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اجتماعي

وطن امروز شماره 1393

نبضجامعه
سرپرست دادسرای ویژه قتل خبر داد

شکایت خانواده
بازماندگان سانحه آنتونف

چهارشنبه  29مرداد 1393

گزارش 2

آیا دولت برای مهار آسیبهای نوپدید وارد عمل میشود؟

شخم زدن میراث فرهنگی کشور!
تورهای گنجیابی کمر میراث فرهنگی را میشکند

خانوادهها و بازماندگان س��انحه هوایی آنتونف
به دستگاه قضا ش��کایت کردند .محمد شهریاری،
سرپرست دادسرای ویژه قتل درباره اقدامات صورت
گرفته در پرونده س��قوط هواپیمای آنتونف اظهار
داش��ت :تمام واحدهای مربوط در حال بررس��ی و
پیگیری این پرونده هستند و ما منتظریم کمیسیون
س��وانح و سوختگی نتیجه بررس��یهایش را اعالم
کند .سرپرست دادس��رای ویژه قتل درباره آخرین
اطالعات از سقوط هواپیمای آنتونف به فارس گفت:
خانوادههای متوفیان و بازماندگان به دستگاه قضا
ش��کایت کردهاند .به گفته ش��هریاری ،بررسیها و
کارهای کارشناس��ی این پرونده طول میکشد اما
تمام مدیران در حال انجام وظیفه هستند.
رئیس شبکه هپاتیت انتقاد کرد

حذف  2قلم داروی گرانقیمت از بیمه

رئیس ش��بکه هپاتیت با عنوان این مطلب که
داروهای خط اول درمان هپاتیت سی تحت پوشش
بیمهها قرار دارند و بیماران از این بابت مشکلی ندارند،
نسبت به قطع پوشش بیمهای  2قلم داروی بیماران
هپاتیت سی توسط سازمان تامین اجتماعی انتقاد
کرد .سیدموید علویان ،رئیس شبکه هپاتیت با بیان
ای��ن مطلب به مهر گفت :بیماران مبتال به هپاتیت
س��ی برای تامین داروهای خ��ط اول درمان ،هیچ
مشکلی ندارند و این داروها که شامل «اینترفرون»
و »ریباولین» است ،تحت پوشش بیمهها قرار دارد.
وی در عی��ن حال از قطع پوش��ش بیمهای  2قلم
داروی بیماران هپاتیت س��ی توسط سازمان تامین
اجتماعی خبر داد و اظهار داش��ت :ای��ن داروها در
لیست تایید شده وزارت بهداشت قرار دارند و تا 2-3
ماه پیش نیز تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی
بودند .علویان با اشاره به پوشش بیمهای این  2قلم
دارو توسط سایر بیمههای خدمات درمانی نیروهای
مس��لح افزود :هزینه یک دوره درمان  6ماهه این 2
قلم دارو در حدود  90میلیون تومان اس��ت که 50
درصد هزینه آنها را پوشش میدادند .رئیس شبکه
هپاتیت همچنین به داروی جدیدی که برای درمان
هپاتیت س��ی تولید شده است ،اش��اره کرد و بیان
داشت :این دارو که «سوفس بوویر» نام دارد ،توسط
یک شرکت انگلیسی ساخته شده و تاییدیه FDA
را دارد .اثربخشی این دارو ،بیش از  95درصد است
اما قیمت گران آن باعث شده نهتنها ایران ،بلکه سایر
کشورها نیز برای تهیه آن دچار مشکل شوند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس اعالم کرد

آمار 7میلیونی جوانان بیکار

 7میلی��ون نفر از جوانان با مش��کالت بیکاری
ت و پنجه نرم میکنند و ای��ن موضوع باعث
دس�� 
خسارت میش��ود .هادی قوامی ،نماینده اسفراین
در مجل��س ش��ورای اس�لامی بی��کاری را چالش
اساس��ی جمهوری اس�لامی عنوان ک��رد و افزود:
 7میلی��ون نف��ر از جوان��ان با مش��کالت بیکاری
ت و پنجه نرم میکنند و ای��ن موضوع باعث
دس�� 
خسارت میشود .به گزارش ایسنا ،نماینده اسفراین
در مجلس ش��ورای اسالمی در تذکر شفاهی خود
گفت« :وظیفه دولت است که شرایطی فراهم کند تا
این جوانان صاحب اشتغال شوند و باید وسایل کار و
اشتغال در اختیار آنها قرار بگیرد».
نگاه

شورای شهر اخالقی

ادامه از صفحه اول

سیاس��ت البته که در جای خود مهم و ارزشمند
اس��ت اما نه ب��ه قیمت غلبه سیاس��تزدگی بر علم،
فرهنگ و هنر و ارجاع مدیریتهای علمی و فرهنگی
بر مدار تصمیمات جناحی که نتایج تأسفبار آن را در
تجربهه��ای خودمان و ملل مختلف دیدهایم ».در این
س��خنان یک تضاد بزرگ مش��هود است .تضادی که
میتوان آن را به وضوح در شورای شهر تهران مشاهده
کرد .آقای مسجدجامعی این روزها هدایت شورایی را
به عهده دارند ،که به دلیل عدم توان «جداسازی امور از
یکدیگر» و «غلبه سیاستزدگی» ،همچنین سیطره
منافع قبیلهای و «تصمیمات جناحی» بر تصمیمات و
عملکرد رئیس آن ،شورای اسالمی شهر را بار دیگر و
پس از تجربه تلخ شورای اول ،به یکی از سیاسیترین
دورهه��ای آن و محل��ی جهت طراحی س��ناریوهای
سیاسی و جناحی برای مخدوش جلوه دادن خدمات
مدیریت ش��هری مبدل کرده اس��ت .ناصواب نیست
که احمد مس��جدجامعی خود نیز با محک یادداشت
خویش ،عملکرد خود و یارانش را در یک سال گذشته
در بوته آزمون نهد و نسبت «فهم اجتماعی» و «نگرش
علمی» با اس��تراتژی قبیلهای «فتح سنگر به سنگر»
در تسخیر شهرداری تهران را برای همگان عیان کند.
همچنین رواست تا ایشان پیش از توصیه نمایندگان
مجلس ش��ورای اس�لامی به رعایت تقوا و اخالق ،که
کاری نیک و پس��ندیده است ،خود نیز نیمنگاهی به
رفت��ار سیاس��تزده و نگاه قبیلهای حاک��م در دوران
انتخاب ش��هردار بیندازد و در چگونگی انطباق ادعای
امروز خود با هجمهها ،تهمتها و دشنامهای گوناگون،
که تنها به جرم دگراندیشی و اعالم نظر و رأیی مستقل
و برآم��ده از تصمیم فردی و آزادانه عضو دیگر ش��ورا
علیه وی صورت گرفت ،با در نظر گرفتن علم و عمل و
اخالق قدری تامل و اندیشه کند.

گ�روه اجتماعی :در ش��رایطی که همگان
بر حفظ و ض��رورت نگه��داری از میراث
فرهنگی تاکی��د دارند ،به نظر میرس��د
این موضوع در کش��ور م��ا وارد فاز تازهای
شده است .انگار آسیب رساندن به میراث
و گنجینههای پیش��ینیان ما از نوش��تن
یادگاری و کندهکاریهای گاه و بیگاه فراتر
رفته است چرا که این روزها شاهد برگزاری
تورهای گنجیابی و یافتن دفینه در جامعه
هستیم؛ تورهایی که با عناوین آموزشی و
علمی و همراهی یک اس��تاد راهنما برای
یافتن گنج و آموزش چگونگی کشف دفینه
راهی مناطقی از کشور میشوند البته باید
به این موضوع دس��تگاههای فلزیاب را هم
اضافه کرد که به سادگی هرچه تمامتر به
جان میراث فرهنگی ما افتاده اس��ت و در
س��ایه کمتوجهی مدیران ،مش��غول زیر و
زبر کردن گنجینهه��ای آبا و اجدادیمان
هس��تند .این درحالی است که با دامنهدار
شدن این مشکالت پای نمایندگان مجلس
و مدیران و متولیان میراث فرهنگی هم به این ماجرا باز
شد و آنها هم با ابراز گالیه از به تاراج رفتن میراث فرهنگی
کش��ور با فلزیابها یا برگزار ش��دن توره��ای گنجیابی
خواستار ورود هر چه سریعتر دولت به این ماجرا شدند.
■■ماجرا از کجا آغاز شد؟
چن��دی پیش برخی رس��انهها از انتش��ار قارچگونه
س��ایتهای گنجیابی خبر دادند و اع�لام کردند در این
سایتها افراد سودجو به راحتی اقدام به تبلیغ چگونگی
پیدا کردن گنج و دفینهه��ای طال و غارت محوطههای
تاریخ��ی میکنند بدون اینکه اداره حقوقی ،حراس��ت و
یگان حفاظت س��ازمان میراث فرهنگ��ی اطالعی از این
موضوع داش��ته باش��ند .پیگیریها حاکی از آن بود که
مدیران مربوط یا برای اولین بار است که چنین موضوعی
را شنیدهاند یا تاکنون برایشان پیگیری چگونگی فعالیت
گردانندگان این سایتها اهمیت چندانی نداشته است.
البت��ه چندی بعد یگان حفاظ��ت از میراث فرهنگی که
وظیفه شناسایی این تخلفات را دارد 2 ،گزارش از برخورد
با متخلفان حوزه میراث فرهنگی منتشر کرد اما این پایان

ماجرا نبود؛ به تازگی در سایتهای مجازی و شبکههای
اجتماعی اطالعیه دیگری منتشر شده که نشان میدهد
افرادی به سرپرستی یک استاد راهنما به نام «ف  -ب»
گروه کاوش تش��کیل داده و قرار است اواخر مردادماه به
تور علمی  -آموزشی چگونگی دفینهیابی در جنگلهای
شمال کشور بروند.
■■گنجیابی به بهانه تور تحقیقاتی!
در تبلیغات مربوط به این تور آموزش��ی آمده است:
«توجه داش��ته باشید از آنجا که این کمپینگ علمی در
قالب یک تور تحقیقاتی همراه با کاوش واقعی است ،تنها
ویژه اعضای باشگاه و مشترکانی است که مورد تایید استاد
باش��ند .بنابراین برای کسب اطالعات بیشتر و چگونگی
ثبتنام و رزرو جا تماس بگیرید» .مهر در این باره نوشت:
فعالی��ت این گروه تنه��ا معطوف به برگ��زاری تورهای
علمی  -تحقیقاتی نیس��ت .آنها در شبکههای اجتماعی
کلیپهای متعددی درباره چگونگی آموزش گنجیابی به
مخاطبان خ��ود پخش کردهاند .در یکی از این کلیپها،
گرداننده این س��ایت آورده که ه��دف ما از آموزش تنها

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت:

آمار  100هزارنفری معتادان خیابانی
چهره روز گروه اجتماعی :دبیرکل ستاد مبارزه
ب��ا م��واد مخدر با هش��دار نس��بت
ب��ه مص��رف  ۵۷۳تن مواد مخ��در در کش��ور از وجود
 ۱۰۰ه��زار معتاد خیابانی خب��ر داد .به گزارش فارس،
عبدالرضا رحمانیفضلی ،دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد
مخدر در دیدار با ائمه جمعه کش��ور با هدف اجتماعی
کردن موضوع مواد مخدر ،گفت:
طب��ق آمارهای شیوعشناس��ی
یکمیلی��ون و  300هزار معتاد
در کش��ور داریم که با احتساب
خانواره��ای آنه��ا  5/5میلی��ون
نف��ر به صورت مس��تقیم با مواد
مخدر درگیرن��د .وی ادام��ه داد 53 :درصد از معتادان
متأهل هستند که اگر هر خانواده  2فرزند داشته باشد
یکمیلیون و  400هزار کودک در خانواده معتاد وجود
دارد که اگر مراقبت نش��وند در مدار بعدی وارد چرخه
اعتیاد میش��وند .دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر
بیان داش��ت :حتی نوع مصرف مواد مخدر تغییر کرده
بهزیستی گروه اجتماعی :افزایش مس��تمری
مددجویان تحت پوشش بهزیستی
در انتظ��ار تصمی��م و ابالغ معاونت نظ��ارت راهبری و
برنامهریزی ریاستجمهوری اس��ت.همایون هاشمی،
رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور با بیان این مطلب،
اف��زود :افزای��ش مس��تمری مددجویان س��ازمانهای
حمایتی مانند بهزیستی باید به تصویب معاونت راهبری
ریاس��تجمهوری برس��د و پس از آن به دستگاههای
مرب��وط جه��ت اجرایی ش��دن اب�لاغ ش��ود و در غیر
گ�روه اجتماع�ی :پ��س از ماجرای
سالمت
استفاده از روغن پالم در تولید برخی
از محصوالت لبنی که با حاشیههای فراوانی همراه شد،
حاال حوزه سالمت گرفتار یک ماجرای جدید روغنی
شده است؛ تولید روغن آلوده با استخوان حیوانات که
یکی از نماین��دگان مردم تهران این موضوع را مطرح
کرده اس��ت .مهر در این باره نوش��ت :به نظر میرسد
حوزه سالمت نمیخواهد از ماجرای «روغن» رها شود
زیرا پس از یک هفته اخبار و گزارشهای رس��انههای
مکتوب و مجازی و رسانه ملی درباره استفاده از روغن
پالم در برخی از محص��والت لبنی ،حاال تولید روغن
آلوده با اس��تفاده از اس��تخوان حیوانات ،مطرح شده
اس��ت؛ خبری که زهره طبیبزاده نوری ،عضو هیات
رئیسه مجمع نمایندگان اس��تان تهران ،آن را عنوان
کرده است.
■■تولید روغن از استخوان حیوانات
ای��ن نماینده مردم تهران که به تازگی بازدیدی از
مناطق حاشیه شهر تهران داشته است ،با تشریح این
ماجرا ،میگوی��د :در بازدیدی که از منطقه قلعهنو در
شهرری داشتم ،پی به این موضوع بردم .طبیبزاده
نوری با اش��اره به مش��اهدات خ��ود از مکانی که این
روغن را تولید میکردند ،میافزاید :این اس��تخوانها
در مع��رض حرارت  40درج��ه و مکانی به طور کامل

زدن سنگ میراث فرهنگی به سینه است .متولیان میراث
فرهنگی برخورد قهری با گنجیابان انجام میدهند اما ما
به آنها آموزش میدهیم که ناشیانه یک محوطه یا بنای
تاریخی را تخریب نکنند بلکه با ش��ناخت بهتر به سراغ
گنج بروند .این درحالی اس��ت که مهدی ایزدی ،معاون
میراث فرهنگی استان مازندران نیز گفته تاکنون به چنین
موضوعی برخورد نکرده است با این حال آموزش گنجیابی
را ممنوع و اقدامی خالف قانون دانست.
■■شخم میراث فرهنگی با فلزیاب
البته این تمام ماجرا نیس��ت و مهدی حجت ،رئیس
ایکوموس ایران نیز از فلزیابهای رهاش��ده در کشور که
مانند خوره میراث فرهنگی را نابود میکنند ،انتقاد کرده
و خواس��تار ورود دادستان عمومی کشور به این موضوع
شده است .حجت در گفتوگو با تسنیم خواستار عملکرد
جدی س��ازمان میراث فرهنگی با فلزیابها ش��د و بیان
داش��ت :س��ازمان میراث فرهنگی باید در اجرای قوانین
جدیتر عمل کند و کس��ی که مجری قانون است باید
جدی باش��د و س��ازمان باید برود شکایت کند .به گفته

رئی��س ایکوم��وس ایران ،درح��ال حاضر
فلزیاب را در مملکت رها کردهاند که مثل
خوره تمام سایتهای تاریخی مملکت را
نابود میکند ،در حالی که قانون میگوید
چه س��اختن و چه ورود فلزیاب به کشور
باید با جواز س��ازمان می��راث فرهنگی و
وزارت نیرو باشد اما پشت کبریت مصرفی
مردم تبلیغ فلزیاب میکنند ،در کوچهها
تبلیغ فلزیاب کردند ،سایت درست کردند،
آیا این جنایت نیس��ت؟ آیا این حق مردم
نیست؟
■■لزوم مقابله دولت با تاراج
میراثفرهنگی
اما در آن سوی ماجرا عضو فراکسیون
گردش��گری و می��راث فرهنگی مجلس
ش��ورای اس�لامی از به تارا ج رفتن میراث
فرهنگ��ی در توره��ای گنجیابی بهکمک
استفاده از فلزیابها انتقاد کرد و خواستار
ورود دولت برای حل این مش��کل ش��د.
ابراهیم نکو ،عضو فراکسیون گردشگری و
میراث فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی درباره استفاده
غیرقانونی از فلزیابها و برگزاری تورهای گنجیابی ،اظهار
داش��ت :آن چیزی که به میراث فرهنگی و به ثروتهای
ملی ما مربوط اس��ت سرمای ه کشور محسوب میشود و
به تارا ج بردن آن بهانحای گوناگون میتواند کش��ور را با
هرج و مرج مواجه کند .وی به تسنیم اعالم کرده است:
در نقاط گوناگون کشور ثروتهای ارزشمند ما را به تاراج
میبرند ،متأسفانه این تورها بهصورت غیررسمی فعالیت
میکنند و مجاز نیستند ،هرچند بهصورت رسمی فعالیت
و تبلیغ میکنند .نکو با بیان اینکه دولت باید با س��رعت
به این موضوع ورود کن��د و اجازه ندهد حتی یک مورد
از این ثروتها و میراث ارزش��مند دچار خدش��ه ش��ود،
یادآور ش��د :البته ناگفته نماند در نقاط گوناگون کشور
نارضایتی مردم را شاهدیم که برخی آثار باستانی و میراث
ارزشمند ما در معرض تهدید و خطر است .به گفته نکو،
این اتفاق بهصورت آش��کارا اتفاق میافتد و با رواج دادن
این تورها در آینده باید شاهد هجوم افراد فرصتطلب و
منفعتطلبها به میراث فرهنگی کشور باشیم.

سونامی سرطان در ایران صحت ندارد

به طوری که در  2-3سال گذشته مصرف شیشه از 3/6
درصد به  22درصد افزایش یافته است .رحمانیفضلی با
هشدار نسبت به مصرف  ۵۷۳تن مواد مخدر در کشور
تصریح کرد ۱۰۰ :هزار معتاد کف خیابانی داریم که ما
متولی نگهداری و ترک آنها هستیم .وی با تأکید بر اینکه
مردم باید پای کار بیایند و آگاه شوند ،خاطرنشان کرد:
 55درصد طالق 24 ،درصد قتل،
 35درص��د س��رقت 27 ،درصد
همس��رآزاری و ک��ودکآزاری
و  40درص��د زندان��ی ش��دن به
دلیل مواد مخدر اس��ت .به گفته
رحمان��ی فضل��ی 2/6 ،درصد از
دانشجویان وزارت علوم 1/6 ،درصد در وزارت بهداشت و
 0/4درصد در سطح دانشآموزان دچار اعتیاد هستند اما
در مقابل  97/4درصد مردم معتاد نیستند.دبیرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد 27 :هزار بیمار مبتال به
ایدز در کش��ور داریم که  60درصد به دلیل تزریق مواد
مخدر و سرنگ مشترک بوده است.

گروه اجتماعی :اخب��ار و گزارشهاي
هشدار
متعددي مبن��ي بر اينکه س��ونامی
س��رطان در کش��ور در ح��ال رخ دادن اس��ت ،منجر به
نگرانیه��ای مردم ش��ده در حالی ک��ه آمارهاي موجود
صح��ت اين موضوع را تاييد نمي کند .به گزارش «وطن
ام��روز» رضا ملکزاده ،معاون تحقيقات و فناوري وزارت
بهداش��ت با بی��ان ای��ن مطلب
اظهارداش��ت :يک��ي از مهمترين
موضوع��ات مه��م درب��اره ب��روز
سرطان اين اس��ت که با افزايش
س��ن متوس��ط جامع��ه ،کنترل
بيماريهای واگير و افزايش عوامل
خطر سرطانها ميزان بروز سرطان در تمام دنيا در حال
افزايش است .معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت
خاطرنشان کرد :البته اين افزايش در کشورهای در حال
توسعه به مراتب بيشتر است به طوری که در برآوردهای
صورت گرفته در  20سال آينده باید منتظر افزایش 80
درصدی رشد سرطان در کشورهای در حال توسعه باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد

افزایش مستمری مددجویان چشمانتظار دولت
اینصورت نمیتوانیم مستمریها را افزایش دهیم .وی
با اش��اره به اینکه مستمری مددجویان بهزیستی طی
 2سال گذش��ته افزایش یافته است به مهر گفت :این
درحالی اس��ت که مستمری مددجویان سایر نهادهای
حمایتی طی این مدت افزایش��ی نداش��ته است اما ما

در بهزیستی توانس��تیم اقدامات و تسهیالت حمایتی
را در اختی��ار مددجوی��ان قرار دهیم .رئیس س��ازمان
بهزیس��تی تاکید کرد :هر سال افزایش مستمریها در
نیمه دوم س��ال اتفاق میافتد و امس��ال نیز امیدواریم
این موضوع میسر ش��ود و احتمال این امر وجود دارد.

روغن استخوان حیوانات ،چالش تازه حوزه سالمت

آلوده نگهداری و از آن روغنی استحصال میشود که
هیچکس پاسخگوی چرایی و چگونگی استفاده از این
روغن نیس��ت .وی ادامه داد :متاسفانه استخوانهای
حیواناتی مانند گاو و گوسفند را در محلهای سر باز،
ن هیچگونه رعایت بهداش��تی دپو کرده و شدت
بدو 
عفونی بودن منطقه به شکلی بود که اجازه بازدید به ما
داده نمیشد و در نهایت به دلیل حضور بخشدار ناحیه

به ما مجوز ورود دادند.
■■پرسشی که بیجواب ماند
طبی��بزاده با عنوان این مطل��ب که پاتیلهایی
در کن��ار این مرکز قرار داش��ت که داخ��ل آن روغن
استحصال ش��دهای از این استخوانها به دست آمده
ب��ود و یک کارگر افغانی نیز عمل ف��رآوری این ماده
را انج��ام میداد ،عنوان داش��ت :روغن به وجود آمده

به گفته ملکزاده در سالهاي گذشته اخبار و گزارشهاي
متعددي مبني بر اينکه سونامی سرطان در کشور در حال
رخ دادن است ،منجر به نگرانیهای مردم شده در حالی
که آمارهاي موجود صحت اين موضوع را تاييد نميکند.
وی خاطرنشان کرد :بر اساس آمارهاي معتبر ،ميزان بروز
سرطان در ايران کمتر از کشورهاي دیگر است و بر اساس
آمار س��ازمان بهداش��ت جهاني،
ميزان بروز س��رطان در کشور ما
بهطور متوسط  134/7نفر در هر
 100هزار نفر گزارش شده است.
وی ب��ا بیان اینکه بر اس��اس اين
آمار س��االنه  85هزار نفر از مردم
کشور ما به سرطان مبتال ميشوند ،اعالم کرد :حدود 55
هزار نفر به دليل سرطان جان خود را از دست ميدهند.
ملکزاده بیان داش��ت :شايعترين س��رطانها در مردان
ايراني سرطان معده و در زنان ايراني سرطان سینه است.
اين آمار نشان میدهد که الگوي بروز سرطان در کشور ما
با ساير کشورها تفاوت دارد.
به گفته هاش��می ،برای افزایش مبلغ مستمری منتظر
اعالم معاونت راهبردی ریاس��تجمهوری هستیم .وی
همچنین با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر حدود 4
میلیون و  800هزار نفر از خدمات و تسهیالت بهزیستی
بهرهمند میشوند ،خاطرنشان کرد :عالوه بر مددجویانی
که بهطور مستمر از خدمات این نهاد استفاده میکنند
و مس��تمری ماهانه دریافت میکنند ،تعدادی از افراد
نیازمند نیز بهطور موردی از خدمات و اقدامات حمایتی
بهزیستی برخوردار میشوند.
از این اس��تخوانها و چگونگی استفاده از آن برای ما
جای سوال داشت که این کارگر افغانی هیچ توضیحی
در این باره نداد .از س��وی دیگر عالوه بر فضای آلوده
تولید این روغن ،ماده به وجود آمده نیز بس��یار آلوده
بود که متاسفانه هیچکس پاسخگو نبود که چرا روغن
استخوانهای حیوانات گرفته میشود.
■■در انتظار دریافت پاسخ
عضو هیاترئیسه مجمع نمایندگان استان تهران
با بیان اینکه وزارتخانهها و سازمانهایی مانند وزارت
بهداشت ،وزارت کشور ،ش��هرداری و سازمان محیط
زیست مسؤول پیگیری این وضعیت هستند ،عنوان
ک��رد پیگی��ر موضوع اس��ت و نامهای هم ب��ه وزارت
بهداش��ت داده ش��ده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده
اس��ت .پس از فروکش کردن بحران در ح��وزه دارو،
حاال نوبت به حوزه غذا رس��یده است که وارد چالش
ش��ود .پس از ماجرای برنجهای آل��وده و به دنبال آن
پرونده روغن پالم که البته هنوز ترکشهای آن ادامه
دارد ،میبایست ماجرای جدیدی از روغنهای آلوده را
دنبال کرد .اس��تفاده از استخوان حیوانات برای تولید
روغن ،موضوعی نیس��ت که بتوان بیاعتنا از کنار آن
گذشت ،زیرا براساس آنچه کارشناسان حوزه غذا عنوان
میکنند ،تامین س�لامت محص��والت و فرآوردههای
غذایی ،یکی از مخاطرات جدی در حوزه سالمت است.

راه دور زدن طرح افزایش جمعیت

ط��رح تصویبش��ده افزایش نرخ ب��اروری و
پیش��گیری از کاهش جمعیت دارای نقصهایی
اس��ت که به راحتی میت��وان آن را دور زد و این
انتظار وجود داشت که مجلس شورای اسالمی آن
را دقیقتر مورد بررسی قرار دهد .طرح افزایش نرخ
باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت پس
از کشوقوسهای فراوان و تأخیرهای زیاد تصویب
ش��د؛ طرحی که قرار اس��ت تحولی در وضعیت
کنونی جمعیت ایران ایجاد کند و اوضاع بحرانی
جمعیت ایران را سامان بخشد .نمایندگان مجلس
شورای اسالمی این طرح را در  5ماده به تصویب
رس��اندند که در ماده یک آن آمده اس��ت« :همه
اعمال جراحی که به منظور پیش��گیری دائمی از
بارداری انجام میش��ود به استثنای موارد مرتبط
با تهدید س�لامت ممنوع اس��ت ،رعایت نکردن
این حکم توسط ش��اغلین حرف پزشکی تخلف
محسوب میش��ود و متخلفین متناسب با عمل
ارتکابی و تکرار آن به مجازاتهای انتظامی مندرج
در تبصره  1ماده  28قانون سازمان نظام پزشکی
جمهوری اس�لامی ایران مص��وب 1383/8/16
محکوم میش��وند» .یکی از انتقادهایی که به این
ماده واحده وارد است و برخی اعضای کمیسیون
بهداش��ت مجلس هم در این زمین��ه انتقاداتی را
مطرح کردند ،این بود که در این ماده تأکید شده
اس��ت فقط اعمال جراحی که موجب پیشگیری
دائمی از بارداری میش��ود ،ممنوع است در حالی
که طبق نظر کارشناسان ،روشهای دیگری غیر
از جراحی وجود دارد که میتواند پیش��گیری از
بارداری را به طور دائمی موجب ش��ود .در همین
راس��تا ،طاهره لباف ،پزش��ک زن��ان و زایمان و
بانوی نخبه سال  87کشورمان ،میگوید :اعمال
جراحی بس��تن لوله مردان در حال حاضر با لیزر
هم امکانپذیر است ،بنابراین بدون اعمال جراحی،
بستن لوله آقایان امکانپذیر است؛ همچنین درباره
زنان نیز تمام وس��ایل پیشگیری از بارداری مثل
ق��رض و آمپ��ول اگر مدت زیادی ب��دون کنترل
مصرف ش��ود ،موجب عقیمی دائمی خواهد شد.
وی به تس��نیم میافزاید :عالوه ب��ر آن داروهایی
وج��ود دارد که در داخل رحم میزنند و از طریق
رحم وارد لولهها میشود و لولهها را نکروز میکند
و میبن��دد و عقیم��ی دائم را موجب میش��ود.
بنابراین میت��وان گفت فقط و فقط عقیمی دائم
با عمل جراحی صورت نمیگیرد ،بنابراین معتقدم
این بن��د قانون باید اینگونه تغییر کند که «تمام
اعمال جراح��ی و غیرجراحی که موجب عقیمی
دائم میش��ود ،ممنوع است» .شکیبا محبیتبار،
متخصص انکولوژی نیز در این زمینه میگوید :اگر
منظور از جراحی فقط اتاق عملرفتن و بازکردن
بدن بیمار باش��د بهجز آنها روشهای استفاده از
حرارت لیزر و جریان الکتریسیته هم وجود دارد که
در آقایان موجب عقیمی دائمی میشود که همان
کار وازکتوم��ی را انج��ام میدهد که همه مراجع
تقلید عنوان کردهاند ایجادکردن عقیمی دائمی،
فعلی حرام محسوب میشود .میرمراد هاشمزهی
دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز
در این زمینه میگوید :طرح مصوبشده افزایش
نرخ ب��اروری از نظر علمی و منطقی نقص دارد و
باید بازنگریهایی در آن صورت گیرد .وی درباره
ماده یک طرح تصویبش��ده افزایش نرخ باروری
نی��ز تصریح میکند :تا آنجا که م��ا اطالع داریم،
بیش��تر مواردی که میتواند موجب عقیمسازی
دائمی شود موارد مربوط به جراحی است بنابراین
این ماده این موضوع را نشانه گرفته است تا دیگر
شاهد پیش��گیری دائمی از بارداری نباشیم .عابد
فتاحی ،عضو دیگر کمیس��یون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه متأسفانه
این م��اده از قانون زمینه این را ایجاد میکند که
غیر از اعم��ال وازکتومی ،روشهای پیش��گیری
دائم��ی دیگری باب ش��ود ،خاطرنش��ان کرد :به
نظرم در این قسمت از قانون اشتباه کردیم و باید
اصالح شود.
آوای شهر
شورای شهر تهران تصویب کرد

نامگذاری خیابانی
به نام کودکان غزه در پایتخت

با توجه به جنایات صورت گرفته علیه کودکان
غزه ،شورای شهر تهران تصویب کرد خیابان دفتر
س��ازمان ملل در ته��ران به نام «ک��ودکان غزه»
نامگذاری شود .به گزارش «وطن امروز» در جلسه
علنی روز گذشته شورای شهر تهران بررسی طرح
نامگ��ذاری و تغییر نام  14مورد از پلها ،کوچهها
و خیابانهای شهر تهران مورد بررسی و تصویب
اعضای شورای اسالمی ش��هر تهران قرار گرفت.
همچنین  2فوریت نامگذاری مکان یا معبری به
نام بقیع در یکی از مناطق مناسب شهر تهران با
رای حداکثری اعضا روبهرو و مقرر ش��د جانمایی
آن در کمیته نامگذاری ش��ورای اس�لامی شهر
تهران صورت گیرد .در ادامه این جلسه و به احترام
تجمعی که مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در
اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه انجام
میش��ود و همچنین با توجه به تمایز این جنگ
با نزاعهای قبلی غزه درباره کودکان ،خیابان دفتر
س��ازمان ملل در ته��ران به نام «ک��ودکان غزه»
نامگذاری شد.

