
شفافيت و به حداقل رساندن خطاي انساني 
يك�ي از اصلي  تري�ن اهداف نسخه     نويس�ي 
الكترونيك بود؛ حاال اما آنطور كه نايب رئيس 
انجمن داروس�ازان مي گويد در نس�خه     هاي 
الكترونيك�ي هم درس�ت مانند نس�خه     هاي 
كاغ�ذي ام�كان اش�تباه وج�ود دارد، با اين 
تفاوت كه اش�تباه در نس�خه هاي كاغذي به 
    واسطه اشتباه نسخه   پيچ     ها و اغلب به     واسطه 
بد    خطي پزش�كان رخ م�ي داد و اش�تباه در 
نس�خ الكترونيكي به دليل اش�تباه پزشك 
در انتخاب دارو يا به عبارت دقيق     تر اش�تباه 
منشي پزشك در نوشتن نسخه الكترونيك 
اس�ت! با راه افتادن نس�خه     هاي الكترونيك 
برخي پزشكان كه حوصله س�ر     و     كله     زدن با 
نرم افزار پيچيده نسخ الكترونيكي را ندارند 
كه به گفته خودشان هر روز به رساني مي شود 
و موج�ب س�ردرگمي كارب�ر مي ش�ود ، كار 
نسخه     نويسي را به منش�ي مطب مي سپارند! 
اينگون�ه مي ش�ود ك�ه احتم�ال اش�تباه در 
نسخه نويس�ي باال م�ي رود و وقت�ي بيمار به 
داروخان�ه مراجعه مي كند، داروس�از متوجه 
مي ش�ود، اين دارو تناس�بي با بيمار يا سن و 
سالش ندارد. اين تمام ماجرا نيست! ايرادات 
نسخه نويسي الكترونيك گاهي وقت ها موجب 
مي شود به طور نمونه در كنار آزمايش خاص 
مد نظر پزشك، آزمايش     هاي ديگري هم براي 
بيمار تجويز ش�ود يا بعضي وقت ها آزمايش 
مورد نظر حذف شود! موضوعي كه هم هزينه 
و فش�ارش روي دوش بيم�ار اس�ت و هم در 
نهايت فرآيند درمان را به نتيجه نمي رساند. 

نسخه نويس��ي الكترونيكي كه حاال چند ماهي 
است در كشور در حال اجرايي شدن است انگار 
نتوانسته به اهدافش دس��ت پيدا كند و در عمل 
هم مركز ارائه دهنده خدمات س��امت همچون 
داروخان��ه، آزمايش��گاه و مراكز ارائ��ه خدمات 
پاراكلينيكي، هم بيمار و هم پزشكان از اين شيوه 
نسخه پيچي با كمك فناوري اطاعات ناراضي اند! 
در اين بين برخي پزشكان كه حوصله سر و كله 
زدن با اينترنت كند و قط��ع و وصل هاي مداوم 
نرم افزار نسخه نويسي را ندارند، به منظور اين كار 
منشي يا فرد ديگري را به كار مي گيرند تا به جاي 

آنها براي بيمار نسخه بنويسد ! 
 منشي هاي نسخه     نويس

خانم حيدري يكي از كس��اني است كه پزشك 
معالج مادرش نسخه نويس��ي را به منش��ي اش 
واگذار مي كند يا نسخه اي كاغذي به دست شان 
مي دهد كه بايد قيد تهيه دارو با بيمه را بزنند. وي 
به »جوان« مي گويد: » چشم پزشكي كه مادرم را 
تحت نظر دارد، هميشه به واسطه شلوغي مطب 
نسخه دس��تي مي نوس��د و اگر بخواهيم نسخه 

الكترونيك باش��د، بايد صبر كنيم تا منشي اش 
برايمان نسخه بنويسد!«

آقاي حس��يني ه��م در گفت وگو ب��ا »جوان« 
مي گويد: » من مشكل كمر درد دارم و حتي پيش 
از اين هم وقتي به پزش��ك مراجع��ه مي كردم، 
دكترم به منشي اش مي گفت چه دارويي را برايم 
بنويسد و در نهايت منش��ي مهر پزشك را روي 

نسخه مي كوبيد!«
 چالش  ه�اي نس�خ الكتروني�ك ب�راي 

پزشكان 
پاي درد  دل پزشكان كه بنشينيد مي بينيد اغلب 
آنها هم از نسخه نويس��ي الكترونيك دل خوشي 
ندارند. آنطور كه دكتر اكرم فاح، يكي از پزشكان 
منتقد نسخه نويس��ي الكترونيك ب��ه »جوان« 
مي گويد: » يكي از اصلي ترين مش��كات ما قطع 
مداوم اينترنت و سيس��تم اس��ت. اگر اينترنت 
وصل باشد و همه چيز درست باشد براي نوشتن 
يك نس��خه حداقل 10 دقيقه تا ي��ك ربع وقت 
مي برد و در نهايت هم بيمار و پزشك به مشكل 

مي خورند.«

فاح با تأكيد در واكنش ب��ه اين نكته كه برخي 
پزشكان نوشتن نس��خه را به منشي خود واگذار 
مي كنن��د، مي گوي��د: » در اين ب��اره نمي توانم 
اظهار نظری داشته باش��م، اما هر دارويي تعداد 
زيادي مش��ابه دارد و اين كار فقط از عهده خود 
پزشك بر مي آيد در غير اين صورت نسخه نويسي 

با مشكل مواجه مي شود.«
از نگاه اين پزش��ك با عنايت به شرايط كندي و 
مش��كات اينترنت اين روش پاس��خگو نيست. 
فاح مي افزايد: » درست است كه پزشكان اغلب 
خوش خط نيس��تند، اما داروخانه ها در خواندن 
خط پزشكان حرفه اي شده اند و حاال هم در نسخ 

الكترونيكي با مشكات متعددي مواجهيم.«
وي با اش��اره به مش��كاتي كه با نسخه نويسي 
الكترونيك��ي دارد، مي گويد: » اينترنت كه اغلب 
يا قطع اس��ت يا كند. من خودم از دكتر نكست 
اس��تفاده مي كنم، اما هر روز يك به روز رساني 
تازه دارد و دوباره بايد با پشتيباني تماس بگيريم 
و ببينيم بايد چگونه وارد نرم افزار شويم و عمل 
كنيم كه هم وقت مريض گرفته نشود و هم وقت 

پزشك.«
 تحمي�ل آزمايش هاي بيش�تر يا حذف 

آزمايش اصلي
به گفته فاح برخي آزمايش ها يا داروها به راحتي 
در اين اپ پيدا نمي شود و اين مسئله كار را سخت 
مي كند. وي مي افزايد: »عاوه بر اين براي تاريخ 
نسخ هم مش��كل داريم. براي نسخ كاغذي 24 
س��اعت براي دارو و تا يك ماه ب��راي آزمايش و 
خدمات پاراكليني��ك فرصت بود، ام��ا در حال 
حاضر مثًا بيماري كه س��ي ام ماه به ما مراجعه 
مي كند براي انجام آزمايش و عكس و اس��كن با 

مشكل مواجه مي شود.«
 اين پزشك تأكيد مي كند: » ما در نسخ دستي يك 
آزمايش مورد نياز را براي بيمه تجويز مي كرديم، 
اما در اين نس��خ به طور مثال وقتي مي خواهي 
براي بيماري آزمايش ادرار بدهي انواع و اقس��ام 
آزمايش ها در كنار آن تجويز مي شود كه نيازي 
هم نيس��ت يا حتي ممكن اس��ت آزمايشي كه 

مدنظر دكتر است، حذف شود. 
 مهر پزشك پاي نسخه منشي!

سيد علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان 
ايران هم با اشاره به نسخه نويسي اشتباه در قالب 
نسخه نويس��ي الكتروني��ك  مي گويد: » برخي از 
پزشكان ممكن اس��ت دارويي را به اشتباه وارد 
كنند يا اينكه برخي پزش��كان هنوز نس��خه را 
به دست منش��ي مي دهند تا براي بيمار نسخه 

بنويسد.«
وي با اشاره به اشتباهاتي كه حتي در نسخه نويسي 
الكترونيك رخ مي دهد، مي افزايد: » به عنوان مثال 
همكار دندانپزشكي بودند كه به اشتباه دارويي را 
كه انتخاب كرده بودند، داروي آريتمي قلبي بوده 
و اگر بيمار آن را مصرف مي كرد، دچار مش��كل 
مي شد. يا مثًا دوز بااليي از دارو را براي كودك 

انتخاب كرده بودند.«
فاطمي معتقد اس��ت براي اينكه اين ريسك به 
حداقل برس��د، بايد چند اقدام انجام ش��ود، اوالً 
نسخه نويسي بايد متناس��ب با تخصص پزشك 
انجام شود؛ به طوري كه شركت هاي نرم افزاري 
در نرم افزار متناسب با تخصص پزشك داروها را 
فيلتر كنند. بايد تعريف شود كه پزشكان بر اساس 
تخصص ش��ان چه داروهايي را مي توانند تجويز 
كنند. البته قرار بود كه موضوع از س��وي بيمه ها 
برطرف شود تا هر تخصصي نتواند برخي داروها را 
انتخاب كند و سيستم هوشمند باشد و آالرم دهد 
تا پزشك متوجه شود كه فان دارو با تخصصش 
ارتباطي ندارد. در ح��ال حاضر اين فيلترگذاري 

براي برخي اقام دارويي انجام شده است. 
وي تأكيد مي كند: » پزشكان نبايد نسخه نويسي 
را به منشي واگذار كنند و داروخانه ها نيز بايد با 
دقت نسخ را بررسي كنند و پزشك داروخانه هم 

روي نسخ نظارت كافي داشته باشد.«
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سرپرست دفتر بررسي و مقابله با آلودگي هاي دريايي سازمان محيط زيست:
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نسخهنويسيالكترونيكیمنشيها!
با راه افتادن نسخه     هاي الكترونيك برخي پزشكان كه حوصله سر     و     كله     زدن با نرم افزار پيچيده نسخ الكترونيكي را ندارند

كار نسخه     نويسي را به منشي مطب سپرده اند. اين به ويژه در پزشكان مسن كه سابقه كار با نرم افزارهای مدرن را هم ندارند، مشهود است

فاض�اب خانگي، 

عليرضا سزاوار
كشاورزي و صنعتي   گزارش 2

همچنان در درياي 
خزر تخليه مي ش�ود. هر پنج گون�ه ماهيان 
خاوياري هم در آستانه انقراض قرار گرفته اند. 
به گفته مسئول مقابله با آلودگي هاي دريايي 
محيط زيس�ت، عل�ت اصلي اي�ن قضيه هم 
تكميل نش�دن ش�بكه جمع آوري و تصفيه 
فاضاب شهري است. در صورتي  كه 13 سال 
قبل هيئ�ت دولت وق�ت، اح�داث و تكميل 
تصفيه خانه ها را مصوب كرد، اما هنوز اجرايي 

نشده است. 

وظيفه كنترل و مقابله ب��ا آلودگي هاي صنايع 
ب��ا معاونت محيط زيس��ت انس��اني س��ازمان 
محيط زيس��ت اس��ت. معاونت محيط زيس��ت 
دريايي ه��م در كنار معاونت انس��اني، آلودگي 
صنايع را دنبال مي كند. جالب اينكه اكنون پس 
از نيم قرن از تأس��يس س��ازمان محيط زيست، 
معاونت محيط زيست دريايي خبر داده است كه 
آمار و اطاعات صنايع مستقر در نواحي ساحلي 
در ح��ال جمع آوري اس��ت. يعني ت��ازه اكنون 
بانك اطاع��ات مربوط به صنايع، پس��ماندها، 
فاضاب هاي شهري و ساير منابع آالينده مانند 
اسكله ها و بنادر و نيروگاه ها در حال جمع آوري 

است!
 تشويق بنادر با ايزو 1۴۰۰1

به دليل بسته بودن محيط آبي درياي خزر اين 
دريا توان پااليش محدودي دارد. در نتيجه تراكم 
آالينده ها در اين دريا س��رعت زيادي داشته و 
محيط زيس��ت اين درياچه منحصر  ب��ه  فرد به  

شدت آسيب پذير است. 
دهها رودخان��ه هم به درياي خ��زر مي ريزد كه 
بس��تر توليد مثل ماهيان خاوياري و بس��ياري 
از ماهيان اس��تخواني اس��ت. همي��ن رودخانه 
مجموعه اكوسيس��تم منحصر  به  ف��ردي ايجاد 
كرده اند كه داراي حساس��يت و آسيب پذيري 

بسيار زيادي است. 
صنايع مستقر در نوار س��احلي خزر هم داراي 

سيس��تم هاي تصفيه پس��اب ناقصي هستند. 
به همين دليل بخشي از پس��اب اين صنايع به 
صورت تصفيه نشده و بخش��ي به صورت ناقص 

تصفيه شده، وارد خزر مي شود. 
يك منبع مهم آالينده خ��زر هم بنادر تجاري و 
صيادي هستند. رسوبات و آلودگي هاي شناورها 
و كشتي ها يك تهديد جدي براي خزر هستند. 
تازه از سال گذشته معاونت محيط زيست دريايي 
برنامه اي براي بازرس��ي و ارزيابي بنادر تدوين 
كرده است و گواهي هاي زيست محيطي از جمله 

ايزو 14001 را صادر مي كند. 
 فاضاب اه�واز ه�م باتكليف اس�ت، 

چه رسد به خزر
سرپرست دفتر بررس��ي و مقابله با آلودگي هاي 
دريايي س��ازمان محيط زيس��ت با بيان اينكه 
در س��ال 1۳۸۷ برنامه الزام اح��داث و تكميل 
تصفيه خانه شهرهاي با جمعيت باالي ۵0 هزار 
نفر در هيئ��ت دولت به تصويب رس��يد، گفت: 
متأسفانه به  رغم پيگيري هاي مكرر اين مصوبه 
هنوز به طور كامل اجرايي نشده و همچنان دليل 
آن كمبود منابع مالي اعام شده است. مسئوليت 
آن هم با وزارت نيرو است. راهكارهايي از جمله 

تأمين منابع مالي احداث تصفيه خانه ها از طريق 
فروش آب تصفيه ش��ده ي��ا اس��تفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي يا فاينانس هاي خارجي 
مطرح هست كه متأسفانه اقدام قابل توجهي در 
اين زمينه نشده اس��ت. حتي شبكه جمع آوري 
فاض��اب اهواز هم ك��ه به دلي��ل بحراني بودن 
ش��رايط، اعتبار ويژه اي از محل صندوق توسعه 
ملي تأمين ش��د هم اجرايي نش��ده و سرنوشت 

اعتبار تخصيص يافته نيز مشخص نشد. 
امي��د صديقي س��وادكوهي اف��زود: ۷0 درصد 
فاضاب تصفيه نشده وارد خزر مي شود. هر پنج 
گونه ماهيان خاوياري در آس��تانه انقراض قرار 
گرفته و فك خزري نيز در معرض انقراض است. 
يكي از مهم ترين خس��ارات و تهديدات تخليه 
فاضاب هاي انس��اني به درياي خ��زر، آلودگي 
ميكروبي دريايي خزر اس��ت كه اي��ن آلودگي 
در محل ش��نا گاه هاي درياي خزر بسيار جدي 
بوده و سامت مردم را در فصول بهار و تابستان 

تهديد مي كند. 
 فعًا در مرحله جمع آوري اطاعات

وي درباره اقدام محيط زيست براي حل مشكات 
محيط زيستي خزر گفت: معاونت دريايي بيش از 

دو دهه برنامه پايش آلودگي هاي ميكروبي درياي 
خزر و به ويژه در شناگاه ها را اجرا كرده و اطاعات 
دقيقي از وضعيت بار ميكروبي در نقاط مختلف به 
دست آورده است. ضوابط و دستورالعمل مربوط 
به شناگاه ها را تهيه و برنامه پرچم گذاري در اين 
محل ها و سيستم هشداردهي براي حفظ سامت 
ش��هروندان را با همكاري وزارت كشور و وزارت 

بهداشت اجرا كرده است. 
صديق��ي س��وادكوهي ادام��ه داد: آب ه��اي 
كشاورزي آلوده به سموم آفت كش و كودهاي 
ش��يميايي از ديگر منبع آالين��ده درياي خزر 
مستقر در خش��كي اس��ت. به دليل استفاده 
گس��ترده از س��م و كود در اراضي كشاورزي 
حوضه آبريز خزر، اين عناصر آالينده در درياي 
خزر تخليه مي شود. دستگاه اصلي متولي اين 
امر هم وزارت جهاد كشاورزي است. اطاعات 
صنايع مس��تقر در حاش��يه خزر نيز در حال 
جمع آوري اس��ت. مجتمع ه��اي آبزي پروري 
هم با توليد و تخليه مواد آل��ي به دريا موجب 
افزايش نيترات و فسفات شده اند. برنامه پايش 
و جمع آوري اطاعات پس��ماندها در مناطق 

ساحلي خزر را هم آغاز كرده ايم. 
گفتني اس��ت در دهه هاي گذش��ته كشورهاي 
حاش��يه خزر تخلفات زيادي در  خصوص صيد 
بي روي��ه و غير مجاز و قاچاق ماهي��ان خاوياري 
داشتند. ايجاد صنايع آالينده هم در كشورهاي 
حاشيه خزر رشد پيدا كرد و موجب وخيم شدن 

محيط زيست درياي خزر شد. 
اي��ن وضعي��ت بحران��ي به ح��دي رس��يد كه 
س��ازمان ملل متحد ب��ا همكاري كش��ورهاي 
حاشيه خزر در س��ال 1999 برنامه ويژه نجات 
محيط زيست درياي خزر را طراحي و راه اندازي 
كرد. كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر 
معروف به كنوانس��يون تهران در آبان 1۳۸2 در 
تهران از س��وي وزراي محيط زيست پنج كشور 
امضا و بعد از سه س��ال و با تصويب مجالس پنج 
كش��ور الزم االجرا ش��د. با اين وج��ود وضعيت 
محيط زيست درياي خزر همچنان نگران كننده 

و نامساعد است. 

بساطتبعيضوتوهينرا
درنشستهايخبريجمعكنيد!

يك رسم ناصواب در نشست هاي خبري باب شده  كه هم توهين آميز 
است و هم مبتني بر يك تبعيض ناروا است؛ برخی وزرا و مسئوالن صبر 
مي كنند خبرنگاران، عكاس��ان و فيلمبرداران منتسب به صدا  و سيما 
بيايند، بعد نشست خود را آغاز مي كنند؛ يا اينكه حتي اگر خبرنگار صدا  
و سيما ديرتر از ساير خبرنگاران در نشست حاضر شود، مجري برنامه يا 
وزير و مسئول، سؤال اول را به خبرنگار صدا  و سيما اختصاص مي دهند و 
در پاسخ به او هم حواس شان را بيشتر جمع مي كنند، يا اينكه اگر سؤ ال 
يك صدا  و  سيمايي با سؤال خبرنگاري از غيرصدا  و سيما مشترك باشد، 
در غالب موارد اين سؤال غيرصدا  و سيمايي است كه حذف مي شود! و 
در يك كلمه وزرا و مسئوالن در نشست هاي خبري منتسبان به صدا  و  

سيما را حسابي و همه جوره تحويل مي گيرند!
تجربه ش��خصي نگارنده كه به تأييد س��اير خبرنگاران و عكاسان هم 
مي رس��د، ثابت مي كند كه در مواردی حتي براي منتسبان به صدا  و 
سيما در نشست هاي خبري هداياي ويژه اي در نظر گرفته مي  شود. اين 
رسم توهين آميز آنقدر تكرار شده است كه گويا كسي به آن هيچ ان  قلتي 

ندارد و همه اين تبعيض بدون وجه را پذيرفته و با آن كنار آمده اند. 
بخش��ي از اين رويه غيرقابل دفاع، به خود اين مس��ئوالن بازمي گردد 
كه عطش فراواني براي ديده ش��دن در تلويزيون دارند. از افرادي كه در 
بخش هاي خبري صدا  و  سيما حضور داشته اند، شنيده ام كه اطرافيان وزرا 
و مسئوالن حتي پيشنهادهاي مالي به تهيه كننده يا گرداننده يك برنامه 

تلويزيوني مي دهند تا وزير و مسئول خودشان را روي آنتن بياورند!
استمرار اين رويه باعث شده است كه به برخي از خبرنگاران و عكاسان 
و فيلمبرداران منتسب به صدا  و  سيما احس��اس كاذب خودبرتربيني 
دست دهد و امر بر آنها مشتبه شود كه تافته اي جدا بافته اند؛ در صورتي  
كه بس��ياري از خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاري ها هم تجربه كاري 
بيشتري دارند و هم در حوزه تخصصي شان زبده ترند و سؤاالت فني تري 

را هم در نشست ها مطرح مي  كنند. 
جمع كردن اين بس��اط ناميمون از خود صدا  و س��يما آغاز مي ش��ود. 
مديران ارش��د صدا  و  س��يما بايد خبرنگاران خ��ود را توجيه كنند كه 
هم رديف با ساير خبرنگاران هستند و رفتار و منش شان اتفاقاً بايد در 
تواضع و افتادگي الگوي سايرين باش��د، نه  اينكه از سر تبختر و نگاه از 
باال به پايين با همكارانشان كه اتفاقاً در موارد بسياري سرتر از خودشان 
هستند برخورد كنند. رويه موجود باعث شده است كه منتسبان به صدا  
و  سيما در بين اصحاب رس��انه، چهره اي متكبرانه و اصطاحاً نچسب 
داشته باشند كه در مواردي فقط از سر ناچاري بايد آنها را تحمل كرد. 

امتيازات ويژه اي هم كه برخی مس��ئوالن در نشست هاي خبري براي 
منتسبان به صدا  و  س��يما قائل مي ش��وند، اما هيچ گاه آشكار و علني 
نشده است، ولي تقريباً همه رس��انه اي ها از آنها مطلع هستند، بايد از 
جانب خود برگزاركنندگان نشس��ت هاي خبري كنار گذاش��ته شود. 
مسئولي كه هم براي خبررساني محتاج رسانه است و هم براي شنيدن 
صداي افكار عمومي بايد به رسانه متوسل شود، منطقاً و اخاقاً نبايد با 

اعمال تبعيض، موجب تكدر خاطر اصحاب رسانه شود. 
درست اس��ت كه نجابت اصحاب رس��انه باعث مي ش��ود به اين قبيل 
برخوردهاي توهين آميز اعتراض جدي اي ترتيب داده نشود، اما كافي 
است يك استمزاج ساده و غيرعلني از حاضران در نشست هاي خبري 
انجام شود تا مشخص شود رسانه اي ها چقدر براي اين تبعيض دلخورند. 
از همه اينها گذشته، با رجوع بيشتر مردم به كانال هاي خبري و فضاي 
مجازي، از قضا براي بيشتر ديده ش��دن هم بهتر است مسئوالن توجه 
بيشتري به غيرصدا  و سيمايي ها داشته باش��ند، يا الاقل با غيرصدا  و 
س��يمايي ها همان طوري برخورد كنند كه با منتسبان به صدا  و سيما 

برخورد مي كنند. 

حسین سروقامت

»ادموند هوس�رل« فيلس�وف و بنيانگ�ذار پديدارشناس�ي 
مي گويد: »بس�ياري از مش�كات بشر از نوع پرس�ش او آغاز 
مي شود. « تازگي هم س�ؤاالتي از »اس�تيو جابز« در اينترنت 
رونمايي ش�ده كه همه با »چگونه« يا »چطور« ش�روع ش�ده، 

هيچ يك با »چرا« آغاز نمي شود!
چون بش�ر موجودي تجربه  گر اس�ت. نتايج تجربه هاي جديد 
در مغزش ثبت ش�ده، از آنها در برخورد با ساير پديده  ها بهره 

مي برد. 
وقتي س�ؤالي با »چرا« ش�روع مي ش�ود، مغز دنبال جواب در 
تجربيات گذش�ته مي گ�ردد، ولي در ج�واب س�ؤاالتي كه با 
»چگونه« يا »چطور« شروع مي ش�و د، عاوه بر پاسخ چرايي 

مسئله، راهكاري براي رفع مشكل پيشنهاد مي شود!
تفاوت اينكه »چرا ش�هر ما كثيف اس�ت؟« ب�ا اينكه »چگونه 

مي توان شهر را تميز نگه داشت؟« از زمين تا آسمان است!
اولي جوياي ناتواني و دومي دنبال توانايي است. اكنون بگوييد 

طراحي سؤاالت جابز هوشمندانه نيست؟

646

| روزنامه جوان |  شماره 6550      يک شنبه 23 مرداد   1401 | 16 محرم 1444 |

 شهروند - تهران: به اطاع  ش��هرداري و نيروي انتظامي 
برسانيد كه ايس��تگاه اتوبوس هاي رسالت - نارمك پاتوق افراد 
معتاد اعم از زن و مرد شده است. متأس��فانه نيروي انتظامي و 
مسئوالن شهرداري وقعي نمي نهند. مسافران فراواني اعم از زن 
و كودك هر روز شاهد مواد كشيدن معتادان و اعمال خاف شرع 
هستند. چندين بار از شهرداري منطقه و نيروي انتظامي پيگير 
شده ام، كسي جوابگو نيست. خواهش مي كنم به اين مشكات 

رسيدگي كنيد. 
  شهروند – تهران: سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه 
بامداد پنج شنبه اعام كرد جاماندگان يارانه اي كه در تيرماه 
يارانه دريافت كرده اند، يارانه ها مردادماه آنها به همراه معوقات 
ماه هاي قبل پرداخت خواهد شد، اما ما كه از بانك ملي يارانه 
را دريافت مي كنيم، يارانه تير ماه را ناق��ص و در مرداد فقط 
يارانه اين ماه را دريافت كرده ايم، از معوقات هم خبري نيست. 
با توجه به حرف هايي كه سخنگوي س��ازمان هدفمندي در 
مورد پرداخت معوقات ماه هاي گذش��ته در رسانه  ملي زدند، 
لطفاً پاسخگو باشند كه اشكال كار كجاست. چرا حرف هايي 
را كه به صراحت در رسانه ملي مي زنيد، در عمل چيزي ديگر 

را اجرا مي كنيد. 

سام بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹1۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

اربعينباشكوه
مهيایبرگزاریاست

دبير كميته اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين درباره آخرين 
وضعيت آمادگي دستگاه ها و موكب داران براي برگزاري 

مراسم اربعين با »جوان« گفت  و  گو كرده است
با سپري شدن عاشوراي حسيني، لحظه شماري ها براي شركت در 
مراسم راهپيمايي اربعين امام حس�ين  )ع( و زيارت عتبات عاليات 
عراق ش�روع شده است. مراس�م اربعين امسال در ش�رايطي قرار 
است برگزار ش�ود كه در دو سال گذش�ته همه گيري بيماري كرونا 
مانع حضور بسياري از مشتاقان شده بود و به همين دليل پيش بيني 
مي شود، امس�ال ش�اهد افزايش قابل توجه تعداد زائران باشيم. از 
سوي ديگر اربعين امس�ال همزمان با فصل تابستان شده و همين 
مسئله مي تواند باعث مسائلي نوپديد در مراسم راهپيمايي شود. اين 
مسائل موجب شد در گفت  و گو با يوسف افضلي، دبير كميته اسكان 
و تغذيه ستاد مركزي اربعين پيش بيني هاي انجام شده و همچنين 
توصيه هاي الزم براي برگزاري بهتر مراس�م امسال را جويا شويم. 
يوسف افضلي، دبير كميته اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين در خصوص 
ارزيابي ها از تعداد زائران امسال مراسم اربعين از سمت ايران با بيان اينكه 
وضعيت كرونا اكنون نسبت به س��ال هاي قبل بهتر شده و احتماالً مردم 
حضور حداكثري خواهند داشت، تأكيد كرد: هر چند نمي توان رقم دقيقي 
را پيش  بيني كرد، اما س��ال 9۸ با زائران كشورهاي همس��ايه ۳/۷ تا ۳/۸ 
ميليون زائر داشتيم.  وي با اش��اره به اينكه خيلي از مسئوالن پيش بيني 
۵ميليون نفر را مطرح كرده اند، اظهار كرد: با توجه به اينكه وضعيت نسبت 
به سال هاي قبل متفاوت ش��ده، هم هوا گرم است و هم كرونا هنوز كامًا 
تمام نشده است. به همين دليل نمي توان رقم واقعي زائران اربعين امسال 

را تخمين زد. 
دبير كميته اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين با تأكيد بر اينكه در ستاد 
اربعين كشور آمادگي براي ورود حداكثري زائران وجود دارد، اظهار داشت: 
هر چند ما به عنوان كميته اس��كان و تغذيه پيش بيني الزم را كرده ايم و 
۳هزار موكب ثبت شده داريم كه 2هزارو۵00 موكب براي اربعين ثبت نام 
كرده اند و بيشتر هم مي شوند، با اين حال در مجموع توصيه مي شود افرادي 
كه بيماري هاي زمينه اي دارند و افراد خيلي مسن و بچه ها وارد اين مراسم 

نشوند تا خداي ناكرده گرمازده نشوند. 
وي در خصوص زمان برگزاري مراسم اربعين با بيان اينكه زمان اين مراسم 
رس��ماً از 10 صفر تا 2۳ صفر است، خاطر نش��ان كرد: چون موكب داران 
معموالً روز اربعين جم��ع مي كنند و مي روند، در حالي ك��ه معموالً زوار 
افغانستاني و پاكس��تاني بعد از اربعين هم مي  مانند، ما براي سه روز بعد 
از اربعين هم پيش  بين��ي الزم را انجام داده  اي��م و از موكب  هاي توانمند 

خواسته  ايم تا بتوانيم از آنها براي پذيرايي از زوار استفاده كنيم. 
افضلي با اشاره به اينكه دماي هوا در زمان اربعين بيش از 40 و 4۵ درجه 
تخمين زده مي  شود، تأكيد كرد: ما پيش  بيني  هاي الزم را در اين خصوص 
انجام داده  ايم و به موكب  داران تأكيد كرده  ايم آب، يخ، دس��تگاه   يخ  ساز، 
ماش��ين يخچال  دار و وس��ايل سرمايش��ي مانند كولر و مه پاش بياورند. 
همچنين چون اكثراً پيش  بيني مي  شود مردم در ش��ب پياده  روي و روز 
استراحت كنند، توصيه ما اين است كه موكب  داران بيشتر بر اسكان مسقف 
توجه داشته باشند.  وي در مورد تجهيز كارخانه  هاي آب و يخ براي اربعين 
خاطر نشان كرد: االن يك كارخانه بسته  بندي آب در نجف وجود دارد كه 
آب  هاي 200 سي سي توليد مي  كند. يك كارخانه در كربا پيش  بيني شده 
و يك كارخانه هم در سامرا ايجاد مي شود. دستگاه  هاي يخ  ساز هم از سوي 
بخش مردمي پيش  بيني شده در مرزها مستقر   شوند و با كمك وزارت نيرو، 
بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام ان  شاءاهلل دستگاه  هاي يخ  ساز 

در آنجا توليد يخ خواهند داشت تا مردم با مشكل آب و يخ روبه رو نشوند. 
دبير كميته اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين با بيان اينكه برنامه ريزي  ها 
براي بيشتر شدن گيت هاي عراقي و ايراني جهت جلوگيري از معطل شدن 
مردم در مرزها در حال انجام است، اظهار كرد: با همه تفاسير در مرز شلمچه 
و مهران پيش  بيني سايه  بان نيز شده كه اگر مردم معطل شدند در زير سايه 

باشند و آفتاب به مردم نتابد تا خداي ناكرده گرمازده نشوند. 
وي در خصوص اقدامات انجام شده درباره حمل  و نقل زائران گفت: كميته 
حمل  و نقل در اين خصوص در حال فعاليت است و پيش بيني استفاده از 
وسايل نقليه عمومي انجام شده است. حتي توصيه شده افراد وسايل خود 
را تا مرز بياورند؛ ان  شاءاهلل از حمل  ونقل ريلي و هوايي نيز از سوي كميته 

حمل   و نقل استفاده خواهد كرد. 
افضلي با توصيه  اي در خصوص زمان س��فر اربعين اظهار كرد: با توجه به 
اينكه از همين االن ويزا برداشته شده و سفر آزاد است، مردم زمان سفر را به 
همان روز اربعين موكول نكنند و توصيه مي  كنيم قبل از زمان اربعين بروند 
و برگردند؛ در شرايطي كه در سال 9۸ هم آيت  اهلل سيستاني فتوا داده   بودند 
كه زائران مي    توانند قبل از اربعين راهپيمايي كنند و ثواب آن را ببرند، مردم 

سفر را به همان روز اربعين و نزديك آن موكول نكنند. 
وي ادامه داد: توصيه مي كنيم زائران دو، سه روزه بيايند و برگردند و نمانند. 
اينگونه نش��ود يك  دفعه همه از ايران هجوم بياورند و شلوغ شود و همه 
بگذارند روز اربعين يا يك روز بعد از اربعين بخواهند بازگردند. از 10 صفر 
كه پيش  بيني شده مردم برنامه  ريزي كنند كه به شلوغي نخورند و در گرما 
خيلي اذيت نشوند. هر چقدر كه شلوغ تر باشد گرما بيشتر اذيت مي  كند. 

دبير كميته اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين با بيان اينكه با توجه به 
موضوع كرونا و همچنين گرماي هوا امس��ال بايد بيشتر نكات بهداشتي 
رعايت شود، اظهار كرد: چه در بحث غذا و چه وسايلي كه قرار است استفاده 
شود، هم مردم و هم مسئوالني كه به زوار آقا امام حسين)ع( مي  خواهند 

خدمات بدهند بايد حواس شان به مسائل بهداشتي بيشتر باشد. 
وي افزود: كميته بهداشت و درمان و كميته هال احمر توصيه  نامه  هايي در 
خصوص بحث هاي بهداشتي و پزشكي دارند كه اعام مي كنند و از طريق 
كميته رسانه و صدا و سيما به مردم اعام خواهد شد. همچنين ما پيوست 
فرهنگي و پزشكي داريم كه به موكب  ها و خادمين اعام كرده  ايم، رعايت 
كنند. گفته  ايم در موكب  ها به شكل مرتب شست  و شو انجام شود، دست ها 
حتماً مرتب شسته شود و همچنين ماسك داشته   باشند و وسايل ضدعفوني 

به شكل كامل همراهشان باشد تا مشكلي پيش نيايد. 
افضلي در خصوص لزوم واكسيناسيون كرونا براي سفر اربعين يادآور شد: 
عاوه بر دو دوز واكسن كرونا بايد واكسن يادآور هم تزريق شده باشد و اگر 
اين واكسن  ها زده نشده باشد افراد موقع ثبت  نامه در سامانه سماح با مشكل 
روبه رو خواهند شد و اگر در اين سامانه ثبت  نام   نكرده باشند براي ورود به 

عراق با مشكل روبه رو مي  شوند. 
وي در خصوص وضعيت امس��ال موكب ها نسبت به سال هاي قبل اظهار 
كرد: با وجود اينكه معموالً موكب هاي ما در س��ال  هاي قبل 2هزارو۵00 
عدد بودند و امسال حتي به ۳هزار عدد هم رسيده  اند، ولي به نظر با توجه به 
گراني اجناس در جهان كه هم در عراق و هم در ايران تأثير خود را گذاشته 
است، ش��ايد موكب  داران آنقدر نتوانند اقام جمع  آوري كنند و خدمات 
آنچناني بدهند. به همين دليل ما توصيه كرده  ايم موكب  هايي كه توانمند 
هستند با موكب  هايي كه كمتر مي توانند خدمات بدهند، تركيب شوند و 

دو يا چند موكب در كنار هم باشند. 
دبير كميته اس��كان و تغذيه س��تاد مركزي اربعين در ادامه با توصيه به 
موكب هاي كوچك ايراني براي اينكه ب��ه كمك موكب  هاي عراقي بروند 
و با آنها تركيب شوند تا خدمات بيش��تري انجام دهند، خاطر نشان كرد: 
موكب  هاي ايراني نسبت به 20 ميليوني زواري كه خدمت رساني مي  شود 
حداكثر 10 درصد كمك كننده هستند كه البته آن هم كمك خوبي است، 
ولي در ضمن تركيب شدن كمك بيشتر اتفاق مي  افتد و ارتباط و وحدتي را 
كه بين دو طرف هست، نشان مي  دهد، وگرنه از نظر تغذيه باالخره هيچ كس 
آنجا گرسنه نمي ماند و آنقدر آنجا خوب خدمات دهي صورت مي  پذيرد كه 

انسان در برخي از مواقع متحير مي  شود.  
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