
اينكه به يك باره متوجه ش�ويد ب�ه خاطر يك 
تصادف، جراحي يا پرت�و درماني، روده هايتان 
ب�ه درس�تي كار نمي كن�د و به همي�ن خاطر 
مجبوريد ب�راي اجابت مزاج كيس�ه اي را روي 
ش�كم خود حمل كنيد، خ�ود به ان�دازه كافي 
مي تواند روح و روان شما را تحت تأثير قرار دهد. 
حاال اگر مش�كالت تهيه اين كيس�ه ها، گراني 
و كمبودش�ان و لوكس پن�داري اب�زاري مانند 
حلقه هاي واسطي كه اين كيسه را روي پوست 
ش�كم ثابت نگه م�ي دارد هم به اصل مش�كل 
بيماري اضافه ش�ود، ببينيد بيم�ار و اطرافيان 
وي بايد چه فش�ار س�نگيني را تحم�ل كنند. 
بيماراني كه نمي توانند به طور طبيعي عمل دفع 
را انجام دهند، ناگزيرند به صورت موقت يا گاهي 
وقت ها دائم از كيسه هايي استومي براي خروج 
مدفوع خود اس�تفاده كنند، اما گراني و گاهي 
كميابي اين كيسه ها يا س�اير ابزار مرتبط با آن 
مانند حلقه، خمير و چسب موجب سرگرداني 
و افزاي�ش هزينه ه�اي اين بيماران مي ش�ود. 

استومي كيسه هايي است كه روي شكم بيماراني 
كه دچار مشكالتي همچون سرطان روده يا ساير 
مشكالت روده اي هستند، روي شكافي كه پزشك 
براي خروجي روده در نظر گرفته شده قرار مي گيرد و 
مواد دفعي بدن آنها از طريق اين كيسه ها جمع آوري 
و سپس تخليه مي شود. اين كيسه ها دائمي نيستند 
و هر بيمار با توجه به ش��رايط بيماري اش در طول 
هفته به طور متوسط به يك تا سه كيسه نياز دارد، 
اما در حال حاضر اين كيسه ها به راحتي در دسترس 

نيستند و از آن مهم تر كيسه هاي استومي به ابزارها 
و قطعاتي نياز دارند كه براي بيماران حياتي به شمار 
مي رود، اما ظاهراً وزارت بهداش��ت اين قطعات را 
لوكس مي داند و بيماران ب��راي پيدا كردن آنها به 

زحمت زيادي دچار مي شوند. 
 پاي درد دل بيماران نيازمند استومي 

مادر خانم زماني به دليل ابتال به بيماري سرطان 
روده و پس از پرتو درماني به واسطه آسيبي كه از 
طريق پرتو درماني به روده هايش وارد شده است، 
طي جراحي سر روده بزرگش از باالي شكم خارج 

شده تا روده ها فرصت ترميم داشته باشند. 
خانم زماني درباره مش��كالت بيماران استومي به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: » كيسه هاي استومي دو 
مدل يك تكه و دو تكه دارد كه كيسه هاي يك تكه 
برند چيني را 41 هزار تومان مي خريم و كيسه هاي 
دو تكه حدود 100 تا 150 هزار تومان است. عالوه بر 
اين هزينه حلقه، خمير، چسب و اسپري پاك كننده 
چسب براي هنگامي كه بيمار مي خواهد به حمام 
برود، هست.« اين بيمار كه بيمه نيروهاي مسلح و 
بيمه تكميلي كوثر را دارد و به گفته خودش بيمه 
آنها بهترين پوش��ش را در برابر اين بيماري دارد، 
مي افزايد: » بيمه به ما يك سوم هزينه كيسه ها را 
مي دهد. « آنطور كه خانم زماني مي گويد در حال 
حاضر حلقه هايي كه روي شكاف دهانه روده قرار 
مي گيرد و كيسه روي آن نصب مي شود، با كمبود 
مواجه است و گويا وزارت بهداش��ت آن را كااليي 
لوكس به شمار مي آورد، در حالي كه تماس مستقيم 
خمير با پوست، موجب ايجاد التهاب و حساسيت 
مي شود آن هم در شرايطي كه بيماري قرار است 

مدت هاي طوالني از اين وسيله استفاده كند. 
به گفته پزشك معالج خانم زماني، قرار است اين 
درمان موقت باشد و بعد از مدتي با جراحي مجدد 
خروجي روده بزرگ به مقعد متصل ش��ده و ديگر 
نيازي به استفاده از استومي نيست، اما كم نيستند 
بيماراني كه به دليل آس��يب ديدگي شديد تا آخر 
عمر بايد از استومي استفاده كنند. اين بيماران در 
كنار اين رنج بي پايان، هزينه هاي سنگين و از همه 
مهم تر كمبود اين كيسه ها و ملحقاتي مثل حلقه يا 
خميري كه اين كيس��ه ها را به شكم بيمار متصل 

مي كند، متحمل می شوند. 
همين گراني و كمبود موجب شده برخي بيماران 
شهرستاني كه از حمايت هاي بيمه اي هم برخوردار 
نيستند، ناگزير شوند اين كيسه هايي را كه حداكثر 
براي دو، سه روز كارايي دارند و بايد يك روز در ميان 
تعويض شوند، بشورند و مدت ها استفاده كنند. اين 
در حالي است كه به گفته خانم زماني از آنجايي كه 
آنزيم هاي روده اي در اين بيماران به شدت باالست، 
در صورت نشس��ت مواد دفعي، پوس��ت با التهاب 

شديدي مواجه مي شود. 
 بيمه 15 كيسه در ماه

براي اطالعات بيشتر و پيگيري مشكالت بيماران 
مبتال به استومي سراغ مريم سرلك، مدير داخلي 
انجمن خيريه حمايت از بيماران استومي مي روم. 
آنطور كه خانم س��رلك مي گويد مش��كالت اين 
بيماران و كمبودهايشان زياد و قيمت هاي باال هم 

مزيد بر علت شده است. 
مدير داخلي انجم��ن خيريه حماي��ت از بيماران 
استومي با اش��اره به اينكه برخي بيماران به طور 

موقت نيازمند استفاده از استومي هستند و برخي 
ديگر به طور دائم تأكي��د مي كند: » گاهي وقت ها 
بيماراني را داريم كه اميدوارند نيازشان به استومي 
موقت باشد، اما در ادامه روند درمان متوجه مي شوند 
كه بايد به طور دائم از اين كيسه ها استفاده كنند.«

به گفته وي بيماراني كه آموزش الزم را نديده اند، 
گاهي روزانه دو، سه تا كيسه را خراب مي كنند، اما 
اگر بيمار از طريق انجمن آموزش ببيند، مي تواند 
كيسه دو تكه را براي مدت يك هفته روي شكمش 
نگه دارد و مص��رف خيلي پايين مي آيد. س��رلك 
با اشاره به قيمت باالي اين كيس��ه ها از برندهاي 
مختلف، درباره توليد داخل��ي آن اينگونه توضيح 
مي دهد: » كيسه هاي استومي توليد داخل كيفيت 
بسيار پاييني دارد و اصاًل كاربردي نيست. دو مدل 
استومي ايراني توليد شده كه هم سايز بسيار بزرگي 
دارد و هم وقتي بيمار اس��تفاده مي كند به شدت 

دچار التهاب پوستي مي شود.«
طبق توضيحات خانم س��رلك اين كيسه ها براي 
بيماران حك��م دارو را دارد و اگر بيماري كيس��ه 
نداشته باشد، مدفوعش از طريق سوراخي كه روي 
شكم تعبيه مي شود خارج مي شود و زندگي اش را 
مختل مي كند. مدير داخلي انجمن خيريه حمايت 
از بيماران استومي مي گويد: »كيسه هاي استومي 
تحريم نيست، اما ما همان مشكل قديمي انتقال ارز 
را داريم.« اين كيسه ها تحت پوشش بيمه هستند 
و به گفته خانم س��رلك بيمه تأمي��ن اجتماعي تا 
60درصد هزينه هاي اين كيسه ها و بيمه ارتش تا 
90درصد آن را پوشش مي دهد، اما بيمه خدمات 

درماني پوشش كمتري دارد. 
بيمه ها در ماه 15 كيسه را پوشش مي دهند. البته 
ملحقاتي همچون پانسمان، چسب خمير و پودر هم 
وجود دارد كه برخي تحت پوشش بيمه هستند و 
برخي ديگر نه! از سرلك مي پرسم 15 كيسه در ماه 

كافي است؟ پاسخ مي دهد: » براي بعضي ها نه «! 
 زوج هايي كه بابت استفاده از استومي جدا 

مي شوند!
مدير داخلي انجم��ن خيريه حماي��ت از بيماران 
استومي با اشاره به مشكالت روحي و چالش هايي 
كه بيماران استومي با آن مواجه هستند، مي افزايد:  
»مواردي داريم كه اين عارضه باعث جدايي زوج ها از 
هم شده يا بچه ها از پدر و مادرشان فرار مي كنند.«

سرلك كار اصلي انجمن استومي را آموزش به اين 
بيماران مي داند و مي گويد: » اي��ن بيماران درباره 
تغذيه و رژيم غذايي و استفاده از كيسه هاي استومي 
بايد آموزش ببينند و اگر كيسه هم داشته باشيم، در 

اختيارشان مي گذاريم.«
ظاهراً سالي يك بار يا دو سال يك بار كيسه هايي از 
سوي برخي كشورها به اين انجمن اهدا مي شود و 
از سوي انجمن در اختيار بيماران بي بضاعت قرار 
مي گيرد. به گفته سرلك انجمن از نوزاد 15،10روزه 

نيازمند استومي را دارد تا بيماران سنين باال! 
بيماران نيازمند استومي يك گروه از بيماران نيازمند 
حمايت هستند؛ بيماراني كه حاال نگرانند با انتقال 
ارز ترجيحي به بيمه ها دستشان از كيسه هايي كه 

برايشان حكم دارو را دارد، كوتاه نشود. 
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سامانه پنجره مديريت واحد زمين تا پايان سال در كل كشور بارگذاري مي شود

سنگيني 270 هزار پرونده تغيير كاربري اراضي بر دوش قوه قضائيه

تجهیزاتی که برای بیماران حیاتی
و برای وزارت بهداشت  لوکس است!

بيماران سرطانی برای تهيه كيسه های استومی متحمل مشكالت و هزينه های زيادی می شوند

سال گذشته حدود 

عليرضا سزاوار
۲۷۰ ه�زار پرونده   گزارش  2

تعدي ب�ه اراضي و 
تغيير كاربري در قوه قضائيه رس�يدگي شد. با 
راه اندازي س�امانه پنجره مديريت واحد زمين 
مي توان مسئله تعدي به اراضي و تغيير كاربري 
را پيش از اجرا متوجه ش�د و از ورود اين ميزان 
پرونده به دس�تگاه قض�ا جلوگيري ك�رد. اين 
سامانه اكنون در پنج استان عملياتي شده و تا 
پايان س�ال در كل كش�ور بارگذاري مي شود. 

تقريباً روزي نيس��ت كه خبري از برخورد با تغيير 
كاربري ها و مقابله با متج��اوزان به منابع طبيعي 
منتشر نشود. دستگاه قضا در دوره تحول و تعالي 
تالش كرده عالوه بر مقابله ج��دي با اين معضل، 
موضوع را به صورت ريش��ه اي هم ح��ل كند. هر 
چند كه هنوز اصالح قانون تغيير كاربري اراضي و 
خلع يد از مجموعه هايي نظير شوراها و دهياري ها 
در امر صدور مجوز تغيير كاربري اراضي به نتيجه 

نرسيده است. 
  تغييركاربري با حمايت برخي دستگاه هاي 

اجرايي
مهر ماه سال گذشته رئيس قوه قضائيه در جريان 
نشس��ت با اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس 
اعالم كرد كه حداقل 10 س��ال است كه نسبت به 
اصالح قانون تغيير كارب��ري اراضي، فرياد مي زنم 
و هشدار مي دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز 
تغيير كاربري ها توسط كميسيون ذيربط، شورا ها 
و دهياران هس��تيم.  در واقع هيچ كس حق صدور 
مجوز تغيي��ر كاربري اراضي را ن��دارد، اما به گفته 
رئيس دس��تگاه قضا، ش��ورا ها و دهياران عماًل با 
حمايت برخي دستگاه هاي اجرايي اقدام به صدور 
مجوز مي كنند كه اگر با اين روند برخورد نشود، اين 

كار توسعه مي يابد. 
يكي از اين بس��تر هاي مهم ايجاد فساد »زمين« 
است. بسياري از پرونده ها كه به آسيب هاي جدي 

منتهي شده از زمين نشئت مي گيرد كه در اختيار 
دولت، وزارت راه و مس��كن و منابع طبيعي است. 
اين زمين ها براي اجراي پروژه هاي كش��اورزي يا 
دامداري در اختيار افراد قرار مي گيرد، اما به دليل 
فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغيير 
كاربري مي شود.  براي نمونه پرونده اي در كرج وجود 
دارد كه هزار هكتار زمين با كاربري زراعي به راحتي 
تغيير كاربري داده ش��ده و براي احداث مسكن و 
شهرك سازي مورد بهره برداري گرفته است. براي 
رسيدگي به اين پرونده نماينده ويژه از سوي رئيس 

قوه قضائيه به البرز اعزام شده است. 
 پرونده ديگري مربوط به اطراف تهران در دس��ت 
بررسي است كه ۷00 هكتار زمين زراعي با كمك 
دستگاه هاي دولتي و اعمال نفوذ در شهرداري ها 
و دور زدن قانون تغيير كاربري داده ش��ده و براي 
ساخت و ساز جواز گرفته اند كه البته افراد متخلف 
دس��تگير ش��ده اند.  در ش��رق تهران نيز چندين 
هكتار زمين براي نهال كاري در اختيار فردي قرار 
گرفته كه آن شخص امتيازاتي را هم براي اين كار 

دريافت كرده اس��ت ، اما بعد از مدتي با ترفند هاي 
مختلف اين اراضي را تغيير كاربري داده و با احداث 
شهرك، خانه هاي ساخته شده را به قيمت بااليي 

مي فروخت. 
  ورود دستگاه قضا پس از زمين خواري

در همين راستا معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضائيه در گفت وگو با خبرگزاري صدا و 
سيما گفت: كاري كه هم اكنون در دستور كار داريم، 
بحث سامانه پنجره مديريت واحد زمين است كه با 

همكاري بخش هاي اجرايي در حال انجام است. 
اصغر جهانگير گفت: يكي از مشكالتي كه از گذشته 
تا حال حاضر، گريبانگير مردم بوده است بحث تغيير 
كاربري ها و بحث تجاوز به حريم مردم و ساخت و 
سازهاي غير مجاز اس��ت. اين قضيه مشكالتي را 
ايجاد مي كند و بعضاً ممكن است با نديدن يا ترك 
فعل ها به نوعي سوءاس��تفاده هايي در س��اخت و 
س��ازها اتفاق بيفتد و بعد از انجام تخلف دستگاه 
قضايي به موضوع ورود كن��د. در نتيجه عالوه بر از 
بين رفتن س��رمايه هاي ملي و آسيب هاي جدي 

به محيط زيست، مي تواند مشكالت ديگري را هم 
فراهم كند كه با س��امانه جديد اين مش��كل رفع 
مي شود.  وي بيان داشت: سامانه پنجره مديريت 
واحد زمين با همكاري سازمان فناوري اطالعات، 
معاونت اجتماعي و دستگاه هاي ديگر در پنج استان 
طراحي شده است كه تا پايان سال اين سامانه در كل 

كشور بارگذاري مي شود. 
معاون اجتماعي و پيش��گيري از وق��وع جرم قوه 
قضائيه اعالم ك��رد: در س��ال گذش��ته قريب به 
۲۷0هزار پرونده تعدي به اراضي و تغيير كاربري 
در قوه قضائيه مطرح شده بود كه با راه اندازي اين 
س��امانه مي توان مس��ئله تعدي به اراضي و تغيير 
كاربري را پيش از اجرا متوجه و از ورود اين ميزان 

پرونده به دستگاه قضايي جلوگيري كرد. 
  تشكيل ۸5۰ هزار پرونده براي سرقت

جهانگير در رابطه با مسئله اعتبار اسناد عادي نيز 
بيان داشت: موضوع هم اكنون در مجمع تشخيص 
مصلحت است تا تعيين تكليف شود، منتها تا زماني 
كه بحث اعتبار بخشي به اسناد رسمي به صورت 
واقعي شكل بگيرد و اس��ناد عادي ديگر آن اعتبار 
الزم را نداشته باشد، مراجعي را كه در آنها اعتبار به 

اسناد عادي شكل مي گيرد، رصد مي كنيم. 
وي درباره پرونده هاي پرتكرار از نگاه قوه قضائيه نيز 
اعالم كرد: يكي از جرائم بس��يار مهمي كه در پنج 
سال گذشته مهم ترين جرم قوه را در حوزه كيفري 
تشكيل مي داده بحث سرقت بوده كه آمار بااليي 
دارد. در سال گذش��ته آمار قابل توجهي در رابطه 
با س��رقت داش��تيم و ۸50 هزار پرونده در ارتباط 
با س��رقت ثبت و بيش از 300 هزار نفر هم در اين 
رابطه دستگير شده اند، اما همه پرونده ها منجر به 

نتيجه نشده است. 
گفتني است تقريباً ۷0 درصد از سند تحول مربوط 
بحث سامانه هاست. يعني اگر دستگاه قضا سامانه ها 
را در موضوع سند تحول اجرايي كند ۷0 درصد از 
سند تحول تحقق پيدا خواهد كرد و خدمات زيادي 

به مردم ارائه خواهد شد. 

 رئي��س مركز س��نجش و پاي��ش كيفيت آموزش��ي گف��ت: براي 
دانش آموزاني كه در امتحانات نهايي تقلب كردند، متناس��ب با تخلف 
آنان مجازاتي همچون ثبت نمره صفر در درس مورد تخلف، ثبت نمره 
صفر در تمام امتحانات انجام ش��ده و محروميت از امتحانات بعدي در 

نظر گرفته شد. 
 رئيس قوه قضائيه گفت: در مقوله كاهش اطاله دادرسي و جلوگيري 
از طوالني شدن رسيدگي به پرونده هاي قضايي، اليحه اي را با در نظر 

گرفتن جميع جوانب به مجلس شوراي اسالمي ارائه خواهيم كرد. 
 رئيس كميته امداد گفت: 14 هزار و ۸00 دانش آموز تحت حمايت 
امداد در قالب ط��رح »مدارس هم��دل« در مدارس هيئ��ت امنايي، 

غير انتفاعي و نمونه دولتي مشغول تحصيل هستند. 
 معاون توسعه مديريت و منابع س��ازمان بهزيستي گفت: 3 ميليون 

خانوار، قريب به ۷ ميليون نفر تحت پوشش بهزيستي هستند. 
 معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر گفت: ما به دنبال اين هستيم كه بسياري از معتادان متجاهر 
در خانواده درمان شوند و نيازي به اردوگاه و كمپ نباشد. به همين دليل 

موضوع پابندهاي الكترونيكي براي ما اهميت دارد. 
 معاون پرستاري وزير بهداش��ت از كمبود 100 هزار نيرو در وزارت 
بهداشت خبر داد و گفت: درخواست پذيرش 100 هزار نفر داده شده 
كه تعداد قابل توجهي از اين تعداد مربوط به پرستاران است، اما هنوز 

مجوزي از سازمان استخدامي صادر نشده است. 
 دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اظهاركرد: با 
نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار بر اين شد كه نقطه محل هاي به 
كارگيري و محل تحصيل پزشكان آينده را در دانشگاه هاي علوم پزشكي 

كشور در دفترچه مشخص كنيم. 
 عضو انجمن علمي شنوايي شناسي ايران با انتقاد از توزيع قطره چكاني 
سمعك در مراكز درماني خواستار پيگيري اين موضوع از سوي مسئوالن 

سازمان غذا و دارو شد. 
 مدير كل زندان هاي استان همدان گفت: اشتغال عامل بازدارنده در 
كاهش رفتارهاي پرخطر و كاهش ميزان ارتكاب جرم زندانيان است. 

 مدير عامل جامعه معلوالن ايران معتقد است: هزينه هاي توانبخشي 
تحت پوشش هيچ بيمه اي نيس��ت و تأمين آن بار بسيار دشواري را بر 
دوش خانواده ها تحميل كرده است، الزم است شوراي عالي بيمه به اين 

موضوع ورود كند و اين را به گردن اين و آن نيندازد. 
 گود برج ميالد حدود 9 سال رها ش��ده بود. هر بار مسئوالن در اين 
زمينه صحبت هايي مي كردند. معاون پيشگيري و كاهش خطر سازمان 
مديريت بحران شهر تهران مي گويد: ايمن سازي گود آغاز شده و كار 

حدود يك سال طول مي كشد. 
 سرپرست اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران گفت: دريافت شناسنامه فني، از تخلفات و دعواهاي مربوط به 

پيش فروش ساختمان جلوگيري مي كند. 

نوسازي 10 هزار تاکسي فرسوده
 تا پايان سال

معاون عم�ران و توس�عه امور ش�هري و روس�تايي وزير كش�ور 
ب�ا اش�اره ب�ه پيش بين�ي نوس�ازي 1۰ ه�زار تاكس�ي فرس�وده 
ت�ا پاي�ان س�ال ج�اري از قرارگي�ري »س�مند س�ورن« از 
مرداد م�اه در فرايند نوس�ازي تاكس�ي هاي فرس�وده خبر داد. 
مهدي جمالي نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور در تشريح روند نوسازي تاكسي هاي فرس��وده در سطح كشور 
گفت: در خصوص نوسازي تاكسي ها هدف گذاري صورت گرفته و در 
سال گذشته نوسازي 10 هزار دستگاه تاكسي فرسوده در دستور كار 
بود كه 9 هزارو 935 دستگاه تاكسي نوس��ازي شد.  وي افزود: يكي از 
ظرفيت هاي خوب در افزايش سطح كيفي ناوگان تاكسيراني شهري 
كشور موضوع واردات خودرو با اولويت ناوگان برقي و هيبريدي است و 
در تالش هستيم در چارچوب مصوبه دولت در خصوص واردات خودرو 

بتوانيم بخشي از نياز خود را از اين محل تأمين كنيم. 
معاون وزير كشور تأكيد كرد: از ابتداي سال تا كنون حدود هزارو500 
دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شده است. اميدواريم با اقدام بهنگام 
شركت خودروس��از در تحويل خودروهاي جديد كه مقرر شده براي 
نوسازي تاكسي ها مورد اس��تفاده قرار گيرد، از ماه آينده تا پايان سال 

بتوانيم 10 هزار دستگاه تاكسي فرسوده را نوسازي كنيم. 
جمالي نژاد در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود درباره به كارگيري 
خودروهاي جديد در ناوگان تاكسيراني نيز به ايسنا گفت: دو خودروي 
مورد اس��تفاده در حوزه تاكس��يراني تاكنون پژو 405 و س��مند پايه 
گاز سوز بوده است كه با اعالم شركت خودرو س��از و تأييد دولت توليد 
اين دو خودرو از ارديبهشت ماه سال جاري متوقف شده است. با توجه 
به پيگيري هاي صورت گرفته مقرر شده است خودروي سمند سورن از 

مردادماه در فرايند نوسازي تاكسي هاي فرسوده قرار گيرد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

قديمي ترها! دست مريزاد؛ كه به ما ياد داديد به قانون احترام 
بگذاريم، خطوط قرمز را رعايت كنيم، ظاهربين نباشيم 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 »تحليل و ارزيابي« بلديم؟!

برآورد دقيقي از خويشتن، مشكالت و موقعيت هاي گوناگون 
خود داريم؟ مي دانيم به تعبير لئوناردو داوينچي: »كسي كه كم 

فكر مي كند، خيلي اشتباه مي كند«؟
از پيامد هاي بلندمدت تصميمات كوچك و بزرگ خود آگاهيم و 

مي توانيم بين تصميمات خوب و بدمان فرق بگذاريم؟
مي دانيم همه مهارت  ها قابل يادگيري هستند و توانايي آموزش 

و اعتماد به آنها را داريم؟ 
بلديم همه روزه با تحليل و ارزيابي مداوم، خود را ارتقا بخشيم، 

به انسان بهتري تبديل شويم؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مس�ائل مهمي وجود دارد كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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تمرکز دادستاني کل کشور
 بر مخاطرات محیط زيستي

مع�اون دادس�تان كل كش�ور از ورود اي�ن معاون�ت ب�ه 
مديري�ت پس�ماند و س�المت آب ش�رب م�ردم خب�ر داد. 
معاون حقوق عامه و پيش��گيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه مصاديق حقوق عامه موضوعات متعددي 
در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زيس��ت محيطي و تمامي 
موضوعات مرتبط با مردم مي ش��ود، گفت: از همين رو در دادس��تاني 
كل كش��ور براي صيانت تمامي اين حقوق برنامه ريزي شده و در حال 
پيگيري اس��ت.  غالمعباس تركي  افزود: تمامي اش��خاص و گروه هاي 
جامعه همانند جامعه پزش��كي، مامايي، معلمان  و كارگران مي توانند 
درخواس��ت و مطالبات خود را كه مصداق حقوق عامه است، در سايت 
دادستان كل كشور ثبت كنند. مطالبات ثبت شده در اين سايت پيگيري 
خواهد شد.  معاون حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل 
كشور با اشاره به اينكه موضوعات حقوق عامه گسترده است، اظهار كرد: 
اكنون تمركز ما در دادستاني كل كشور روي چالش هاي اصلي حقوق 
عامه  همانند مخاطرات محيط زيستي است.  وي ادامه داد: امروز شاهد 
مخاطراتي در حوزه امنيت زيست محيطي مردم هستيم. از همين رو، 
بخشنامه اي در خصوص پسماند و نحوه و كيفيت دفع پس آب پسماند 
به امضاي دادستان كل كش��ور به دادستان هاي سراس��ر كشور ابالغ 
شده است. در اين بخشنامه وظايفي براي دادستان مشخص شده است 
كه در هر استان تكاليف دستگاه ها در اين خصوص را مطالبه كنند و بر 
نحوه دفع پسماند و آب پسماند و حتي بر سالمت آب شرب نيز نظارت 
داشته باشند.  تركي با بيان اينكه از دستگاه هاي ذي ربط نيز اجراي قانون 
هواي پاك مطالبه كرده ايم، بيان كرد:  از دستگاه هاي مربوط به اجراي 
درخواست قانون را مطالبه كرديم.  وي در خصوص تخلفات دستگاه ها 
در انجام قانون هواي پاك بيان كرد: سازمان بازرسي كل كشور بايد اين 
موضوع را به ما گزارش كند تا دادستاني موضوع را پيگيري كند. البته اين 
موضوع را ما نيز دنبال مي  كنيم، چنانچه گزارش تخلفی واصل شود به 

آن هم رسيدگي خواهيم كرد. 

نامگذاري 12 تیر
 به عنوان روز بدون پالستیك

نظ�ر  در  پاي�دار  توس�عه  و  محيط زيس�ت  كل  اداره 
1۲ تي�ر )3 ج�والي( را ب�ه عن�وان روز ب�دون  دارد روز 
كن�د.  معرف�ي  اي�ران  داخ�ل  در  پالس�تيكي  كيس�ه 
عادل خزايي، معاون راهبري و هماهنگي اداره كل محيط زيست و توسعه 
پايدار با بيان اينكه در ديگر نقاط دنيا روز س��وم جوالي )مصادف با 1۲ 
 )Plastic Bag Free Day( به عنوان روز بدون كيسه پالستيكي )تير
گرامي داشته مي شود، گفت: با توجه به مغايرت روز جهاني با روز ملي 
بدون كيسه پالستيكي و پيرو اقدامات اجرايي تدوين شده در جهت عمل 
به »اصالحيه مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران«، اين اداره كل در نظر 
دارد به منظور استمرار فرهنگ سازي و ترويج آگاهي در جهت خودداري 
از استفاده از كيسه هاي پالستيكي و همسو شدن با تاريخ جهاني، همگام 
و همزمان با ساير نقاط دنيا روز 1۲ تير )3 جوالي( را به عنوان روز بدون 
كيسه پالستيكي در داخل ايران معرفي كند و بازه زماني 1۲ تا ۲1 تير 
)3 تا 1۲ جوالي( را به عنوان دهه بدون كيسه پالستيكي در نظر گيرد.  
وي با بيان اينكه گرچه گسترش توليد و استفاده از پالستيك به بهبود 
كيفيت زندگي ما كمك كرده است، اما عوارض اين موضوع نيز گريبانگير 
ما شده است، گفت: مسئله اي كه اين روزها به دغدغه اصلي بسياري از 
حاميان محيط زيس��ت و حتي مردم عادي تبديل شده است، آلودگي 
ناشي از پالس��تيك هاي يكبار مصرف اس��ت كه براي سالمتي انسان، 
جانوران و به طور كلي كيفيت محيط زيست خطرات زيادي را به همراه 
دارد.  به گزارش روابط عمومي اداره كل محيط زيس��ت و توسعه پايدار 
شهرداري تهران  خزايي تصريح كرد: هر ايراني روزانه به طور ميانگين سه 
كيسه پالستيكي مصرف مي كند كه متوسط عمر استفاده از هر كيسه 
تنها 1۲ دقيقه اس��ت، در حالي كه براي حذف هر كدام از اين كيسه ها 
از طبيعت گاهي تا 300 سال زمان نياز است. عالوه بر اين ظروف يكبار 
مصرف پالستيكي، سفره هاي پالستيكي  و بسته بندي هاي پالستيكي 
در كشور به مقادير زياد توليد شده كه به دليل تغيير سبك زندگي مردم 
در دهه هاي اخير بسيار مورد استفاده قرار گرفته و فشاري دوچندان بر 

محيط زيست وارد كرده است. 

بسته شدن دو سوم
 پنجره جمعیتي ايران

رئي�س دانش�گاه عل�وم پزش�كي ش�هيد بهش�تي  گف�ت: دو 
س�وم پنجره جمعيت�ي به اتم�ام رسيده اس�ت و در ح�ال حاضر 
ت�ك ثل�ث پنج�ره جمعيت�ي باق�ي مانده اس�ت و در ص�ورت 
وق�وع تم�ام عوام�ل پ�س از بسته ش�دن اي�ن پنجره، ش�انس 
ري�كاوري پنج�ره جدي�د س�ه تا پن�ج دهه ب�ه طول مي كش�د. 
عليرضا زالي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ش��هيد بهشتي، با تأكيد بر 
فرصت اندك براي افزايش جمعيت و لزوم مداخله هوشمندانه در اين 
راستا  گفت: شتاب سالمندي و نيز نرخ جمعيتي در تغيير الگوي باروري 
در كشوري نظير فرانسه بيش از هفت دهه طول كشيد، در صورتي كه 
سرعت رشد ما در اين زمينه كمتر از 15 سال است.  وي با بيان اينكه اگر 
كشورهاي غربي در 110 سال اين مسير شتاب سالمندي را طي كردند، 
ما در زمان كوتاه تري اين مسير را طي مي كنيم، توضيح داد: همچنين 
بايد به پاي��داري خانواده ها و تقلي��ل مصدومان ح��وادث ترافيكي در 
خصوص افزايش جمعيت توجه كنيم. اغلب مصدومين حوادث ترافيكي 
تهران جوان و در س��ن باروري هس��تند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به امكان استفاده از 
نتايج مطالعات تطبيقي در دنيا  تصريح ك��رد: اين مطالعات نظير طرح 
كشورهاي روسيه و ژاپن خوب است و با بومي سازي، مي توان آنها را مورد 
استفاده قرار داد. همچنين همكاري دس��تگاه  هاي مختلف و تضامين 
اجرايي الزم براي عملياتي سازي مفاد قانون نيز مهم است.  وي با بيان 
اينكه از جمله چالش هاي كرونا در تهران بحث سالمندي بود، ادامه داد: 
بايد به تجرد قطعي و طالق نيز توجه كنيم. تجرد قطعي شانس ازدواج را 
پايين مي آورد و افراد مطلقه بعضاً به مدار فرزندآوري باز نمي گردند.  زالي 
در پايان سخنان خود درباره اهميت توجه به كيفيت فرزندآوري افزود: 
مي توان دانشجويان را به سمت ازدواج هاي ساده و بهنگام تشويق كرد تا 

كيفيت فرزندآوري در سطح نخبگان افزايش پيدا كند. 

نسترن دادجو |  نسيم


