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خبر
معاون دانشگاه شهيد بهشتي:

يافتههاي يك نظرسنجي نشانگر رشد سهدرصدي گرايش مردم به ماهواره است

مردم در دوراهي ماهواره

توزيع نذورات در ظروف يكبار
مصرف پالستيكي پيگرد قانوني دارد

ادامه از صفحه اول

جاي خالي هنر در سيما

بنابراين ،بيشترين سعي و كوش��ش خود را در اين راه
به كار ميبرد زيرا خانه و محل سكونت هر انساني براي
آرامش و اوقات فراغت زندگي اس��ت كه پس از يكروز
پرتالش در پس��ت و بلند روزگار به درون آن پناه ببرد
و لحظ��ات گذران زندگي را با ش��ادي و لذت س��پري
كند .هنگامي كه س��رپناه آماده ش��د ،معماري داخلي
آغاز ميش��ود ت��ا درون خانه را به زيباي��ي بيارايد و در
اين مرحله است كه ديوارها آغوش خود را ميگشايند
تا آثار ارزش��مند هنري را بر سينه خود جاي دهند اما
بهندرت پيشآمده كه صاحبخانه ،صاحب س��ليقه هم
بوده و از علم زيباش��ناختي بهرهمند باشد و بتواند آثار
باارزشي را در چشماندازهاي خانهاش به نمايش بگذارد.
اكنون عدم اطالع و عدم شناخت هنر ،گريبانگير قشر
مرفه و ثروتمند اس��ت و س��بب ميش��ود كه افراد به
آنچه به چش��م آنان زيبا جلوه ميكند و در اين راستا،
آث��اري فاقد ارزش هنري بر ديوارها جاخوش ميكنند.
فرشهاي عكس ،اين پديده زشت و ناهنجار كه سهدهه
اس��ت در سطح كشور توليد و در صدها فروشگاه كه به
منظور ارايه آنها داير ش��ده به فروش ميرس��د ،زاييده
همان كجسليقگي و فقر فرهنگي است كه ثروتمندان
هنرناشناس اين سرزمين را اغوا كرده و به گمان اينكه
اثر هنري باارزش��ي به چنگ آوردهاند با خريد و نصب
آنها در خانههاي خود س�لايق پ��رورش نيافته خود را
ارضا ميكنند و به رواج هرچه بيش��تر اين آثار تهي از
هن��ر دامن ميزنند .فرش ايران كه س��ابقه هزارس��اله
دارد و زينتبخش معتبرترين موزههاي جهان اس��ت،
صدها كتاب درباره آنها در سراس��ر دنيا منتشر شده و
اكنون به روزي افتاده كه بايد به حالش گريست .اخيرا
شورايعالي انقالب فرهنگي به تكاپو افتاده كه از خط
مش��ي هنر در جهان پيشرفته بهره ببرد و الگويي براي
پيشرفت هنر در چش��ماندازي 20ساله به دست آورد.
ضمن اينكه اين اقدام «ش��ورا» قابل تحسين است اما
بايد بپذيريم كه انجام هر كاري نيازمند وسيله آن است
كه تنها با آن وس��يله ميتوان به اين اهداف رسيد .اين
شورا حتي س��عي كرده نقطهنظرهاي افرادي را كه در
اين حيطه ممارست كرده و كوششهاي آنان به نتايجي
منجر شده را در نظر بگيرد .حتي نظر صاحب اين قلم
را نيز دريافت كرده است .اما بهراستي چگونه ميتوانيم
قش��ر عظيم ثروتمند ايراني را كه ديوارهاي خانهشان
با آغ��وش باز در انتظار آثار هنري اس��ت ،آگاه كنيم و
آموزش دهيم كه هنر چيس��ت و هنرمند كدام است و
تفكر صحي��ح را به آنها بياموزيم .يكي از راهها ،آموزش
هنر به كودكان در مدارس اس��ت كه از طفوليت با اين
پديده جهاني كه از پيدايش بشر با نقاشي در غارها آغاز
ش��ده و تاكنون كه تمامي مصنوعات را شامل ميشود،
آش��نا كنيم و در طول زمان ب��ه دانش او بيفزاييم و به
اين طريق است كه هنر با تفكر انساني عجين ميشود.
الزام مردم به خريد آثار هنري با امكانات معافيت مالياتي
تا سقف خريد كه در بعضي كشورهاي پيشرفته جهان
اعمال ميشود ،طريقه ديگري از مربوط كردن انسانها با
آثار هنري است .افرادي كه ابتدا بهدليل تخفيف ماليات
و الزاما به خريد آثار هنري مبادرت ميكنند رفتهرفته
و بر س��بيل عادت به آن آثار خوگرفت��ه و در قدمهاي
بعدي مش��تاقانه و با طيب خاطر به خريد و جمعآوري
آث��ار هنري راغب ميش��وند .يكي ديگ��ر از بهترين و
موثرترين راه براي ش��ناخت هنر در جامعه آموزش آن
از طريق سيستمهاي ارتباطي بهخصوص تلويزيون است
كه در طول هفته و در ساعاتي توسط كارشناسي زبده
آموزش داده شود .در اوايل دهه  50آيدين آغداشلو در
اينباره برنامهاي در تلويزيون اجرا ميكرد .جذابيت چهره
و جذابيت بيان او س��بب ميشد كه تماشاگر برنامه را
مسحور گفتار خويش كند .مردم اما رفتهرفته به مفهوم
گفت��ار او پي برده و به صف بينندگان اين برنامه اضافه
ميشدند .سخنان آيدين به نحوي مورد توجه عموم قرار
گرفت كه تماشاچي آن به جمعيت ميليوني بدل شد .به
طوري كه در ساعات پخش اين برنامه خيابانها خلوت
ميشد .اميد كه اينگونه برنامهها احيا شود.
*پيشكسوت نقاشيخط در ايران

ليدا اياز

نان نصابان هنوز در روغن اس��ت .صبحش��ان بر بام ش��ام
ميشود و کمتر پش��تبامي است كه نرفته باشند و برايشان
آش��نا نباش��د .گوش��ي موبايل دم به دم روي ويبره ميرود و
آدرس خانه بعدي در فهرس��ت انتظار نصاب ثبت ميش��ود.
در صحنه ديگري روي پش��ت ب��ام روبهرويي زني كه به نظر
مسن ميرسد ،روي دوشش ديش ماهواره سنگيني ميكند.
سعي ميكند تندتر گام بردارد چرا كه صداي هليكوپترهاي
حامل ماموران عمليات راپل بلند ش��ده و اين آخرين هشدار
اس��ت براي برچيدن آنتنهاي ماهواره .آتش گرماي تابستان
خوابيده و حاال روي پش��ت بامها كوهي از برف اس��ت اما در
همين شرايط هم اجراي طرحهاي نيروي انتظامي تعطيلبردار
نيست و مسووالن ناجا اعالم ميكنند به همان شدت روزهاي
تابستان با دارندگان خانگي تجهيزات ماهواره برخورد ميكنند.
در اوج روزهايي كه پشت بام مردم از آنتنهاي ماهواره خالي
ميش��د ،فرمانده نيروي انتظامي كشور هم اعالم كرد چهره
90درصد از خانهها از آنتنهاي ماهوارهاي پاك شده است .اما
تنها چندماه بعد از اين اظهارنظر يكي از مس��ووالن عقيدتي
سياسي سپاه انصارالحسين(ع) همدان از آمار يك نظرسنجي
خبر داد كه براساس آن گرايش مردم براي استفاده از ماهواره
تغيير محسوسي يافته و افزايش داشته است .به گفته علياصغر
آخوندي و به گزارش «فارس» نظرس��نجي از  80شهر كشور
نش��ان ميدهد ،ميزان افزايش اس��تفاده از ماه��واره با وجود
برخورد ماموران نس��بت به سال گذشته س��هدرصد افزايش
داش��ته اس��ت .پيش از اين ،مدير ش��بكه جامجم هم اعالم
كرده بود 50درصد از مردم عادت به تماش��اي ماهواره دارند و
براساس مطالعات مركز سينما و تلويزيون ،پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات 60درصد مردم مخاطب ماهواره هس��تند .در
همين ارتباط يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي
اسالمي به «شرق» ميگويد« :بهترين ناظران مردم هستند،
محدوديتهاي غيرضروري برداشته شود و مردم بايد انتخاب
كنند كه ارزشهاي عقاليي و ارزش ملتمدار كدام است ».از
سويي ديگر به گفته يك كارشناس مسايل اجتماعي در عصر
ارتباطات و تكنولوژي اعمال محدوديتهاي رسانهاي موضوعي
عجیب است كه كارآيي خود را از دست داده است.
مردم بهترين ناظران عمومياند
«قطعا در گزينههايي كه براي جنگ تكنولوژيك در نظر
داريم با اين شيوه به جايي نميرسيم».
داريوش قنبري ،عضو كميس��يون اجتماعي مجلس در
گفتوگو با ش��رق معتقد است كه ماهواره در عصر ارتباطات
نبايد براي ما تهديد تلقي ش��ود چراكه دسترس��ي به برخي
از اطالع��ات با اس��تفاده از ماهواره يك فرصت اس��ت كه در

اختيار ما قرار ميگيرد « :اين نكته بايد درك ش��ود كه مردم
يكسري حقوق اساسي دارند كه حق دستيابي به اطالعات
و ارتباطات يكي از آنهاس��ت .بايد بگذاريم راههاي دسترسي
به اين اطالعات به س��ليقه و انتخاب مردم باشند و خودشان
خوب يا بد را از هم تش��خيص دهند .چه كساني شك دارند
كه تعداد مردم ديندار از تعداد مردمي كه به سمت برنامههاي
نامناسب ماهواره ميروند ،كمتر است .اكثر خانوادهها در كشور
ما به ارزشهاي مل��ي و مذهبي ما توجه دارند و نمايندگان
بايد بدانند مردم بهترين حافظان اخالق عمومي هس��تند».
به عقيده قنبري خانوادههايي كه بهترين كانونهاي تربيتي
را تشكيل ميدهند ،بهترين ناظران عمومي هستند و بنا بر
همي��ن اصل بايد يكبار ديگر درباره قانون منع اس��تفاده از
ماهواره تجديدنظر كرد .به نظر ميرس��د ،اين قانون بيش��تر
توهين به خانوادههاي ايراني باشد و به بدبيني در بين مردم
دامن بزند .به نظر من ،بهترين ناظران مردم هس��تند و بايد
توجه غيرضروري برداش��ته ش��ود و مردم انتخاب كنند كه
ارزشهاي عقاليي و ارزش ملتمدار كدام اس��ت ».اين عضو
كميسيون اجتماعي مجلس با اعالم اينكه برنامههاي ماهواره
هميشه بد نيست ادامه ميدهد« :حتي برنامههايي وجود دارد
كه بخش مذهبي جامعه جذب آن ميشوند .اين سوال وجود
دارد كه چرا هميش��ه نيمهخالي ليوان ديده ميشود چرا كه
ماهواره دريچه ارتباطي اس��ت كه رو به سوي جهان گشوده
ش��ده و افراد از اين طريق به آخرين اطالعات و اخبار علمي
دسترس��ي مييابند و اينجا يك جواب وجود دارد .اينكه اگر

ضعف سیما ،بسترساز ماهوارهها
يك كارش��ناس مس��ايل اجتماعي معتقد اس��ت به اين
دلي��ل امروز با ازدياد نصب ديشهاي ماه��واره روي بامهاي
مردم مواجهيم چرا كه كش��ورهاي رو به توس��عه ناگزير به
استفاده از تكنولوژي ارتباط جمعي هستند .مصطفي اقليما
در گفتوگو با شرق درباره روند اين مسير ميگويد « :امروزه
در بازار سوكتهايي ارايه ميشود كه ديگر نياز خانوادهها را از
ديش هم مرتفع كرده اس��ت و با آن دسترسي از چهارشبكه
ماهوارهاي به  400شبكه ممكن است .به نظر ميرسد ،كاري
كه در حال انجام اس��ت بيشتر عجیب است تا راهكاري براي
پيش��گيري .اين قوانين شايد 20س��ال پيش جوابگو بود اما
امروزه در كشوري كه دسترسي به اينترنت بهآساني اتصال به
مخابرات است اين قوانين كارآيي خود را از دست ميدهند».
به اعتقاد او امروزه مردم ديگ��ر براي ديدن كانالهاي داخل
كشور از آنتن تلويزيون استفاده نميكنند چرا كه دسترسي به
كانالهاي داخلي هم از طريق آنتن ماهواره ميس��ر و آسانتر
است .به نظر ميرسد ،آماري كه اعالم شده به مرز 15درصد
رسيده باش��د چرا كه از اينسو صدا و سيماي ما برنامههاي
جالبي براي پخش كردن ندارد .اين كانالها در آن سوي آبها
برنامههايي براي ارايه دارند كه طيف گس��تردهاي از مردم ما
را جذب ميكنند ».اقليما با بيان اينكه اين روالي اس��ت كه
بايد به طور طبيعي در كشور طي شود و بگذاريم انتقال آزاد
اطالعات و ارتباطات مسير خود را طي كند ،ادامه ميدهد« :
اگر قرار است مردم را به سوي خود جلب كنيم بايد برنامههاي
جالبتري براي پخش كردن داش��ته باشيم چرا كه در آينده
نزديك كار به جايي ميرسد كه بايد براي جلوگيري مردم از
استفاده از كانالهاي ماهواره اينترنت را جمع كنيم و اين كار
شدني نيست .نميتوان به صورت ملي جلو جريان مجازي را
گرفت .متاس��فانه برنامههاي امروز تلويزيون به گونهاي است
كه براي طيف خاصي ساخته ميشود .در حاليكه كشور ما
چه دوس��ت داشته باشيم و چه نداشته باشيم در طيفهاي
مختلفي زندگ��ي ميكنند و نميتوان با برنامهس��ازي براي
يك جريان انتظار داش��ت هم��ه را همنظر با خود نگه داريم.
همانطور كه چنديپيش در يك نظرس��نجي اعالم شد كه
70درصد مردم در ايام عيد برنامههاي ماهوارهاي نگاه كردند.
به نظر ميرس��د در عصر ارتباط��ات و اطالعات و تكنولوژي
نميتوان با بس��تن و گرفتن مشكلي را حل و فصل كرد ».به
نظر ميرسد در مسير آزاد انتقال اطالعات و ارتباطات اينك
مردم پشت درهاي اتاق فكر ،مسووالن به انتظار تصميم فردا
نشس��تهاند .تصميمگيريهايي كه بدون ترديد مرزبندي آن
براساس قوانين كشور خطكشي ميشود.

نيمه پر هم ديده شود ،بيشتر مشكالت ما حل ميشود ».به
اعتقاد او نمايندگان مجلس بايد درباره اين قانون تجديدنظر
كنند و متناس��ب با نيازهاي امروز قانون ديگري به تصويب
برس��انند تا زمينههاي بهتري براي اس��تفاده از ماهواره مهيا
شود .متاسفانه امروز نيروي انتظامي به استناد به قانون منع
اس��تفاده و فروش تجهيزات ماهواره حريم خصوصي افراد را
نقض ميكند در حاليكه به نظر بسياري از كارشناسان و مردم
اين نوع ورود به حريم خصوصي مناسب نيست و نقض حقوق
شهروندي است .نياز است همزمان با اجراي طرحهاي انتظامي
زمينههاي ورود به حريم خصوصي اصالح و مورد بازنگري قرار
گيرد و محدوديتهاي غيرضروري براي اس��تفاده از ماهواره
بايد برداش��ته ش��ود ».قنبري از مس��ووالن نيروي انتظامي
خواس��تهاي دارد« :از مس��ووالن نيروي انتظامي ميخواهم
ك��ه به تمام مناطق��ي كه رفته و ديشه��ا را جمع كردهاند،
سري بزند و ببينند چنددرصد از كسانيكه ديشهايشان را
بردهاند دوباره نصب نكردهاند و ديشهاي جديد را جانش��ين
ديشهاي قديمي نكردهاند .به نظر ميرسد اين نوع نگاه بايد
مورد تجديدنظر ق��رار گيرد ».قنبري درباره آمادگي مجلس
براي اصالح اين قان��ون ميگويد « :اظهار نظر در اين زمينه
دشوار است .فكر نميكنم شرايط و نوع نگاه به سمت برداشتن
محدوديتها باش��د .به نظر ميرسد اگر طرحي براي اصالح
اين قانون مطرح ش��ود با موفقيت همراه نباش��د .الزم است
نمايندگان ضرورتها را تشخيص دهند و به محدوديتها پي
برده و قوانين و محدوديتها را برطرف كنند».

اعضاي ستاد مباره با موادمخدر به مجلس گزارش دادند

مديركل پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر

30درصد از دانشآموزان در معرض استعمال سيگار و قليان
عباس��پور همچني��ن
ادامهاز
صفحه اول ب��ه كمب��ود نيروهاي
مش��اور در مدارس نيز
اش��اره كرد و عنوان كرد :متاس��فانه
نيروهايي مشاور كه ميتوانند نقش
موث��ري در اين رابط��ه ايفا كنند در
حال حاضر در مدارس كم هستند و
ما بايد به جايي برس��يم كه مدارس
كش��ور  60هزار مشاور داشته باشند
كه برنامهريزان از طريق اين مشاوران
بتوانن��د آگاهيهاي متع��ددي را به
خانواده بدهند.
برنامههاي وزارت علوم محدود به دانشگاههاي
دولتي است
به گفته عباس��پور در ادامه اين جلس��ه مسووالن
وزارت علوم نيز به ارايه گزارشي از وضعيت پيشگيري
از اعتياد و مصرف موادمخ��در پرداختند كه گزارش
محدود و ناقصي بود و نشان از فعاليتهاي ابتدايي از
سوي مسووالن اين وزارتخانه ميداد.
او ميگويد :گزارش وزارت علوم از وضعيت اعتياد
و مصرف موادمخدر در بين دانش��جويان متاس��فانه

گزارش غيرمس��تند و ناقصي بود و
نشان ميداد كه برنامههاي محدود و
ابتدايي در حال جريان اس��ت .با اين
حال قرار ش��د مسووالن وزارت علوم
گزارشهاي ديگري را در اين ارتباط
به مجلس ارايه كنند.
ريي��س كميس��يون آم��وزش
مجلس با اش��اره به اينكه برنامههاي
وزارت عل��وم در رابطه با پيشگيري
از اعتي��اد و مص��رف موادمخ��در
محدود به 15درصد از دانش��جويان
دانشگاههاي دولتي روزانه اس��ت ،ميافزايد :در حال
حاضر در كش��ور بيش از چهار ميليون دانش��جو در
تمامي دانش��گاههاي كش��ور اعم از دولتي ،پيام نور،
غيردولتي و دانشگاه آزاد وجود دارد كه متاسفانه اين
وزارتخانه برنامههاي خود را به دانش��گاههاي دولتي
محدود كرده است؛ اين امر در نوع خود نگرانكننده
اس��ت چرا ك��ه محيط دانش��گاه و خواب��گاه همواره
بستري براي سوءاستفاده مجرمان موادفروش بوده و
نيازمند دقت بيشتري از سوي مسووالن وزارت علوم
است.

ميانگين سن اعتياد در ايران ۲۹سال است
ش�رق :مدي��ركل پيش��گيري و امور
فرهنگي س��تاد مبارزه با موادمخدر
كشور گفت « :در حال حاضر ميانگين
س��ن اعتياد در كشور حدود ۲۹سال
اس��ت و ميتوان گفت كه ۹۳درصد
معتادان را مرد و هفتدرصد باقيمانده
را زنان تش��كيل ميدهند .به گزارش
ستاد مبارزه با موادمخدر ،دكتر حميد
صرامي تاكيد كرد « :بر اس��اس سند
پيش��گيري اوليه اعتياد ،بايد تا پايان
سال  ۹۴بيش از ۴۰درصد از جمعيت
جامعه ايران ،تحت پوشش برنامههاي پيشگيري قرار
بگيرند و اين برنامه كانون خانواده ،محيطهاي آموزشي،
محلهه��ا و محيطه��اي كار را مدنظ��ر دارد».صرامي
افزود«:نوع موادمخدر در جهان تغيير الگو داده اس��ت
ك��ه اين تغيير الگو معلول تبليغ��ات دروغين و كاذب
ب��راي موادمخدر صنعتي و جديد اس��ت و اين تغيير
الگو بيش��تر جوانان را مورد هدف قرار داده اس��ت».او
گفت« :ش��دت اعتياد در ايران افزايش داشته است اما
اعالم آمار اعتياد در جامعه ما نيازمند انجام تحقيقات
تخصصي و علمي است .بر اساس تحقيقات انجامشده،

اعتياد در بين متاهلين و افراد شاغل
بيش��تر از ساير قشرها ديده ميشود.
صرام��ي افزود« :س��ه عام��ل؛ عدم
رضايت عاطفي ،عدم رضايت جنسي
و عدم رضايت اقتصادي باعث گرايش
بيشتر متاهلين به اعتياد شده است».
مديركل پيش��گيري و امور فرهنگي
س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر كش��ور
افزود « :متاس��فانه به دليل اطالعات
ناكافي در زمينه اعتياد و نش��انههاي
آن ،بي��ش از ۵۵درصد والدين پس از
پنج سال از اعتياد فرزند خود آگاه ميشوند ».مديركل
پيشگيري و امور فرهنگي س��تاد مبارزه با موادمخدر
ت سال  ۸۶ميتوان
كشور تاكيد كرد« :بر اساس تحقيقا 
گفت كه بيش از ۳/۲درصد افراد زير ۲۰س��ال گرايش
و كشش به موادمخدر را در خود نشان ميدهند ،ولي
اين نشاندهنده سن اعتياد در ايران نيست ».صرامي
در پايان افزود « :در حال حاضر ميانگين س��ن اعتياد
در كش��ور حدود 29س��ال اس��ت و ميتوان گفت كه
۹۳درصد معتادان را م��رد و هفتدرصد باقيمانده را
زنان تشكيل ميدهند».

قاليباف:

وضعيت حجاب در شهرداري تهران زيبنده نيست
ش�رق :ش��هردار تهران معتقد اس��ت وضعي��ت حجاب در
ش��هرداري تهران زيبنده نظام نيس��ت و بنابراين او گفت
ك��ه از آن دفاع نميكنم .س��خنراني محمدباقر قاليباف در
گردهمايي دبيران ش��وراهاي امر به معروف و نهي از منكر
دس��تگاههاي اجرايي اما با پارهاي از ابهامات هم همراه بود،
چنانكه همزمان با غيرقابل دفاع خواندن وضعيت حجاب در
شهرداري تهران او اعالم كرد كه با اين وجود مقايسهها نشان
ميدهد كارمندان شهرداري يك سر و گردن از دستگاههاي
ديگر باالترند .او خواست براي مقايسه يك تيم از حوزههاي
علميه به طور س��رزده به شهرداري تهران بيايند تا صحت
گفتههاي او را كه وضعيت حجاب در شهرداري بهتر از ديگر
ايس�نا :رادان خبر داد :برخورد پليس با قمهزنها «در
صورت ش��دت يافت��ن اين خرافات ،ني��روي انتظامي
طبق س��نوات گذشته برخورد خواهد كرد و هيچگونه
نگرانياي از اين بابت نخواهد بود ».س��ردار احمدرضا
رادان اف��زود « :ب��ا فرارس��يدن م��اه محرم و ش��روع
عزاداريهاي اين ماه در سراس��ر كشور ،طبيعي است

دستگاههاست،تاييدكنند.
بهتر بودن وضعيتي كه او حاضر نيست از آن دفاع كند
به گزارش فارس ،سخنان قاليباف وجه ديگري هم داشت،
بهگون��هاي ك��ه او ادعا كرد وضعيت حجاب در ش��هرداري
نه تنها در ش��أن نظام اسالمي نيس��ت بلكه حتي به اندازه
كش��ورهاي خارجي كه به حجاب اعتقاد ندارند هم نيست
چرا كه در آنجا كارمندان ادارات حق آرايش و بزك كردن در
محيط كاري را ندارند.
همه به پاچهخواري عادت كردهايم
قاليباف تاييد كرد كه در شهرداري تهران به ندرت كسي
پيدا ميش��ود كه من را نصيحت كند و اس��مش را زير آن

بنويسد گفت كه به جاي آن همه به پاچهخواري و نان قرض
دادن ع��ادت كردهايم .او ادام��ه داد« :حاضريم در روزنامهها
هر دروغي را عليه هم بنويسيم اما حاضر نيستيم رو در رو
اشكاالت هم را بگوييم.ما در شهرداري تهران حاضريم با اين
نگاه امر به معروف و نهي از منكر را دنبال كنيم كه در اين
صورت فضا عوض ميش��ود ».سفر قاليباف به قم و ديدار با
برخي علما بخش ديگري از س��خنانش بود« :اعالم كردهام
كه من در زمينه ام��ر به معروف و نهي از منكر در خدمت
دوستان هستم و بيايند در شهرداري تهران و اين كار را از دم
شروع كنند؛ چرا كه مردم در حافظه تاريخي خود و در طول
صد سال اخير از سه س��ازمان شامل دادگستري (عدليه)،

برخورد پليس با قمهزنان
كه شاهد بعضي از خرافات مثل قمهزني و ...در نقاطي
از كشور باش��يم ،البته اين مساله عموميت ندارد و در
بعضي از نقاط كش��ور وج��ود دارد ».او ابراز اميدواري

كرد « :عزاداران س��وگوار نيز دق��ت و آگاهي كامل از
اينگونه مس��ايل و خرافات را داش��ته باشند و بر اين
باور هستيم كه كنترل اين مسايل و مشكالت توسط

خیابان
رييس اداره آزمايشگاههاي بهداشتي

آزمايش شيشه و روانگردانها
تا پايان سال اجباری ميشود

عکس :فرهاد کاوه

ايسنا :معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي با تاكيد بر اينكه توزيع غذاي گرم تنها در ظروف
يكبار مصرف گياهي مجاز اس��ت ،هش��دار داد« :توزيع
نذورات در ظروف يكبار مصرف پالستيكي پيگرد قانوني
دارد ».دكتر احمدرضا فرسار ادامه داد« :همهساله عالوه
ي با مساجد به منظور رعايت نكات بهداشتي
بر هماهنگ 
به ويژه در طبخ غذا به صورت مرتب بر طريقه پخت غذا
در مساجد و تكايا و رعايت اصول بهداشتي در آبدارخانهها
نظارت میشود ».او با بيان اين مطلب كه موارد ممنوع در
طبخ غذا به صورت مكتوب به اين مراكز ابالغ ميش��ود،
عنوان كرد« :توزي��ع غذا بايد حتما در ظروفي از جنس
س��لولز يا ذرت كه غير از مواد پالستيكي هستند ،انجام
ش��ود .ريختن غذاي گرم تنها در ظروف يكبار مصرف
گياهي مجاز اس��ت ».معاون بهداش��تي دانش��گاه علوم
پزشكي شهيد بهش��تي تصريح كرد« :توزيع نذورات در
ظروف يكبار مصرف پالستيكي توسط مساجد و تكايا
ت اين
پيگرد قانوني دارد و عالوه بر آنكه جلو ادامه فعالي 
مراكز گرفته ميشود ،امكان ارجاع به مراجع قضايي نيز
وجود دارد ».او همچنين به اشخاصي كه در منزل اقدام
ب��ه طبخ نذورات ميكنند ،توصيه كرد« :اين افراد حتما
از موارد اوليه س��الم استفاده كنند و توجه داشته باشند
غذاهاي پختهشده با مواد خام در تماس نباشد و مواد خام
بالفاصله مصرف شوند».
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شهرداري (بلديه) و كالنتري (نظميه) دلخوشي نداشتهاند
بنابراين بياييم موض��وع امر به معروف و نهي از منكر را در
شهرداري تهران از يك كار اداري و شكلي به يك كار عميق
و قلبي تبديل كنيم».
با كمك هم مشكل رشوه در شهرداري را حل كنيم
او حتي خواس��ت صريحتر صحب��ت كند و حل معضل
رش��وهگيري در شهرداري را مسالهاي دانست كه به كمك
جمعي نياز دارد« :مگر مردم از رش��وه در شهرداري تهران
ناراحت نيس��تند؟ خب بياييد با كمك هم مش��كل را حل
كنيم ،آن وقت خواهيم ديد كه چه انقالب بزرگي در باورهاي
مردم نسبت به دين و انقالب ايجاد ميشود».
ع��زاداران به معناي واقعي صورت ميگيرد و نيازي به
مداخله نيروي انتظامي نيس��ت ».جانش��ين فرمانده
نيروي انتظامي اظهار داشت« :در صورت شدت يافتن
اين خرافات ،نيروي انتظامي طبق س��نوات گذش��ته
برخ��ورد خواهد كرد و هيچگونه نگرانياي از اين بابت
نخواهد بود».

شرق :رييس اداره مديريت آزمايشگاههاي بهداشتي
وزارت بهداش��ت از افزوده شدن آزمايش شيشه و ساير
روانگردانه��ا به پروتكله��اي آزمايشه��اي اجباري
تا پايان س��ال و راهاندازي ش��بكه آزمايش��گاهي ايدز
در كش��ور خبر داد .دكتر حس��ين غالمي در نشست
«آزمايشگاههاي بيمارمحور؛ اقدامات و برنامههاي اداره
كل آزمايشگاهها» با بيان اين مطلب كه قريب به دوهزار
آزمايشگاه بهداشتي در كشور فعال هستند ،اظهار كرد:
«عمده وظايف اين آزمايش��گاهها به بيماريهاي تحت
مراقب��ت مربوط ميش��ود .اين نظ��ام مراقبت در همه
جاي دنيا مستقر اس��ت .برای مثال در زمان شيوع وبا،
آزمايش��گاهها يكي از نقشهاي اساسي را در كنترل و
مراقبت از وبا ايفا ميكنند .اين آزمايش��گاه اس��ت كه
اپيدمي و پايان يك اپيدمي را اعالم ميكند .با تشخيص
ب��ه موقع ي��ك بيماري ،پزش��ك ميتواند بيم��اري را
كنترل و تحت مراقب��ت درآورد ».او در ادامه به تبيين
فعاليتهاي اداره مديريت آزمايش��گاههاي بهداشتي و
همچنين برنامههاي در دس��ت اقدام اين اداره پرداخت
و گفت« :براي هر ك��دام از بيماريهاي تحت مراقبت
يك آزمايش��گاه مرجع كشوري وجود دارد و حرف آخر
را در تشخيص آن بيماري ميزند .برای مثال يك شبكه
آزمايش��گاهي آنفلوانزا راهاندازي شد كه با برخورداري
از  11آزمايش��گاه منطقهاي وظيف��هاش گزارش موارد
مش��كوك به آنفلوانزاس��ت ».غالمي همچنين با اعالم
اين خبر كه ش��بكه آزمايشگاهي نظامند سل مقاوم به
درمان حداقل تا پايان امس��ال و حداكثر تا پايان شش
ماهه نخست س��ال  91راهاندازي ميشود ،اظهار كرد:
«يكي از ضرورتهاي اين شبكه آزمايشگاهي تشخيص
بهموقع سل مقاوم به درمان است زيرا سلي كه در برابر
درمان مقاوم شده باشد خطرناك است و درمان آن نيز
با داروهاي روتين كه براي بيماران مس��لول اس��تفاده
ميشود ،متفاوت است ».او همچنين از راهاندازي شبكه
آزمايش��گاهي ايدز در كشور خبر داد و گفت« :پيش از
اين شاهد بوديم كه در زمينه بيماريهاي غيرواگير چون
تاالسمي ،آزمايشهايي پيش از ازدواج به عمل ميآيد
يا برنامههايي نظير غربالگري نوزادان در آزمايش��گاهها
در حال حاضر در حال اجراس��ت .عالوه ب��ر راهاندازي
شبكه آزمايش��گاهي ايدز غربالگري سندرم داون آنمي
داسيش��كل هم در حال ش��كلگيري و انجام است».
رييس اداره مديريت آزمايش��گاههاي بهداشتي وزارت
بهداش��ت همچنين به اجباري ش��دن آزمايشات مواد
روانگردان در كشور اشاره كرد و گفت :انجام آزمايشات
مربوط به مواد روانگ��ردان را بهزودي جزو پروتكلهاي
اجباري قرار خواهيم داد .اين روند را از شيش��ه ش��روع
كردهايم و آزمايش شيشه براي تمام كساني كه آزمايش
عدم اعتياد را انجام ميدهند از پايان سال الزامي خواهد
ش��د .او اضافه كرد« :طي جلسهاي كه با ستاد مبارزه با
موادمخدر برگزار شد ،ترتيب اولويت سوءمصرف مواد به
ما اعالم شد .پس از ترياك ،هرويين ،مرفين و كراك كه
طي يك آزمايش قابل تشخيص هستند ،پرمصرفترين
ماده مخدر ،شيش��ه اس��ت .به تدريج و پس از اجباري
شدن تست شيشه ،حشيش و ...را خواهيم داشت».
عضو انجمن جراحان ايران اعالم كرد

تصادف و مينهاي عمل نشده
عوامل مهم قطع عضو در كشور

ف�ارس :عضو انجمن جراحان اي��ران گفت« :حوادث
به خصوص تصادف��ات رانندگي ،ديابت و مينهاي عمل
نش��ده كه هنوز در  ۷۰هزار هكتار وج��ود دارند ،عوامل
مهم قطع عضو در كش��ور هستند ».فريور الهيجي در
مراسم نخستين دوره بينالمللي توانبخشي در قطع عضو
اندام تحتاني كه در معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشي
جمعيت هالل احمر برگزار شد ،اظهار داشت80« :درصد
معلوليته��ا به دليل قط��ع عضو در كش��ورهاي جهان
س��وم صورت ميپذيرد ».او افزود« :براساس گزارشهاي
بينالمللي س��ازمان ملل در پي جنگ هش��ت ساله يك
ميليون و  700هزار زخمي و يك ميليون كشته از هر دو
كشور ايران و عراق صورت پذيرفت كه تعداد قابلتوجهي از
اين تعداد نيز منجر به معلوليت و قطع عضو شد ».الهيجي
با اشاره به اينكه هنوز در كشور آمار مشخص و كاملي به
دليل فقدان منابع اطالعاتي در زمينه معلوليتها وجود
ندارد ،تصريح كرد« :در حال حاضر ايران در زمينه تروماها
داراي آمار بس��يار باالي قطع عضو اس��ت درحالي كه در
ديگر كشورها اين قطع عضو بين افراد جامعه آنان بيشتر
در زمينه بيماريهاس��ت ».عضو انجمن جراحان ايران با
اشاره به اينكه از ديگر موارد قطع عضو مربوط به بيماران
ديابت اس��ت ،افزود« :با توجه به آمار پنج ميليون و 500
هزار ديابتي در كشور هنوز  300هزار نفر از ابتال به ديابت
خود خبر ندارند ».الهيجي با بيان اينكه بعد از تصادفات،
انفجار مينهاي جنگي بيش��ترين قربانيان قطع عضو را
سبب ميش��ود ،گفت« :براس��اس آمار مركز مينزدايي
كش��ور در حال حاضر ميليونها مين در  70هزار هكتار
زمين كش��ورمان وجود دارد كه به صورت هفتگي باعث
حوادث و قطع عضو افراد محلي در اين مناطق به خصوص
غرب كشور ميش��ود».او با اشاره به اينكه معلوليتها به
خصوص قطع عضو در كش��ور آمريكا نيز بسيار بيشتر از
كش��ورهاي اروپاي غربي است ،بيان داش��ت« :در طول
جنگ  33روزه لبنان نيز تعداد معلوليتها (قطع عضو) با
توجه به زمان كم اين جنگ بسيار باال بود ».عضو انجمن
جراحان ايران با اش��اره به آمار  23هزار كشته مصدومان
تصادفي كش��ورمان تصريح كرد« :در چهار ماهه نخست
سالجاري نيز  11هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از
دست دادند كه نسبت به مدت زمان و تعداد كشتهشدگان
خطر افزايش اين تعداد كشتههاي تصادفات تا پايان سال
بيشتر قوت ميگيرد».

