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درآمدزایی شهرداری از طریق فروش پیادهرو!

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:
اگر مدیریت شهری گذشته پل صدر را نمیساخت و به جای آن
واگنهای متروی تهران را خریداری میکرد ،اکنون هیچ مشکلی
درخصوص کمبود واگن نداشــتیم و امکان جابجایی  7میلیون
توگو با
نفر ســفر در روز وجود داشــت .محمد علیخانی در گف 
ایلنا درباره بیتوجهی شهرداری تهران به مسئله پیادهروها اظهار
داشت :مشکالت مربوط به پیادهروها بسیار زیاد است و مواردی
داریم که در آن برای نصب جعبههای چراغ برق ،به شــهرداری

پــول میدهند و آن را در پیــاده رو نصب میکنند
تا کنار ساختمان قرار نگیرد و نما به هم نریزد .وی
افزود :مشکالت در پیادهروها بسیار زیاد است و باید
به آن رسیدگی شــود .نقش رسانهها در این زمینه
خیلی مهم اســت و باید در این باره اطالعرســانی
کنند ،زیرا از این قبیل مســائل در ســطح شهر بسیار زیاد است
و پرداختن موردی به آنها در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد :مشــکل سد معبر در پیادهروها مسئله درستی

اجتماعی

است و فراتر از آن چیزی است که در فضای مجازی
منتشر میشود .علیخانی با بیان اینکه در حوزه حمل
ونقل زیرساختهای مترو اکنون مناسب هستند به
مسئله کمبود تجهیزات در مترو اشاره کرد و گفت:
مترو تهران تجهیزات نــدارد و کمبود واگن یکی از
مسائل اساسی ما است .ما کمبود دو هزار واگن مترو داریم که در
دو سال گذشته با ده هزار میلیارد تومان تامین میشد ،اما اکنون
با سیهزار میلیارد تومان تامین خواهد شد.

حرف حساب یک سلبریتی

پگاهآهنگرانی:

ما چکارهایم که
اظهارنظرکنیم؟
آفتاب یــزد -گروه اجتماعی« :ســلبریتیهای
متخصــص در همــه امــور» این روزهــا یکی از
آفتهای فضای مجازی محسوب میشوند؛ خیلیها
معتقدند که اظهار نظرهای بازیگران صرفا به دلیل
شهرتطلبی است و فرق نمیکند که این شهرت
را از طریق قاب دوربین در جشــنوارههای مختلف
کســب کنند یا اظهار نظر دربــاره موارد مختلف،
هرجا که بتوانند ابراز وجود میکنند،سر و کلهشان
پیدا میشــود .این موضوع در برخی از موارد هم،
مشکالت و حواشی را به همراه داشته اما باعث نشده
که بازیگران دست از اظهار نظر در خصوص موارد
مختلف بردارند .اظهار نظر ســلبریتیها حتی در
برخی از موارد از چارچوب خود خارج شده و شاهد
بودیم که برخی از بازیگران اقدام به تجویز دارویی
در شبکههای اجتماعی میکردند یا اینکه در برخی
از موارد سواد خود را به رخ میکشیدند و از «فعالین
معدنی» حمایت میکردند! با همه این اوصاف اما
حاال بعد از مدتها پگاه آهنگرانی که پیش از این
درباره محکومیت او صحبتهایی شده بود ،اعتراض
خودش را نســبت به اظهارنظر هنرمندان نشــان
میدهد .او که این روزها در فضای مجازی فعالیتی
نــدارد و درباره چیزی هــم اظهارنظر نمیکند در
گفتوگو با برخی خبرگزاریها گفته است«:ممکن

است در یک دورهای فعال بودم و کارهایی کردم و
نمیگویم پشیمان هستم ،اما کم تجربهتر بودم».
>ما چکارهایم؟

صحبتهای این بازیگر شــناخته شده در فضای
مجازی با واکنشهای زیادی همراه بود و خیلیها
حرفهای او را تائید کرده بودند .این بازیگر شناخته
شده عرصه سینما گفته بود«:سالیانی است که از
کسی حمایت نکردم ،حرفی هم نزدم و ترسی هم
از چیزی نداشــتم .اما به نظر من مردم اوردوز این
هستند که بازیگران راجع به چیزی نظر بدهند .من
به این نتیجه رسیدم که چرا اینگونه فکر میکنیم؟
ما بازیگران ،چه کاره جامعه هســتیم ،چرا برتری
نســبت به بقیه آدمها داریم که راجع به همه چیز
نظر بدهیــم .میتوانیم در حوزه تخصصیمان نظر
بدهیــم ،اما اینکه اقتداری را احســاس کنیم و از
جایگاهی رهنمود به مردم بدهیم ،به نظر من کار
نمیکند و برعکس آن رهنمود کار میکند و وقتی
مردم ناراضی میشــوند ،همه چیز را به گردن تو
ی که اظهار نظر کردهای میاندازند ».او در
سلبریت 
ادامه تاکید کرده بود«:اگر نظر سلبریتیها تاثیری
هم داشته باشد ،تاثیر واقعی نیست .کمپین فالن
چیز را راه میاندازند و مردم میروند الیک میکنند
و تا یک هفته درگیر کمپین هستند .اما چون مردم
به صورت خودجوش و واقعی این نیاز را احســاس
نکردنــد که دنبال حرکت مد نظر چهره مشــهور

بروند ،کمپین مد نظر خیلی زود فروکش میکند
و تاثیر عمیقی نمیگذارد .من مدتهاست در فضای
مجازی حضور نــدارم و راجع به چیزی اظهار نظر
نمیکنم ،به خاطر اینکه ما چکارهایم؟ خیلی وقتها
سعی میکنم راجع به چیزی حرف بزنم ،اما خودم
را کنتــرل میکنم .جایگاهی که فضای مجازی به
بازیگر میدهد ،چقدر این جایگاه را باور میکنیم،
این جایگاه به شــما میگوید مــن بازیگر اینقدر
میلیون فالور دارم و حق دارم راجع به همه چیز نظر
بدهم در صورتی که درست نیست».

تا این حد عالقه دارند که در رابطه با موضوعاتی که
تخصصی درباره آن ندارند ،اظهارنظر کنند؟
>اگر شخصی بدون تخصص نسبت به سینما
         اظهارنظر کند ،سلبریتیها چه میکنند؟

گفتوگو
شادان کریمی جامعه شناس اجتماعی در 
با آفتاب یزد در این باره میگوید« :سلبریتیها در
همه جــای دنیا جزو گروه مرجــع برخی از مردم
شناخته میشــوند؛ اما در همه جای دنیا این طور
نیست که درباره همه چیز اظهار نظر کنند! فرض
بگیرید یک فرد به عنوان ســلبریتی در جامعهای
>مو جهایی که سلبریتیها به راه میاندازند
شناخته شده است ،مسلما این فرد درباره مسائلی
کــه دانش آن را ندارد ،صرفا به واســطه مشــهور
وقتی از اظهار نظر نکردن سلبریتیها حرف میزنیم
عدهای فکــر میکنند که یک جریــان هدفمند
بودنش اظهار نظر نمیکند! به همین دلیل هم ما
ضدسلبریتیها وجود دارد
میبینیم که در بیشــتر
موارد خبرهای زرد درباره
کــه از اظهارنظر آنها در
پگاه آهنگرانی :اگر نظر سلبریتیها
هنرمندان آن طرف آبی
رابطه با مســائل مختلف
تاثیری هم داشــته باشد ،تاثیر
منتشــر میشود .آرایش
جلوگیــری میکند؛ در
واقعی نیســت .کمپین فالن چیز
موها یــا لباسهای یک
صورتی کــه تجربههای
را راه میاندازنــد و مردم میروند
گذشته ثابت کرده است،
ســلبریتی تنها چیزی
الیک میکنند و تا یک هفته درگیر
اســت که در کشورهای
در
اظهارنظر سلبریتیها
کمپین هستند .اما چون مردم به
مختلــف جوانــان را به
تخصصی
مــواردی کــه
صورت خودجــوش و واقعی این
دنبال خود میکشــد اما
توانــد
ی
م
در آن ندارنــد
نیاز را احســاس نکردند که دنبال
در کشور ما اوضاع از قرار
فاجعهآفریــن باشــد.
حرکت مد نظر چهره مشهور بروند،
دیگری است؛ سلبریتیها
مشهورترین و عینی ترین
کمپین مد نظر خیلی زود فروکش
و هنرمنــدان ما با بحث
نمونهای کــه در رابطه با
میکند و تاثیر عمیقی نمیگذارد.
در مــورد حوزههــای
آن میتوان صحبت کرد
من مدتهاست در فضای مجازی
غیرتخصصیشــان در
اظهارنظرهای عجیب یک
حضور ندارم و راجــع به چیزی
خیلــی از مــوارد افکار
خانم بازیگــر در رابطه با
اظهار نظر نمیکنم ،به خاطر اینکه
عمومــی را بــه بیراهه
یک آمپول برای پیشگیری
ما چکارهایم؟ خیلی وقتها سعی
میبرند؛ آنها انقدر این
از اعتیاد بود .این بازیگر در
میکنــم راجع بــه چیزی حرف
کار را بــه صورت روتین
کلیپی درباره آمپولی به نام
بزنم ،اما خودم را کنترل میکنم.
انجــام میدهنــد کــه
نالوکســان حرف زده بود
جایگاهی که فضــای مجازی به
حتی میبینیم در زمان
که میتواند از سوءمصرف
بازیگر میدهد ،چقدر این جایگاه
موادمخدر جلوگیری کند.
انتخاباتهای مختلف از
آمپولی که مردم میتوانند
آنها سوء استفاده ابزاری
را باور میکنیم ،این جایگاه به شما
بدون نســخه پزشک از
میشود و خودشان هم
میگوید من بازیگر اینقدر میلیون
داروخانههــا تهیه کنند.
که انــگار از این موضوع
فالور دارم و حــق دارم راجع به
بالفاصله پس از این ماجرا،
راضــی هســتند! ایــن
همه چیز نظر بدهم در صورتی که
بسیاری از کاربران توییتر
نمیشــود کــه بگوییم
درست نیست
به این ویدیو واکنش نشان
زمانی که یک سلبریتی
دادند و از او خواستند که
از ما خوب گفت حرفها
در ایــن حوزه دخالت نکند .پیــش از آن هم بارها
و اظهارنظرش درست اســت اما وقتی که از ما بد
دیده بودیم که هنرمندان به حمایت از یک جناح
گفت کارش اشتباه اســت و اصال اجازه اظهارنظر
خاص سیاسی در زمان انتخابات مشغول میشوند و
ندارد! از دید کارشناسی موجی که سلبریتیها راه
با شرکت در همایشهای انتخاباتی برای کاندیدای
میاندازند شاید چند وقتی مورد توجه قرار بگیرد اما
موردنظر خود تبلیغ میکننــد .همان زمانها هم
بعد از آن توجه اذهان عمومی را از دســت میدهد
خیلی از کارشناسان به این رفتار سلبریتیها واکنش
چرا که اعتماد اذهان عمومی را از دست داده است!
نشان داده و مخالف آن بودند .اما واقعا چرا هنرمندان
سوال من این اســت وقتی یک شخص به واسطه

فعالیتهایش دارای یک شــان و جایگاه اجتماعی
اســت چرا باید با دخالت در امور مختلف این شان
و جایگاه و حتی اعتماد اجتماعی را از دست بدهد؟»
او در ادامــه تاکیــد کرد«:اگــر مــا یــاد بگیریم
اظهارنظرهایمان بر مبنای تخصصمان باشد ،دیگر
نیاز به این نیست که کسی خفه شود! یا به او گفته
شود تو حرف نزن! با توجه به اینکه سلبریتیهای ما
شنوندههای زیادی دارند و گروه زیادی از مردم به
این اشخاص استناد میکنند ،و از آن جایی که سواد
رسانهای هم در کشور ما پایین است ،یک سلبریتی
باید بداند که وقتــی میخواهد حرف بزند باید در
چارچوبی حرف بزند که در وهله اول پایه پژوهشی
و تحقیقاتی داشــته باشد و کام ً
ال موثق باشد ،این
به آن معنا نیست که یک سلبریتی ماهها تحقیق
و پژوهش کند و بعد بــرود یک حرفی بزند ،فقط
کافی اســت در حوزهای که علمــش را دارد حرف
بزند! ببینید اگر یک فــرد که تحصیالت و علمی
درباره سینما و هنر نداشته باشد درباره این موضوع
اظهارنظر کند ،خود همین ســلبریتیهای روشن
فکر چه رفتاری بــا او میکنند! چطور این حق را
برای خودشان قائلند که درباره همه چیز اظها نظر
کنند؟ برای مثال آقای پرویز پرستویی اگر در زمینه
مسائل سینما صحبت کند حرفش مستند است و
از او پذیرفته میشــود و کسی نمیتواند از او ایراد
بگیرد یا مثال اگر آقای شجریان در رابطه با موسیقی
صحبت کند حرف ایشــان مستند است اما و قتی
این مسئله در مباحث آسیبهای اجتماعی مطرح
میشــود و حساسیتها را جلب میکند دیگر این
بزرگواران حق اظهار نظر ندارند چون تخصصی در
این موضوع ندارند ،حتی طرح مسئله کردن هم کار
این عزیزان نیست چون ناخودآگاه اذهان عمومی را
تحت تاثیر قرار میدهند!»
او در ادامه تصریح کرد«:البته این به این معنا نیست
که ســلبریتی نباید دغدغه اجتماعی داشته باشد؛
دغدغه اجتماعی یک نکته است و اظهارنظرهایی
که ممکن است در جامعهای که در حال حاضر به
شدت ملتهب است موج ایجاد کند ،موضوع دیگری
است که باید نسبت به آن دقت نظر بیشتری داشته
باشند .وگرنه هر انسانی هم به لحاظ حقوق بشر و
هم به لحاظ قانون اساســی آزاد است که نظرش را
بیــان کند .اما وقتی به یک فرد ،تریبون اختصاص
داده میشود و وقتی فرد متوجه میشود که دارای
جایگاهی خاص اســت باید خیلی نسبت به اظهار
نظرهای خودش حساسیت به خرج دهد .نه اینکه
هر وقت ناراحت و ناراضی و عصبانی شد تریبونش را
دست بگیرد و هر چه میخواهد بگوید و بعد از آن
هم پشیمان شود! به نظر من این روند سلبریتیها
باید هر چه زودتر هدایت شود وگرنه ممکن است
آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد».

دوام آوردن پایتخت در زمان بحران زیر سوال است

آفتاب یزد -گروه اجتماعــی :چندی پیش
روزنامه آفتاب یزد گزارشــی با عنوان «دو سال
از زلزله تهران گذشــت؛ چقدر آماده شدهایم؟»
منتشــر کــرد .در ایــن گــزارش بــه آمادگی
ســازمانهای آب و برق و گاز در مقابله با زلزله
گفتوگو با روابط عمومی
اشاره شــده بود و در 
این سازمانها کاشــف به عمل آمد که آنچنان
آمادگی برای مقابله با زلزله در این ســازمانها
و زیر ســاختهای مربوط به آنها وجود ندارد.
روز گذشته اما رئیس ســازمان مدیریت بحران
شــهر تهران نیز نســبت به این موضوع واکنش
نشــان داده و گفته است« :در مبحث تابآوری
ضعیف هستیم .تابآوری شــهر تهران زیر ۵۰
درصد است .از نظر زیرساخت وضع تهران بهتر
از تابآوری اســت ،اما از آنجایی که زیرساخت
ممکن اســت در شرایط بحران از دست برود،به
تابآوری وابسته است».
به گزارش ایلنا ،رضا کرمی محمدی درباره خارج
شدن تهران از لیست  ۶۰شهر امن جهان گفته
است :در مساله زیرساخت وضعیت تهران خوب
و به نسبت باال اســت اما اینکه تهران بتواند در
هنگام بحران دوا م آورد مهم و زیر ســوال است.
نگاه به زیرســاختها باید درازمدت باشد و همه
مســائل مرتبط با آن برای مدتی طوالنی لحاظ
شود و اینگونه نباشد که با ایجاد مسالهای جدید
زیرساخت قبلی نتواند آن را تامین کند که اکنون
اینگونه است.
کرمی محمدی درباره برنامههای این ســازمان
درخصوص افزایش تابآوری شــهر تهران گفت:
مطالعات پهنهبندی زلزله و ســیل ،پرداختن به

تابآوری تهران کمتر از  ۵۰درصد
گزارش آفتاب یزد در  25شهریورماه

مساله فروریزش و فرونشســت ،هشدار سیل و
زلزله از جمله مسائلی است که در حوزه تابآوری
به آن میپردازیم.
رئیس مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این
سوال که در مساله فرونشست و ابعاد آن در تهران
صحبتها زیاد است ،اما به نظر کار عملی صورت
نمیگیرد ،اظهار داشــت :در مساله فرونشست
هرچه کار میکنیم ،کار باقیمانده قبلی بســیار
زیاد است ،در نتیجه اینگونه به نظر میرسد که
فقط حرف زده میشود .باید به گونهای شود که
تمام مدیران ســطوح باالی کشور ،توسعه پایدار
را بپذیرند .توسعه پایدار در درازمدت همه ابعاد
انسانی و زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی را
در نظر میگیرد .به نظر شما چقدر در شهر تهران
همه مسائل در کنار هم و به معنای آنچه که در
توسعه پایدار مطرح است ،در نظر گرفته میشود؟
کرمی محمدی بــا بیان اینکه مطالعــه درباره
فرونشست شــهر تهران به درستی انجام نشده

اســت ،تصریــح کرد:
فرونشســت در تهران
تک بُعدی بررسی شده
و تنها به فرورفتن زمین
نگاه شده است ،عوامل
دخیل در این مســاله
توســط ســازمانهای
مربوطه آنگونه که باید
مدنظــر قــرار نگرفته
است و ســازمانهایی
که در زمینه فرونشست
اظهار نظر میکنند ،در
این زمینــه متخصص
نیســتند و این به معنای بیراهه رفتن اســت.
ت در شهر
اکنون در مســاله بررســی فرونشس 
تهران ،ســازمان زمینشناسی نقشــی ندارد و
ســازمان نقشــهبرداری اظهارنظر میکند و این
بســیار بد است .سازمان نقشــهبرداری میتواند
در خصوص افت زمین اظهارنظر داشــته باشد،
اما علت آن را هر ســازمانی با توجه به تخصص
خود باید بگوید .بحثآبهای زیرزمینی ،منابع
آبزیرزمینی ،نوع خاک و ساختار زمین ،مسائلی
هستند که باید متخصصان مربوطه نظر دهند.
رئیس ســازمان مدیریت بحران شهر تهران در
ادامه با بیان اینکه مسئوالن وقعی به این قضیه
نمیدهند ،اظهار داشت :االن هیچکس نمیداند
ســاختار زمین در تهران چه شــکلی است .به
صورت قطعی میگویم کــه هیچ مطالعهای در
تهــران درباره عمق خــاک و نوع خاک در نقاط
مختلف تهران وجود ندارد.

کرمی محمدی با بیان اینکه فرونشست ذاتا خطر
خیلــی آنی و لحظهای نــدارد ،تصریح کرد :من
باورم نمیشــود که تهران ساالنه  ۳۰سانتی متر
فرونشست داشــته باشد و در اعالم میزان دقیق
آن شک دارم .ممکن اســت به صورت ناگهانی
افت خاک در حد  ۳۰ســانتی متر وجود داشته
باشــد ،اما به صورت میانگین و ســاالنه ممکن
نیســت .در اعالم میزان فرونشســت زمین در
تهران جای مناقشــه است و اصال نباید بحث به
این تخصصی را این گونه مطرح کرد ،اعالم این
ارقام قبح مساله فرونشست را کم میکند ،مردم
با خود میگویند ۳۰ ،سانتی متر خاک فرو رفت
و هیچ اتفاقی نیفتاد.
وی با بیان اینکه دراین خصوص بررســی روند
بسیار مهم است ،تصریح کرد :اینگونه نیست که
هر سال  ۳۰سانتی متر خاک فرو رود ،و نیازمند
متخصصان متعــددی در این زمینه هســتیم.
اینگونه که اکنون در حال کار هستیم ،به نتیجه
درستی نمیرسیم.
کرمــی محمــدی درخصوص اســتفاده از نظر
کارشناسان خارجی در تعیین ابعاد فرونشست در
تهران اظهار داشــت :نیازمند کارشناس خارجی
نیستیم و ارتباطات الزم را داریم .ما به یک ذهن
خارجی نیاز داریم .ذهنی که بداند چه کســانی
باید به این مساله ورود کنند و به حل آن بپردازند.
برخی افراد به جای اظهار نظرتخصصی با مساله
فرونشست ژورنالیستی برخورد میکنند و مثل
همیشــه بیراهه میرویم ،یعنی همه ابعاد را در
نظر نمیگیریم و وقتی پیــش میرویم متوجه
میشویم همه فاکتورها را در نظر نگرفتهایم.
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حدود ۳هزار نفر مجوز سقط جنین دریافت کردهاند
پزشکی قانونی تعداد مجوزهای صادر شده برای سقط جنین در چهار ماه نخست امسال را
حدود  ۳هزار مجوز اعالم کرد .به گزارش اعتماد آنالین ،در چهار ماهه نخست سال جاری
از کل مراجعین سقط جنین درمانی 2 ،هزار و  978نفر مجوز دریافت کردند اما  802نفر
فاقد شرایط الزم برای دریافت این مجوز بودند .همچنین از کل مراجعین 206 ،نفر نیز بعد از
نخستین مراجعه ،پرونده خود را تا قبل از  19هفتگی پیگیری نکردند.

نقل قول
زنان برای تماشای دربی
به ورزشگاه نیایند

رئیــس پلیــس پایتخت
اعالم کــرد :بــرای دربی
پیشبینــیای برای حضور
زنان در ورزشــگاه نشــده
اســت .به گزارش ایســنا،
ســردار حســین رحیمی
با اشــاره به برگزاری دربــی پایتخت در روز
 31شــهریور ماه ،اظهار کــرد :وزارت ورزش
و جوانــان برنامــهای برای حضــور زنان در
ورزشگاه و تماشای این دیدار ندارد .از اینرو
زنان به ورزشگاه نیایند .رحیمی دربار ه ورود
به ورزشــگاه آزادی دربار ه تماشــای دربی،
اظهار کرد :تماشــاگران این دیدار حتما باید
بلیــط الکترونیک تهیه کننــد و با توجه به
سیاســتهای فدراســیون فوتبال و وزارت
ورزش هیــچ گونه بلیت فروشــی مقابل در
ورزشــگاه انجام نخواهد شد .به همین دلیل
افرادی که قصد ورود به ورزشگاه را دارند باید
از قبل بلیط الکترونیکی خریداری کنند.

ستون سبز

تاالبها از طمع دالالن
در امان نیستند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیط زیســت مجلس با اشاره
به هجوم تاالبخــواران به میانکاله ،گفت:
نفــوذ افراد خاص مانع برخــورد با مخربان
محیطزیســت میشــود .علــی ابراهیمی
در گفتوگــو با خانــه ملــت ،در رابطه با
تاالبخــواری در میانکاله ،گفــت :عمده
مساحت کشور خشک و نیمه خشک است
و تنها منطقه محدودی در شــمال کشور
سرســبز و حاصلخیز بوده که شــامل سه
اســتان گیالن ،مازندران و گلستان است و
تقریباً تمامی عرصههــای جنگلی ،مراتع،
ســواحل و تاالبهای آن مورد هجوم قرار
گرفته اســت.وی با بیــان اینکه جنگلها،
ســواحل و تاالبهای شــمال کشور یک
منطقه تفریحی و توریستی برای مردم است،
اظهار کرد :شمال کشور محیطزیست عالی
برای زندگی پرندگان مهاجــر و حیواناتی
اســت که از نظر فیزیولوژیک با آن منطقه
سازگار شــدهاند .اما متاسفانه به دلیل عدم
نظارت کافی و بازشــدن فضا بــرای ورود
دالالن و سوءاستفادهگران ،اراضی کشاورزی،
مراتع و جنگلها به شدت مورد هجوم قرار
گرفتــه و بــه مناطق مســکونی و تجاری
تبدیل شده اســت .وی ادامه داد :متاسفانه
در اطراف تهران و شــمال کشــور همواره
شــاهد کوهخواری و جنگلخواری هستیم،
همچنین ســواحل دریای خزر نیز توسط
ثروتمنــدان و افراد متمول تصاحب شــده
و عم ً
ال ایــن امکانات طبیعی که جزء انفال
عمومی بوده از مردم گرفته شده و در اختیار
گروه خاصی قرار میگیرد ،متاسفانه تاالبها
نیز از طمع این افراد در امان نیستند.

خبر

شیادی با آگهیهای
فروش اعضای بدن

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای
وزارت بهداشت با بیان اینکه آگهیهای نصب
شــده بر در و دیوار برای فروش اعضای بدن
کالهبرداری محض است ،گفت :اهدای زنده
به صــورت متمرکز از دفتــر مرکز مدیریت
پیونــد وزارت بهداشــت رخ میدهد .مهدی
گفتوگو با میزان ،با اشاره به
شــادنوش در 
انجام عملهای پیوند کلیه در کشــور ،گفت:
شــاید برخی بــا چســباندن آگهیهایی در
حوزه فروش کلیه ســعی در کالهبرداری از
مردم داشته باشــند ،اما باید بدانیم که ذات
عمل کلیه فواید بسیاری برای کشور به ویژه
بیماران نیازمند داشته است.وی با بیان اینکه
در کنار انجام بیش از  ۵۴هزار پیوند کلیه در
کشور موارد تخلف در این حوزه بسیار پایین
است ،افزود :با توجه به نجات جان بسیاری از
بیماران با پیوند کلیه این نوع پیوند قابل دفاع
است .شادنوش با تاکید بر اینکه مسیر اهدا یا
فروش کلیه با آگهی زدن بر در و دیوار نیست،
تصریح کرد :آگهی زدن بر در و دیوار مصداق
تخلفاتی از نوع کالهبرداری و شیادی است،
زیرا مسیر این کار به شکل آگهی زدن به در
و دیوار نیســت .وی با بیان اینکه با بررســی
بسیاری از آگهیهای فروش کلیه قصد آنها
در خصوص کالهبرداری از مردم اثبات شده
اســت ،گفت :در پی تخلفات صورت گرفته
چند هفته گذشته آیین نامهای تحت عنوان
آیین نامه اهدای زنده با اتفاق نظر همه فعالین
این عرصه تدوین و ابالغ شــده اســت .وی
همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به
آگهیهای بسیار در خصوص پیوند قرنیه آیا
چنین پیوندی در کشور انجام میشود یا خیر،
گفت :پیوند قرنیه زنده در هیچ جای دنیا دیده
نشده و در کشور ما هم سابقهای ندارد این هم
مصداق تخلف و شیادی است.

گزارش

سالمت روانی جامعه
در معرض خطر است

نگرانی یا دلواپسی یک واکنش طبیعی است
که در آن ذهن تالش میکند با عامل تهدید
بیرونــی مبارزه کند و جلــوی آن را بگیرد.
احســاس نگرانی در بسیاری از مواقع همراه
با اضطراب یا توجه بیش از حد به مســائل،
واقعی یا خیالی است .خواه یا ناخواه مسائلی
که موجــب نگرانی در بین افراد میشــود
میتواند عاملی باشــد برای بروز اختالالتی
که میزان اثرگــذاری فراوانی را روی روح و
روان دارد .تاثیــر پذیری از این موضوع نیز
قطعا همراه با تبعاتــی خواهد بود که گاها
جبران ناپذیر اســت و تا سالهای سال نیز
ادامه مییابد.
فائــزه غالمیان ،روانپزشــک و اســتادیار
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات درمانی
گفتوگو با برنا گفت :تعریفی که
ن در 
تهرا 
سازمان جهانی بهداشت روی آن تاکید دارد
تامین ســامت روانی ،اجتماعی و فیزیکی
است .یعنی زمانی فرد دارای سالمت کامل
خواهــد بود که این  3مولفــه را همزمان با
یکدیگر داشته باشــد و نباید بر این اساس
پیش رفت کــه چون از ســامت فیزیکی
برخوردار اســت دیگر نیازی به باقی موارد
یاد شــده ندارد .او ادامــه داد :دلیل اصلی
در ایــن خصوص نیز مرتبــط بودن آنها با
یکدیگر است به شکلی که در تمامی موارد
این 3مولفه مکمل یکدیگرند و در یک سطح
از اولویتبندی قرار دارند .هرگاه یکی از این
موضوعات وجود نداشــته باشد افراد دچار
نوعی اختالل میشــوند و سالمتیشان به
خطر خواهد افتاد.
زمانی که ســامتی فرد با مشــکل مواجه
شود و به خطر بیفتد عملکرد و ارتباطات او
مختل میشود و متعاقب این تاثیر بر اساس
مشکالت بهوجود آمده جامعه و اجتماع نیز با
معضالتی مواجه خواهد شد .این روانپزشک
در پاسخ به این ســوال که نگرانیها به چه
میــزان میتواند ســامت روانی افــراد را
مورد تهدید قرار دهــد؟ گفت :پدیدههایی
چون فقــر و بیکاری از جملــه اصلیترین
نگرانیهایی اســت که طی چند سال اخیر
در بین مــردم نفوذ پیدا کرده .اگر بخواهیم
به صــورت دقیق به این مبحــث بپردازیم
شــاهد خواهیم بود ایــن موضوع به راحتی
میتوانــد در روح و روان افراد رخنه کند و
تبدیل به معضلی بزرگ شــود همانگونه که
در شــرایط حال حاضر با توجه به مشکالت
اقتصادی و نوســاناتی که وجود دارد شاهد
هســتیم موضوعی مانند بیکاری تبدیل به
عاملی برای بهوجود آمدن افسردگی در بین
جوانان و بروز اختالالت روانی شده است .او
افزود :در نتیجه به صورت ملموس میتوان
تاثیرات نگرانی روی سالمت روانی اجتماع و
افراد را مشاهده کرد و به ارتباطی که در این
میان وجــود دارد پی برد .غالمیان در ادامه
به موضوعاتی که ســامت روانی ایرانیان را
در معرض خطر قرار میدهد اشــاره کرد و
اظهار داشــت :بی ثباتــی در قوانین و عدم
یکســان اجرا کــردن در تمامی موضوعات،
عدم اهمیت به بهداشــت و ســامت روان
اجتمــاع ،مشــکالت اقتصــادی کشــور،
حاشیهنشینی و بیکاری از عمده موضوعاتی
اســت که به راحتی میتواند سالمت روانی
جامعه ایرانی را مــورد تهدید قرار دهد که
بیماریهــا و اختالالت روانی را قطعا در پی
خواهد داشــت .برای مثال شیوع افسردگی
در طول چند ســال اخیر در بین قشرهای
مختلف به  23درصد رســیده که دارای بار
بیماری فراوانی مانند ناتوانی و مرگ است و
باید پیش از هر چیزی از سوی متولیان امر
بهداشت به آن توجه شود .این روانپزشک
در پایــان در ایــن رابطــه توصیههایی را
داشت و بیان کرد :در حال حاضر ریشهکن
کردن مواردی که در این رابطه ذکر شــده
بههیچعنوان ساده نیست و همواره نگرانیها
و عوامل بــروز اختالل در ســامت وجود
دارد .همچنین متاسفانه عدم توجه از سوی
متولیان امر در رابطه با ســامت روان ،گاها
باعث دلسردی در بین عموم مردم میشود
و در نتیجه مردم باید خود همتی را در این
زمینه داشــته باشند تا حداقل بتوانند کمی
از بار فشــارهای روحی ،روانی و جســمی
خود بردارند .در این مواقع نیاز است هرگاه
افــراد حس کردند کم کم به ســمت یکی
از اختالالت ســامت اعم از سالمت روانی،
اجتماعــی و فیزیکی حرکت میکنند ،قبل
از هر چیزی با مراجعه به پزشــک مربوطه
مانند روانپزشــک و روانشناس سعی در
پیشگیری و یا درمان داشته باشند.

