��اره به 

اينكه ماج��راي قهوه خانه ه��ا و كافه هاي عربي 
آن ه��م در وانفس��اي كرونا تبديل به داس��تان 
پيچيده اي شده است؛ گزارش داده كه »يكي از 
همين كافه هاي عربي در ورودي اش را كركره اي 
كرده و از آن طرف كه مش��تري ثابت خودش را 
مي بيند، ريموت را مي زند و كركره باال مي رود و 
بعد از ورود مشتري دوباره ريموت را مي زند كه 
از بيرون همه فكر كنند بسته است. در حالي كه 
همه مي دانند قهوه  خانه ها و كافه هاي عربي  باز 
هستند و قليان هم به راه اس��ت ولي زيرزميني 

و مخفيانه.«
۳ هزار قهوه  خانه و كافه عربي مجوزدار در تهران 
فعالي��ت مي كنند. اگ��ر غير مجوزداره��ا را هم 
حساب كنيم، تعداد آنها از ۵ هزار واحد هم بيشتر 
مي شود. اين آمار البته مربوط به خود شهر تهران 

و به جز مناطق شميران و شهر ري است. 
عباس عاليي، نايب رئيس اتحاديه قهوه  خانه داران 
تهران با اشاره به اين آمار تأكيد مي كند، اگر در 
هر كافه و قهوه  خانه پنج نفر كار كنند، مي توانيم 
بگوييم ۱۵ ه��زار جوان مش��غول در اين صنف 
بيكار شده اند. او از بيكاري همكارانش به شدت 
گاليه دارد و مي گويد تنها منبع قهوه  خانه قليان 
اس��ت و آنها منب��ع درآمد ديگ��ري ندارند. وي 
تصريح مي كند: »س��تاد ملي مقابل��ه با كرونا دو 
بار مجوز بازگش��ايي قهوه  خانه ها و سفره خانه ها 
را صادر كرد، اما با اين شرط كه قليان سرو نشود، 
اين شدني نيست. كس��ي براي املت و چاي به 
قهوه خانه نمي آيد. اگر نتوانيم قليان بدهيم، عماًل 
با تعطيل ش��دن تفاوتي ندارد. حاال اين تصميم 
باعث ش��ده هم��ه فعاليت ه��اي قهوه  خانه ه��ا 
زيرزميني و زيرپوستي ش��ود كه كنترل آن هم 

سخت تر است.«
 7200 ماده زيانبار عالوه بر كرونا

مصرف قليان حت��ي در دوران كرونا هم به نظر 
كم  نشده، در حالي كه اين ماده دخاني عوارض 
مرگبار و خطرناك تري نس��بت به سيگار دارد. 
مصرف قليان خط��ر افزايش مصرف س��يگار را 
به دنبال دارد و بر اس��اس آمارهاي ستاد كنترل 
دخانيات وزارت بهداش��ت حدود ۱۳/۵ درصد 
مردان انواع مواد دخاني را به صورت روزانه و غير 

روزانه دود مي كنند. 
در قليان بيش از ۷ه��زارو۲۰۰ ماده زيان بخش 
وجود دارد، در حالي كه در س��يگار تنها ۴ هزار 
ماده مضر شناسايي شده اس��ت. جالب اينكه به 
گفته دبير كل جمعيت مبارزه با دخانيات ايران، 
در حال حاضر ۹۰ درص��د از مراكز عرضه قليان 
بدون مجوز هستند و تنها ۱۰ درصد از اين مراكز 

قليان را با مجوز عرضه مي كنند!
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روند مراجعان سرپايي و بستري كرونا در همه استان ها كاهشي است

قل قل قليان روي موج كرونا
7 روز هفته بدون دخانيات در ايران قرار است الاقل در شعار استعمال قليان را ريشه كن كند!

در م�وج چه�ارم 

زهرا چيذري 
ح�دود   گزارش  2 كرون�ا 

بيم�ار  30ه�زار 
كرونايي در بيمارس�تان ها بستري هستند و 
70درص�د تخت هاي آي س�ي يو ب�ا بيماران 
كرونايي اشغال شده است. با وجود اين به گفته 
معاون درمان وزارت بهداشت تقريبًا در همه 
اس�تان ها روند مراجعان س�رپايي و بستري 
كاهشي اس�ت. در عين حال چون هنوز آمار 
بيماران بد حال در بخش ه�اي مراقبت ويژه 
ثابت است، در روزهاي آينده مرگ و مير كرونا 
كاهش پي�دا نخواهد كرد، اما امي�د مي رود با 
ادامه روند كاهش مراجعات سرپايي و بستري 
در بيمارستان ها از هفته آينده شاهد كاهش 
روند مرگ و مير كرونا باشيم. با تمام اينها اما 
ممكن است همچنان با جهش ويروس مواجه 
باشيم و حتي موج هاي ديگري از كرونا در راه 
باشد. همين مس�ئله هم لزوم تسريع در امر 
واكسيناسيون را جدي تر مي كند؛ روندي كه 
كمي سرعت گرفته است، اما تا رسيدن به نقطه 
مطل�وب هن�وز فاصل�ه زي�ادي داري�م. 

در ۲۴ س��اعت منته��ي به روز چهارش��نبه ۱۵ 
ارديبهش��ت و ب��ر اس��اس معياره��اي قطعي 
تش��خيصي، ۱۵ هزار و ۸۷۲ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه ۲ هزار 
و ۴۴۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۲ ميليون و ۵۹۱ هزار و 

۶۰۹ نفر رسيد. 
در همين زمان، ۳۴۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۷۳ هزار و ۵۶۸ نفر رسيد. تا كنون ۲ ميليون 
و ۳۹ هزار و ۴۲۷ نفر از بيماران  بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. ۵ هزار و ۴۹۹ 
نفر از بيماران مبت��ال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. در حال حاضر ۱۰۲ ش��هر كشور در 
وضعيت قرمز، ۲۳۵ ش��هر در وضعيت نارنجي، 

۱۱۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
  70 درصد تخت هاي  آي سي يو در اشغال 

كرونايي ها
قاس��م جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت، 
درباره آخرين وضعيت بيماري كرونا در كش��ور 

با بيان اينكه حدود ۳۰ ه��زار بيمار كرونايي در 
بيمارستان ها بستري هستند، گفت:»تقريباً در 
همه اس��تان ها روند كاهش مراجعان س��رپايي 
و بس��تري را داري��م و رون��د كاه��ش بيماري 
مطلوب اس��ت.« جان بابايي ادامه داد:» در پيك 
موج چهارم كرونا تا ۴۵ هزار بس��تري داش��تيم 
و اكنون آمار بس��تري هاي كرون��ا كاهش پيدا 
كرده است؛ البته هنوز از پيك موج چهارم كرونا از 
نظر آمار بستري خارج نشده ايم، اما آمار ترخيص 
از بيمارستان رو به افزايش است و اميدواريم روند 

كاهشي بيماري كرونا شدت بگيرد.«
معاون درمان وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي با اش��اره به آم��ار اش��غال تخت هاي 
بيمارس��تان ها در حوزه كرونا گفت:» هنوز آمار 
بيماران بد حال در بخش هاي مراقبت ويژه ثابت 
اس��ت و براي همين پيش بيني ما اين است كه 
چند روزي مرگ و مير كرونا كاهش پيدا نكند، اما 
اميدواريم از هفته آين��ده روند مرگ و مير كرونا 
كاهش پيدا كند. ۷۰ درصد تخت هاي  آي سي يو 
و ۳۰ درصد تخت هاي بس��تري ع��ادي با كرونا 

اشغال شده است.«
  احتمال جهش ويروس

نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران معتقد اس��ت به قله خيز چهارم 

بيماري رس��يده ايم، اما وقتي كه زنجيره انتقال 
ويروس گسترش مي يابد نبايد از جهش ويروس 
غافل ش��د.  توكلي با تأكيد بر اينكه كماكان در 
اوج بيماري هس��تيم، افزود:» بيش��ترين معيار 
تعيين كننده براي ما، ابتالي سرپايي بيماران و 
مراجعه به بيمارستان ها و مراكز درماني است كه 

هنوز متأسفانه بسيار باال است.«
به گفته توكلي ميزان سرايت ويروس انگليسي 
به شدت باالست، اما ميزان فوتي آن كمتر بود. 
قباًل ميزان مرگ و مير با وي��روس ووهان باالي 
۱۰ درصد بود، االن زير ۵ درصد است كه تالش 
نيروهاي درماني و تمهيدات درماني مناسب تر 

هم بر آن مؤثر بوده است. 
معاون درمان س��تاد مقابله با كرونا در كالنشهر 
تهران با اشاره به اهميت واكسيناسيون گروه هاي 
پرخطر  تأكيد كرد:» وقتي زنجيره انتقال ويروس 
گس��ترش مي يابد، ويروس جهش پيدا مي كند. 
بايد منتظر جهش داخلي ويروس هم بود و اگر در 
اين شرايط ويروس جهش پيدا كند، دچار پيك 

جديدي خواهيم شد.«
از ن��گاه توكلي طبق ش��واهد تا يك م��اه آينده 
اين شرايط ادامه خواهد داشت، واكسيناسيون 
اميدبخش است و بايد همه پروتكل ها را جدي تر 

گرفت و بيشتر و بيشتر رعايت كرد. 

 واكسيناس�يون تنها راه پاي�ان پاندمي 
كرونا 

تا كنون يك ميليون و ۱۱۵ هزار و ۷۲۲ نفر دوز 
اول واكسن كرونا و ۲۳۴ هزار و ۵۶۸ نفر نيز دوز 
دوم را تزري��ق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 
تزريق شده در كشور به يك ميليون و ۳۵۰ هزار 

و ۲۹۰ دوز رسيد. 
احسان شمسي كوشكي، دبير كميته ملي اخالق 
در پژوهش وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه تنها 
راه پايان اي��ن پاندمي و نجات جان بس��ياري از 
انس��ان ها تزريق واكسن اس��ت، افزود:»ريسك 
تزريق واكس��ن كرونا، ريس��ك حداقلي و قابل 
قبول است و قطعاً و با فاصله، منفعت تزريق اين 

واكسن ها براي افراد بيش از ضررش است.«
وي تصريح كرد:» نظام توزيع واكسن در كشور، 
تحت اِشراف س��ازمان غذا و دارو به عنوان نهاد 
مسئول است. بنابراين اسناد و مستندات مرتبط 
با ايمني و اثربخش��ي هر واكسن قبل از اينكه در 
جريان و مسير توزيع عمومي قرار گيرد، از سوي 
سازمان غذا و دارو و نهادهاي مرتبط بررسي شده 
و سپس از سوي كميسيوني كه مسئول اين كار 
است، اجازه ورودش به سيس��تم دارويي كشور 

داده مي شود.«
  لزوم تسريع در روند واكسيناسيون براي 

دستيابي به ايمني
عليرضا خوش��دل، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
آزاد اس��المي ته��ران و دكت��راي تخصص��ي 
اپيدميول��وژي باليني ب��ا تأكيد ب��ر اينكه روند 
واكسيناسيون نبايد طوالني شود، افزود:» باتوجه 
به اينكه س��رعت واكسيناس��يون در كش��ورها 
پايين است، حتي اگر االن واكسيناسيون كامل 
و سريع جمعيت را ش��روع كنيم تا پايان امسال 
طول مي كشد تا كل جمعيت كشور را واكسينه 
كنيم، در حالي كه اگر ايمني كه واكس��ن ايجاد 
مي كند، مثاًل هش��ت ماهه باشد وقتي به انتهاي 
دور اول واكس��ن مي رس��يم، ايمني گروه اول از 
دس��ت رفته اس��ت و هدف ايمني جمعي ايجاد 

نمي شود.«
با عنايت به اظهارات كارشناسان حاال كه در حال 
عبور از قله پيك چهارم هستيم و پيش از ورود به 
پيكي تازه و موج فزاينده مرگ هموطنانمان بايد 
براي تسريع واكسيناسيون عمومي و ايجاد ايمني 

جمعي، اقدامات جدي تري داشت. 

 از نظر پزشكي، سزارين يك عمل جراحي بزرگ محسوب مي شود و 
مانند ساير اعمال جراحي، نياز به بيهوشي دارد؛ ۴۹ درصد زايمان ها در 
كشور از طريق سزارين و تنها ۵۱ درصد به صورت طبيعي انجام مي شود! 
در حالي  كه نرخ ايده آل براي سزارين در كشورها ۱۰ تا ۱۵ درصد است!

 رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت وزارت آموزش وپرورش اظهار 
كرد: امس��ال نس��بت به ش��رايط عادي ۲ هزار و ۷۰۰ حوزه برگزاري 
امتحانات افزايش يافته است تا دانش آموزان با فاصله دو متر از يكديگر و 

در فضايي كه از تهويه كافي برخوردار است، روي صندلي قرار گيرند. 
 مدير كل زندان هاي اس��تان تهران اعالم كرد: تعداد زندانياني كه با 
كمك هاي نيكوكاران در سال گذشته آزاد شده اند، نسبت به سال ۹۸ 

بيش از ۵۱ درصد رشد داشته است. 
 چهار سال اس��ت كه وعده خريد ۶۳۰ دس��تگاه واگن براي متروي 
تهران داده شده اس��ت. وضعيت مترو خوب نيس��ت و تعداد زيادي از 
واگن ها عمر باالي ۲۵ سال دارند. عضو شوراي شهر تهران مي گويد كه 

كار خريد واگن ها در مرحله پيش پرداخت متوقف شده است. 
 مدير كل تعاون و پش��تيباني وزارت آموزش و پ��رورش از پرداخت 
تمام هزينه هاي درمان كرونا براي دانش آم��وزان داراي بيمه حوادث 

دانش آموزي و فرهنگيان داراي بيمه تكميلي خبر داد. 

پويش هاي مجازي دانش آموزي
 در روز قدس

در آس�تانه روز جهان�ي قدس، برنامه ه�اي اتحادي�ه انجمن هاي 
اسالمي دانش آموزان ويژه دانش آموزان سراسر كشور اعالم شد. 
آخرين جمعه م��اه مبارك رمضان موعدي س��االنه ب��راي آزادگان و 
مجاهدان و فرزندان خط مقاومت و آزادي از هيمنه استكبار است تا عهد 
و ميثاق خود را با موضوع بزرگ يعني موضوع فلسطين تجديد كنند و 
اين موعد حامل يكي از مقدس ترين عناوين اسالمي يعني قدس شريف 
است.  به دليل ش��يوع ويروس كرونا، برنامه هاي دانش آموزي اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانش آموزان در روز جهاني قدس به صورت مجازي 
برگزار خواهد شد.  بر اساس اعالم روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي 
اس��المي دانش آم��وزان، برنامه ه��اي اتحاديه انجمن هاي اس��المي 

دانش آموزان، ويژه دانش آموزان سراسر كشور به اين شرح است:
� با پشت سرگذاش��تن تجربه خوب كاروان هاي س��رود خياباني سال 
گذش��ته در كش��ور، امس��ال نيز اين امر را در روز قدس ب��ه همراهي 
دانش آموزان سراسر كشور اجرا خواهد شد. دانش آموزان با اجراي سرود 
ايران قوي در محله ها و ميادين شهر، كاروان هاي خياباني دانش آموزان 
را تحت عنوان »با كاروان انصار« در روز جمع��ه همزمان با روز قدس 

هفدهم ارديبهشت رأس ساعت ۱۷ خواهند داشت. 
� كد تخفيف ۸۰ درصدي اشتراك يك ماهه تلويزيون اينترنتي سينما 
ماركت در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و بين دانش آموزان پس از 
مشاهده دو مستند اورش��ليم و قصه هاي قدس مسابقه اي در تاريخ ۱۹ 
ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد و جوايز نفيسي به آنها اهدا خواهد شد. 
� در قالب ويژه برنامه جشنواره رسانه به مناسبت ماه مبارك رمضان 
و روز قدس، توليد پادكست صوتي و كليپ تصويري با موضوع روز 
قدس و فلسطين توسط دانش آموزان صورت مي گيرد و افراد برتر 
مورد تقدير قرار گرفته و جايزه دريافت كنند. دانش آموزان مي توانند 
براي ش��ركت در اين پويش به كانال و سايت رس��انش به آدرس 

http://resaanesh. ir/ مراجعه كنند. 
� همچنين دانش آموزان مي توانند در پويش��ي با نام يك دليل نفرت 
از اسرائيل نيز ش��ركت كنند كه طي آن دليل خود را در قالب ويدئو يا 
عكس نوشت در فضاي مجازي با هشتگ #گنبد_پفكي منتشر  و آثار 
خود را در كانال بله به آيدي anjoman_admin@ ارس��ال  كنند. از 

بين آثار به برگزيدگان اين طرح هداياي ارزنده اي اهدا خواهد شد. 
� عالقه مندان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به سايت و كانال 

آينده سازان به نشاني ayandehsazaan@ مراجعه كنند. 

حسین سروقامت

مسئوليت سنگين شوراي شهر 
در كاهش تلفات حمل و نقل شهري 

براي درك ايمني حمل و نقل بهتر اس��ت 
ابتدا به اعداد و ارقام مركز ملي آمار در اين 

حوزه نگاهي گذرا داشته باشيم. 
آخرين آمار موج��ود در اي��ن درگاه ملي 
مرتبط با سال ۱۳۹۴ اس��ت. در اين آمار 
تصادف��ات درون ش��هري وس��ايل نقليه 
منج��ر به فوت، ج��رح و خس��ارت بالغ بر 
۳۱۴هزارو۴۵۸ مورد اس��ت. از اين ميان 
۴هزارو۱۹۰ نفر فوت شدگان هس��تند، ۲۱۸هزارو۵۹۰ تصادف منجر 
به جراحت بوده و باالخره۱۲۰هزارو۳۸۰ تصادف هم منجر به خسارت 
شده است. تمامي اين آمار ها نيز صرفاً در حوزه تصادفات درون شهري 

است. 
طبيعي اس��ت كه با گذشت ش��ش س��ال و افزايش تعداد جمعيت و 
خودرو هاي سواري، اين آمار ها دستخوش تغيير شده اند. از اين ميان 
قابل توجه ترين آمار تعداد افراد فوت شده است؛ يعني به تعبيري ديگر 
حداقل ۴هزارو۱۹۰ خانواده دچار تالطم هاي روحي، تبعات اجتماعي 
ناشي از فوت و مشكالت اقتصادي شده اند كه همگي هزينه هاي وارد 

شده ملي به حساب مي آيد. 
در آيه ۳۲ سوره مائده خداوند فرموده است كه »هر كس نفسي را بكشد 
بدون حق يا بي آنكه فس��اد و فتنه اي در زمين كرده، مثل آن باشد كه 
همه مردم را كشته  و هر كس نفس��ي را حيات بخشد )از مرگ نجات 

دهد( مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است«. 
حال با توجه به اهميت پيشگيري از تلفات تصادفات درون شهري در 
زنده ماندن انس��ان ها و هزينه به مراتب كمتر پيشگيري در مقايسه با 
درمان به نظر مي رسد مسئوليت س��نگيني بر عهده نهاد هاي مرتبط 

با اين موضوع است. 
موضوع حمل و نق��ل، موضوعي ملي اس��ت كه از جمل��ه وزارت راه و 
شهرس��ازي و وزارت نيرو ني��ز در اين خصوص نق��ش حاكميتي ايفا 
مي نمايند. از جمله مي توان به اهميت نوسازي بافت فرسوده شهري، 
تأمين روش��نايي معابر و غيره در محدوده شهر اش��اره كرد، اما درون 
بافت شهري با توجه به نهاد حاكميتي شوراي شهر و شهرداري ارتباط 
تنگاتنگ بخ��ش دولتي و ش��هرداري ها كه نهاد عموم��ي غير دولتي 
مي باشند، ناگزير است. هدف از اين تعامل نيز همسويي در زمينه هاي 
اجرايي، برنامه هاي كالنشهرس��ازي و نحوه تخصيص بودجه است. در 
همين خصوص و در راس��تاي بيان موازين قانوني الزم اس��ت به مفاد 
ماده ۸۰ قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و 
انتخاب شهرداران اشاره نماييم. از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر: 
»همكاري با ش��هرداري جهت تصوي��ب طرح حدود ش��هر با رعايت 
طرح هاي هادي و جامع شهرس��ازي پس از تهيه آن توسط شهرداري 
با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي« است. »نظارت بر 
اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توس��عه معابر، خيابان ها، ميادين و 
فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي ش��هر بر طبق مقررات موضوعه« از 
ديگر وظايف شوراهاي شهر است. »بررسي و تأييد طرح هاي هادي و 
جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه 
آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب 

نهايي« از ديگر اين وظايف است. 
اما بندي كه به نقش محوري شوراي شهر در اين زمينه اشاره دارد، بند 
۳۲ است كه اش��عار مي دارد »واحدهاي شهرس��تاني كليه سازمان ها 
و مؤسسات دولتي و مؤسس��ات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه 
خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه ساالنه خود 
در خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه ساالنه 

خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند«. 
بديهي است كه الزمه حفظ جان هر شهروندي توسعه حمل و نقل ايمن 
و داشتن شهري با معابر و وس��ايط نقليه استاندارد است و برنامه ريزي 
كالن اين موضوع با شوراي ش��هر و اجراي آن با شهرداري خواهد بود؛ 
موضوعي كه براي تحقق آن آگاه ك��ردن مردم با حقوق خويش الزم و 
ضروري است؛ يعني همان رسالت رسانه هاي مستقل و آزاد كه دغدغه 
ايشان مشاركت حداكثري در انتخابات است؛ مشاركتي كه الزمه آن 
آگاهي با حقوق و مطالبه آنها توسط مردم از منتخبين ايشان در شوراي 
اسالمي شهر است. منتخباني كه الزم است نسبت به وظايف قانوني و 
اخالقي خود اشراف داشته باشند و برنامه منسجم خود را در حوزه هاي 

شهري به عموم مردم و رسانه ها ارائه نمايند. 

قديمي ترها! دست مريزاد كه به ما ياد داديد زباله يا ته سيگار 
روي زمين نيندازيم، ميوه پوس�ت كنده را ب�ه ديگران تعارف 

نكنيم، با دست خيس با كسي دست ندهيم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما »هنر نّقادي« بلديم؟!
در كودكي به ما آموختند كه چموش نباشيم، اما شيوه هاي نقد 

و نظر را هم به ما آموختند؟
ما بلديم محترمانه اعتراض كنيم؟ با داوري خرده گيرانه آشنا 
هس�تيم؟ آيا مي دانيم صالحيت و تخصص، انص�اف و ادب از 

بايسته هاي مهم نّقادي اند؟
مي توانيم هنگام نقد از حّب و بغض هاي شخصي چشم بپوشيم؟ 
بلديم نّقادي را از شتاب، جدال، تعّصب و پافشاري بيجا متمايز 

كنيم؟ 
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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تعليم و تربيت
سنگين ترين برنامه راهبردي بسيج است

يك�ي  مس�تضعفين،  بس�يج  س�ازمان  رئي�س  گفت�ه  ب�ه 
راهب�ردي  س�ند  ذي�ل  برنامه ه�ا  س�نگين ترين  از 
اس�ت.  تربي�ت  و  تعلي�م  برنام�ه  بس�يج،  اعت�الي 
سردار غالمرضا سليماني، رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين در آيين 
تكريم و معارفه معاون تعليم و تربيت سازمان بسيج مستضعفين  اظهار 
داشت: يكي از س��نگين ترين برنامه ها، ذيل س��ند راهبردي اعتالي 
بسيج، برنامه تعليم و تربيت اس��ت. اميدواريم تحقق ۸ ميليون جوان 
مؤمن انقالبي، عازم و پاي كار، كه مطالب��ه مؤكد و جدي مقام معظم 
رهبري است، با گسترش شموليت نظام تربيتي بسيج و از طريق راهبرد 
»فرمانده مربي« به سر منزل مقصود برسد.   وي افزود: قدرداني مي كنم 
از همه روحانيون و علماي معزز كه در ش��بكه تربيتي بسيج عهده دار 
مسئوليت شده اند. تربيت يك نسل تمدن ساز، نقشي اساسي و مهم در 
پياده سازي بيانيه گام دوم انقالب اسالمي دارد.   سردار سليماني تأكيد 
كرد: در طول اين مدت فعاليت هاي ذيل برنامه هاي تعليم و تربيت بسج 
رشد و اعتالي بسزايي داشته است. يكي از سنگين ترين برنامه هاي ما، 
ذيل سند راهبردي اعتالي بسيج، برنامه تعليم و تربيت است. ان شاءا... 
با بهره گيري از علماي عزيز و منظومه فكري مقام معظم رهبري، تعميق 
تعليم و تربيت را با سرعت بيشتر طي خواهيم كرد  و در راستاي بيانيه 
گام دوم و سند راهبردي اعتالي بسيج، در سال ۱۴۰۰ اعتالي كمي و 

كيفي در امر تربيت تحقق پيدا خواهيم كرد. 

طب مفيد ايراني در درمان كرونا
 اجازه اجرا در بيمارستان ندارد!

۹۶ ط�رح كارآزماي�ي باليني ب�ا رويكرد ط�ب ايراني در كش�ور 
ثب�ت علم�ي شده اس�ت، اما در كميت�ه علم�ي س�تاد مقابل�ه 
ب�ا كرونا تعداد بس�يار اندك�ي از آنها مطرح ش�ده و م�واردي كه 
مط�رح ش�ده ني�ز اج�ازه اج�را در بيمارس�تان ها را ندارن�د. 
زهرا شيخي، رئيس كميته طب ايراني در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه كارآزمايي هاي باليني بسيار زيادي توسط دانشمندان ايراني در 
عرصه پيشگيري و درمان كرونا انجام شده و نتايج بسيار خوبي را نيز در 
بر داشته است، اظهار داشت: ما با بيماري اي مواجه هستيم كه رفتارهاي 
ناشناخته دارد و تاكنون درمان قطعي براي آن شناخته نشده است؛ از 
طرفي قطعاً حق مردم است كه از تمام ظرفيت هاي علمي مطمئن براي 

مقابله با كرونا و درمان آن استفاده كنيم. 
وي افزود: برخي كارآزمايي هاي باليني كه بر اساس پروتكل هاي سازمان 
جهاني بهداشت تنظيم شده بودند، در كشور اجازه اجرا داشتند و نتايج 
آنها نيز مشخص و اعالم شده كه بسياري از اين داروها بر درمان بيماري 
كرونا اثربخش نبوده است؛ اين سؤال قوياً مطرح است كه چرا همين فضا 
براي انجام كارآزمايي هاي باليني داخلي هنوز عماًل ايجاد نشده است؟

ش��يخي ادامه داد: يكي از راهكارها براي پيش��گيري از كرونا و بهبود 
وضعيت بيماري در جامعه، اس��تفاده از ظرفيت هاي بومي در درمان 

بيماري است كه يكي از اين رويكردها، طب ايراني است. 
وي به تس��نيم گفت: ۹۶ طرح كارآزمايي باليني با رويكرد طب ايراني 
در كشور ثبت علمي شده كه تعداد قابل توجهي از آنها به پايان رسيده 
و نتايج خوبي داشته اند، اما در كميته علمي ستاد مقابله با كرونا تعداد 
بسيار اندكي از آنها مطرح شده و حتي مواردي كه مطرح شده نيز اجازه 
اين را ندارند كه در بيمارستان ها اجرا شوند يا در سطح وسيع تري وارد 

كارآزمايي باليني شوند. 
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه رعايت اصول بهداشتي مهم ترين ركن در پيشگيري از بيماري 
كروناست، خاطر نش��ان كرد: به هر حال، مردم از شرايط كرونا خسته 
شده اند و ممكن اس��ت س��المت روان آنها تحت تأثير قرار بگيرد؛ اگر 
بخواهيم تعريف جامعي از بحث سالمت داشته باشيم، سالمت روان نيز 

يكي از ابعاد مهم اين مسئله است، اما به آن توجه زيادي نمي شود. 
رئيس كميته طب ايراني در مجلس يازدهم اضافه كرد: در بحث طب 
س��نتي درمان با فرآورده هاي طبيعي و اصالح سبك زندگي را داريم 
كه در پيش��گيري از ابتال به بيماري كرونا و بهبود سالمت روان بسيار 

مؤثرند. 
   در ادامه طرح واكسیناسیون افراد باالي 80 سال، دكتر الهي قمشه اي با مراجعه به مراكز درماني، واكسن 

كرونا را دريافت كرد.

خبرگزاری ايرنا

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


