دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفتاب یزد -میگل هشترودی :چند سال پیش بود
که فیلمی با عنوان «چند میگیری گریه کنی؟» در
ســینما به نمایش گذاشته شد که در آن به تجمل
گرایی در مراسم ترحیم و افرادی که از این راه پول در
میآورند پرداخته شده بود .شاید نویسنده این فیلم
هیچ وقت تصور نمیکرد که امروز و بعد از گذشت
چند سال از زمانی که فیلمش روی پرده سینما به
نمایش گذاشته شد ،جامعه تا این حد به مضمون
این فیلم نزدیک شود؛ اشرافی شدن و تجملگرایی
بخشی از جامعه ،این روزها سبب شده تا مراسمها
از شکل سنتی خودشان خارج شده و شیوه نوینی
را در پیش بگیرند .در این بین مراســم ترحیم هم
از قافله جا نمانده و به شــکلهای نوین و پرزرق و
برق در برخی مســاجد و مجالس بر گزار میشود.
حلوابار ،گل آرایی ســنگ قبر ،شمع آرایی مسجد،
میز یادبود ،اجرای موسیقی و پخش کلیپ یادبود در
مراسمهای ترحیم از جمله تجمالتی هستند که به
مراسم ترحیم اضافه شدهاند .این نوع مراسم اشرافی
اگر چه با هزینههای زیادی همراه است اما موضوع
حائز اهمیت این است که یادآوری میکنند مراسم
ترحیم سنتی با همه آئینها و فرهنگهای خودش
رو به زوال اســت و نیازمند الگویی نوین در همان
چارچوب اســت که در خالء این الگو ،جوانان نسل
جدید به سمت فرهنگهای غربی میروند تا بتوانند
امروزی تر مراسم سوگواری خودشان را برگزار کنند.
>تجمالت در مراسم ترحیم

اگر مسیرتان به یکی از مراسمهای ترحیم باالی شهر
بخورد ،تغییر شکل در نحوه برگزاری مراسم ترحیم
و لوکس و اشــرافی شدن آن را خواهید دید .بدون
شــک با یک میز یادبود رو به رو خواهید شد که با
گلها و شمعهای زیاد به زیبایی تزئین شده است
روی آن هم انواع و اقسام عکسهای شخص مرحوم
خودنمایی میکند .گوشه دیگری از خانه با بار حلوا
رو به رو میشــوید .میزی که انواع و اقسام حلواها
در طعمها و مزههای مختلف ،خرما و شیرینیهای
مناسب مراســم ترحیم و چای و آب میوه روی آن
خودنمایی میکند .صدای موسیقی جانگدازی هم از
گوشه دیگر سالن به گوش میرسد و خوانندهای در
حال خواندن موســیقی پر سوز و گدازی در سوگ
عزیز از دســت رفته است .بعد از گذشت مدتی هم
کلیپی از عزیز از دســت رفته پخش میشود که به
آن کلیپ یاد بود میگویند و نشان دهنده عکسها
و فیلمهایی از لحظات خوش زندگی مرحوم است.
تزئین ســنگ قبر و گل آرایی آن هم جزو همین
برنامههای الکچری اســت که به مراسمات ترحیم
اضافه شــده اما در این بین موضوع دیگری هم مد
شده اســت که البته جای امیدواری دارد و آن هم
پرداخت هزینه تاجهای گل به خیریهها و ارسال بنر
یا تاج گل مصنوعی به جای آن است که قابلیت چند
بار استفاده دارد.
>ترویج مراسم الکچری ترحیم در فضای مجازی

کافی اســت برای ارائه خدمات در مراســم ترحیم

از پخش کلیپ یاد بود در مراسم ترحیم تا سنگ قبر آرایی

روایتیواقعیاز«چندمیگیریگریهکنی؟»
کمی در فضای مجازی جست
و جو کنید آن وقت است که با
سایتهایی مواجه میشوید که
کارشان ارائه خدمات الکچری
در مراســم ترحیم اســت .در
یکی از این سایتها نوشته شده
«خدمــات مختلفــی در حوزه
مجالس ختم مورد نیاز است که
ما در سایت ...گرد آوری کردهایم
تا شما به راحتی بتوانید به این
خدمات دسترسی داشته باشید.
مانند :نیــروی خدماتی ،ظروف
کرایــه ،کرایه صندلــی ،اجاره
حجله ،سفارش اعالمیه ترحیم،
تهیه غذا ،ســنگ مزار ،سفارش
اعالمیه ،کارت تشکر ،پک میوه،
مداح با نی و دف ،حلوا خرما ،گل آرایی ،رزرو مسجد،
کرایــه اتوبوس و اجاره اتوبــوس ،رزرو تاالر نزدیک
بهشــت زهرا ،مداح و واعظ ،تاج گل ،تاالر پذیرایی،
پذیرایی چای و نسکافه،کلیپ یادبود ،گوسفند زنده،
ادای دین متوفی ،آمبوالنس ،چاپ کتب و ادعیه»
>گروه موسیقی با سازهای عرفانی

در قســمتی از این ســایت که در رابطه با اجرای
موســیقی در مراســم ترحیم اســت آمده« :گروه
موســیقی ...با ســابقهای طوالنــی و توانایی باال با
گردآوری برترین نوازندگان و اساتید به نام موسیقی
به خصوص ســازهای عرفانی نی و دف،تار ،سه تار،
سنتور و خوانندگان موســیقی سنتی ایران زمین
اجرای مراسم ترحیم و یادبود را عهده دار میشود .با
توجه به سالیق متعدد جهت اجرای مراسم ترحیم،
گروه موسیقی ترحیم در جهت اجرای برنامه عرفانی
گام برمیدارد.لــذا با حفظ احتــرام به جایگاه رفیع
پدیدآورنــدگان اثرهای ماندگار و ترانههای ماندگار
موســیقی اصیل ایرانی ،نســبت به سلیقه شما در
انتخاب چپدمان سازها ،بهترین و ماندگارترین آثار
فاخر موسیقی اصیل ایران زمین را در مراسم ترحیم
و یادبود اجرا مینماییم».
>میز یادبود با جلوهای خاص

در قســمت دیگری که مربوط به ارائه خدمات میز
یادبود است آمده« :طراحی میز یادبود و ترحیم برای
اجرای مراسم ترحیم جلوه خاصی به مراسم ترحیم
میدهد .یاد خاطرات ،زنده نگه داشــتن خاطرات و
پر کردن جای خالی عزیــزان با گلهای زیبا و قاب
عکس خاطرات در میز یادبود جلوهای از احترام عزیز

از دست رفته را نمایش میدهد .تیم فنی و هنری
با سلیقهای مثال زدنی و هنری زیبا اقدام به طراحی
میز یادبود و ترحیم و تزئین میز ترحیم مینماید .در
زیر نمونهای از میزهای یادبود و ترحیم در مراسمهای
مختلف را مالحظه میفرمایید ».بعد هم عکسهایی
از میزهای یادبود به انتشــار گذاشته که هر یک با
چیدمانی خاص به نمایش گذاشته شدهاند.
>ورق زدن آلبوم خاطرات با کلیپ یادبود

تا پیش از این پخش کلیپ را تنها در جشــنهای
عروسی شاهد بودیم اما این روزها ساخت و پخش
کلیپ به مراســم ترحیم هم راه پیدا کرده است و
شاهدیم که در برخی از مراسمهای ترحیم کلیپی
به نام کلیپ یادبود از شخص متوفی پخش میشود.
در سایت یاد شده در خصوص این کلیپهای یادبود
نوشته شده«:ورق زدن آلبوم خاطرات برای لحظاتی
آدم را به گذشته میبرد ،به روزهایی که چه خوب و
چه بد ،چه به شیرینی و چه به تلخی سپری شدهاند
و حاال نگاه انداختن به آن برای کسانی که قرابتی با
آن دارند همچون نگاه کردن به صفحه ی سفید و
نقرهای سینما است که به جای دیدن فیلم دیگران
فیلم زندگی خود را نگاه میکند .از تلخیهای زندگی
هر فرد از دســت دادن عزیزانی اســت که در طول
زندگی از دســت دادهاند و یاد آنهایی که چهره در
نقاب خاک کشــیدهاند .دیدن تصاویر عزیزانی که
دیگر در بین ما نیســتند میتواند یادآور خاطرات
با هم بودن باشد .تیم فنی اقدام به ساخت مستند
زندگی نامه عزیزان از دست رفته و همینطور کلیپ
یادبود مینماید .ساخت با باالترین کیفیت زیر نظر
کارگردانان حرفهای ســاخت مستند و همینطور
تدوین گران حرفهای عرصه فیلمسازی انجام میگیرد.

آفتاب یزد گزارش میدهد

بازی با جان کودکان با احداث دکل مخابراتی در نزدیکی مدارس

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :طی سالهای گذشته
به صورت مــداوم نگرانیهایی در خصوص امواج
ساطع شده از دکلهای مخابراتی وجود داشته و
برخی از مسئولین در رابطه با این موضوع اظهار
نظرهایی داشته اند ،چندی پیش مهندس علی
گورانــی ،مدیر برنامه بهداشــت پرتوهای وزارت
بهداشــت در این رابطه گفته بود«:همانگونه که
کسی نمیتواند منکر شود آتش خطرناک است،
در خصوص پرتوها و تشعشــعات منتشر شده از
دکلهای مخابراتی نیز نمیتوانیم بگوییم به طور
محض بیخطر هســتند اما ،نکته قابل توجه آن
است که انسان در چه فاصلهای از آتش قرار گرفته
باشد و چگونه با آن کار کند .بدیهی است نزدیکی
زیاد و یا برخورد مستقیم با آن برای انسان مضراتی
دارد ».این در شرایطی است که روز گذشته رئیس
کمیته بودجه شورای شهر تهران در مورد نصب
دکل مخابراتی در مجاورت دو مدرســه در محله
اکباتان خبر داده است.
>نصب دکل مخابراتی در مجاورت دو مدرسه

مجید فراهانی روز گذشته در تذکر پیش از دستور
خود با اشــاره به لزوم تامین ایمنی ،ســامت و
پایداری مراکز آموزشــی به عنــوان کانونهای
توانمندسازی جامعه گفته بود«:همه ما باید دست
در دست هم دهیم و شرایطی را فراهم کنیم که
دانشآموزان بتوانند برای کســب دانش و آگاهی
شرایط خوبی داشته باشند نه اینکه به بهانههای
مختلف ســامت و تابآوری مراکز آموزشــی را
خدشهدار کنند».وی با اشاره به مصوبه ساماندهی
دکلها ،آنتنها و ایستگاههای ارتباط رادیویی در
شهر تهران ،گفت«:براساس این مصوبه مکانیابی
دکل و آنتنها بایــد در محلهای کمتردد و دور
از بیمارســتان ،مراکز آموزشی و اماکن مسکونی
باشد ،اما متاسفانه در اثر کمتوجهی و بیتفاوتی
شــاهد مکانیابی و نصب دکلهــا در مجاورت
مراکز آموزشــی هستیم که نه تنها مغایر مصوبه
شوراست بلکه هیچ عقل ســلیمی اجرای آن را
تاییــد نمیکند ».او با بیان اینکه با گزارش دبیر
شــورایاری محله اکباتان متوجه شــدیم که در
مجاورت مدرســه ابتدایی و راهنمایی صادقین و

حضرت معصومه(س) دکل نصب شــده است و
علیرغم مکاتبه و پیگیریها تاکنون شهرداری و
مخابرات اقدامی نکــرده ،ادامه داد« :انتظار داریم
شــهرداری بیش از پیش به مســئل ه ساماندهی
دکلهــا توجه کنــد و با اقدام موثــر و به موقع
حناچی شاهد توجه بیش از پیش به تامین ایمنی
و سالمت مراکز آموزشی شهر تهران باشیم».
>بازی با سالمت کودکان

چندی پیــش روزنامه آفتاب یــزد در خصوص
دکلهای مخابراتی و مضرات آن گزارشی منتشر
کــرد و در آن با تاکید به ســخنان مدیر برنامه
بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت آمده بود که با
توجه به صحبتهای این مقام مسئول در وزارت
بهداشت این ســوال مطرح میشود که حاال که
وزارت بهداشــت نسبت به خطر ساز بودن امواج
ساطع شــده از دکلهای مخابراتی اعتراف کرده
است ،چند درصد از مردم کل کشور فاصله خود
با دکلها را حفظ کردهاند؟آیا وزارت بهداشت به
عنوان متولی این امر نباید اقدامی در این خصوص
انجام دهد؟ این در شرایطی است که حاال شاهدیم
عالوه بر اینکه تا کنون اقداماتی در خصوص ایجاد
فاصله بین زندگی شهری شهروندان و دکلهای
مخابراتی صورت نگرفته است بلکه اقدام به احداث
دکلهای مخابراتی در نزدیکی مدارس کردهاند و
این موضوع به وضوح زندگی و سالمت کودکان را
به مخاطره میاندازد!
>چه بیماریهایی امواج نسبت داده میشود؟

تاکنون اظهار نظرهای متفاوت و حتی متناقضی
درباره تاثیرات امواج شــده اســت .بســیاری از
آثار مانند تحریکات عصبی ،اضطراب ،ســردرد،
ســرگیجه ،خســتگی مزمن ،اختالالت روانی،
مشکالت خونی ،مغزی ،ناشنوایی مزمن ،جهش
ژنتیکی ،ناباروری ،سقط جنین ،و سرطان به این
امواج نســبت داده شده اســت .حتی گفته شده
که این امواج موجب تهدید محیط زیست است
و باعث شــده که پرندگان تهــران کوچ کنند و
سوسکها ناپدید شوند .اما همه چیز در حد اظهار
نظر باقی مانده اســت .به گزارش سایت پزشکان

بدون مرز میزان تاثیر مخرب امواج به چند عامل
بستگی دارد ،یکی شدت امواج ،دیگری میزان در
معرض بودن انسان ،یعنی هم فاصلهی انسان از
منبع فرســتندهی امواج و هم مدت زمانی که در
معرض این امواج قرار دارد .به گفته این ســایت
مواردی همچون اختالالت جنســیتی و خونی
و مغزی ،سردرد ،ســرگیجه و تحریکات عصبی
و درنهایت ســرطان را به این امواج نســبت داده
میشود و به کسانی که در حوالی چنین دکلهای
سکونت دارند ،هشــدار میدهد .همچنین گفته
شــده که امواج مذکور بیشــترین تاثیر را روی
بافتهای ماهیچــهای دارند و در آنها گرما ایجاد
میکنند .تاثیــرات مخرب این امواج نیز در زمان
خواب بیشــتر و مخربتر از زمان بیداری ارزیابی
شــده اســت .علی مطلق ،رئیس اداره مبارزه با
ســرطان وزارت بهداشت چندی پیش خبر داده
بود که ســرطان در ایران رو به افزایش اســت به
طوری که به ازای هر  ۱۰هزار نفر در مردان ۱۷۷
نفــر و در زنان به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر ۱۴۰نفر
به این بیماری مبتال هستند .آمارهای دیگری هم
وجود دارد که نشان میدهد سن شروع سرطان
سینه در ایران  ۱۸سال است که از سن شیوع آن
در کشورهای غربی پایینتر است.
دکتر ابوطالب صارمی ،رئیــس مرکز تحقیقات
ســلولی صارم نیز در مهرماه  91با ارائهی آماری
افزایش ســقط جنین و بارداری خارج از رحم در
ســالهای اخیر را با امواج مرتبط دانست .به گفته
او میزان ســقط غیر عمدی جنین در فروردین
تا مرداد ســال  89در این مرکز درمانی  38مورد
گزارش شده ولی در مدت مشابه سال  90این آمار
به  67مورد و در ســال  91به  114مورد افزایش
یافته است.
با وجوداین همه هنوز نگرانیها در رابطه با امواج
ساطع شده از دکلهای مخابراتی ادامه دارد و هر
چه نگرانیها افزایش مییابد تکذیب مسئولین نیز
افزایش مییابد! اما احداث دکلهای مخابراتی در
نزدیکی مدارس موضوعی است که نمیتوان آن
را نادیده گرفت و از کنار آن رد شــد .آیا زمان آن
نرسیده مسئولین نسبت به این موضوع واکنش
نشان دهند؟

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش :

آموزش زبان انگلیسی در مدارس حذفشدنی نیست

دبیر کل شــورای عالی آموزش و پرورش گفت:
آموزش و پرورش آمادگی تدریس زبانهای دیگر
مثل زبان آلمانی ،فرانسه و ...را دارد ،اما دانشآموزان
خواهان آنها نیستند .مهدی نوید ادهم در گفتوگو
با ایلنا ،درباره طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی
در نظام آموزشی همگانی کشور» گفت :طرح رفع
انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی همگانی
کشــور طرحی است که در مجلس مطرح شده و

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

پیشنهاد چند تن از نمایندگان مجلس بوده است،
ولی هنوز به تصویب نرسیده است .وی در توضیح
شائبههای بهوجود آمده درباره حذف زبان انگلیسی
و همچنیــن ممنوعیت پذپرش معلمــان زبان
انگلیسی در مدارس گفت :تا آنجایی که بنده اطالع
دارم کســانی که این طرح را ارائه کردند ،در صدد
رفع انحصار از زبان انگلیسی در آموزش و پرورش
هستند ،شورای عالی آموزش و پرورش مصوبهای

دارد که تدریس زبانهای دیگر را هم مجاز دانسته
و ســازمان پژوهش و برنامهریزی را مسئول کرده
که در این زمینه هم تولید محتوا کند .نوید ادهم
با تاکید بر اینکه آموزش و تدریس زبان انگلیسی
کماکان در مدارس وجود خواهد داشــت ،گفت:
آمــوزش و تدریــس زبان انگلیســی در مدارس
حذفشدنی نیست ،هرچند ممکن است زبانهای
دیگری هم در کنار این درس تدریس شود.

پس از ســاخت مســتند و کلیپ
ترحیم و یادبــود میتوانید جهت
پخش در هنگام برگزاری مراســم
یادبود و ترحیم اســتفاده نمایید
و همینطور میتوانیــد به عنوان
یادگاری در اختیــار بازماندگان و
دوستان قرار گیرد ».به غیر از این
موارد بــرای بخشهای دیگر مثل
پذیرایی و گل آرایی و تزئین سنگ
قبر هم توضیحاتی ارائه شده است
اما ســوالی که مطرح میشود این
است که چرا این مراسم که پیش
از این به صورت کامال ساده برگزار
میشد به این سمت و سو کشده
شــده و از طرف دیگر از آن جایی
که تغییر در طی سالهای متمادی
ناگزیر اســت ،چرا تغییرات به سمت تجمل گرایی
پیش رفته و چرا الگوهایــی در خصوص تغییرات
نداریــم و جامعه در طول این تغییرات به ســمت
تجملگرایی و اشرافی پیش میرود؟
>گسترش فرهنگ مصرف گرایی در جامعه

وحید شــالچی ،جامعه شــناس اجتماعی در این
خصوص به آفتاب یزد گفت«:به نظر من این گونه
موارد پیش از اینکه یک تغییر محسوب شود میل
به گسترش یک فرهنگ مصرفی یا فرهنگ تظاهری
در جامعه است که نشان میدهد طبقات نوکیسه در
جامعه در حال گسترش هستند و تالش میکنند تا
حیثیت و اعتبار شــان را از نمایش مصرف گرایی و
اسراف در مصرف کسب کنند یا در واقع میخواهند
با مصرف گرایی شأن اجتماعیشان را به رخ بکشند.
این نوع مصرف تظاهری مناسب با جامعهای است که
بیش از پیش ارزشهای مادی در آن مهم شده است
و در همین راستا ارزشهای مادی به زیان ارزشهای
واقعی دیگر به گسترش است .این نوع مسائل پیش
از آنکه معطوف به عملی مربوط به گذشــته باشد
معطوف به کســب هویت از طریق نمایش مصرف
تظاهری برای بازماندگان اســت .این رویه در واقع
نمایش تجمالت و نمایش قدرت خریدی است که
خانواده و بازماندگان دارد و دامن زدن به یک چشم و
هم چشمی درون طبقات نوکیسه است».
>عدهای با تجمل گرایی
کسب اعتبار و شأن میکنند

او در رابطه با تغییرات در نحوه برگزاری مراســمات
ترحیم تصریح کرد« :تغییرات چیزی است که در هر
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جامعه زندهای رخ میدهد اما پدیدهای که به آن اشاره
داریم تغییرات نیست بلکه مصرف تظاهری است که
نشانه میدهد بخشهای منتقد جامعه نتوانستند
صدای الزم را داشته باشند به طوری که به جای اینکه
تجمل گرایی باعث شرمندگی عدهای باشد ،عدهای با
این وسیله کسب اعتبار و شأن اجتماعی میکنند .این
نشان میدهد که یک اقتصاد سیاسی ناسالم منابع
مادی فراوانی را برای بخشــی از جامعه که مالیات
نمیدهند و منابع درآمدی شفافی ندارند فراهم آورده
و بخشهایی از جامعه که به داللی مشغول هستند
به زیان مولدین جامعــه مال اندوزی میکنند و در
این گونه مراســمها فرصتی مییابند تا اعتباری که
نمیتوانند از جامعه به دست بیاورند را کسب کنند.
شاید یکی از دالیلی که اینها نمیتوانند اعتباری از
جامعه کسب کنند این است که منابع درآمدی آنها
از دید جامعه سالم و موجه نیست ،آنها این درآمد را
ناشی از خالقیت ،سرمایه گذاری سالم و با پرداخت
مالیات به دست نیاورده اند ،حاال تالش میکنند که
با مصرف تظاهری اعتبار از دست رفته شان را دوباره
به دست بیاورند .ما در حال حاضر نیازمند این هستیم
که جامعه از این اشــخاص اعتبارزدایی کند .جامعه
باید نشان دهد که برای این گونه نمایش تجمالت
اعتباری قائل نیســت و شأن افراد به این ترتیب باال
نمیرود .چون جایگاه مهمی که جامعه دارد این است
که به افراد شــأن میدهد و طبقات مختلف جامعه
نیاز دارند که شان و اعتبار الزم را از جامعه به دست
بیاورند ،جامعه ما باید با نگاه انتقادی که نســبت به
مصرف تظاهری شکل میگیرد ،شان و اعتبار را به
کارهای دیگری نسبت بدهد ،مثل کارهای داوطلبانه
و کارهایی که خیر عمومی را برای آن تامین میکند
تا این که نمایش مصرف تظاهری باشد».
>طبقاتمختلفجامعهانتقادیتر
نسبت به این طبقات نوکیسه عمل میکنند

او در رابطه با فراگیری این مراسمات تاکید کرد« :من
خوشبینم که به فراگیری این اتفاق نرسیم چرا که
در حال حاضر طبقات مختلف جامعــه روز به روز
انتقادیترنسبتبهاینطبقاتنوکیسهعملمیکنند
و نوع سبک زندگی که این طبقات نوکیسه به نمایش
میگذارند روزبهروز بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرد .از
طرف دیگر به نظر نمیرسد که اینها خیلی گسترش
پیدا کند چرا که تنها دهکهای محدودی از جامعه
این توان را دارند که بتوانند این مصرف تظاهری را به
نمایش بگذارند .به همین دلیل به نظر نمیرسد که
اشاعه آنها چندان گسترده شود».
به نظر میرســد که این مراســمها مربوط به قشر
خاصــی از جامعه باشــد اما پیش از این شــاهد
اشرافیگری در مراسمات عروسی بودیم که خیلی
زود اشاعه پیدا کرد و همه گیر شد ،به طوری که در
حال حاضر شاهدیم که زوجهای جوان برای اینکه
جشن عروسی الکچری داشته باشند قرض میکنند
یا وام میگیرند! بنابراین بعید به نظر نمیرسد که این
نوع مراسم ترحیم هم با وجود تبلیغاتی که صورت
میگیرد خیلی زود گسترش یابد.

شماره5581
نقل قول
حتییکموردصندلیفروشی
دردانشگاههایدولتیرخندادهاست

وزیــر علــوم ،تحقیقات و
فنــاوری بــا بیــان اینکه
حتی یک مــورد صندلی
فروشــی در دانشگاههای
دولتی زیرنظر وزارت علوم
رخ نــداده اســت ،گفت:
این موضوع باید از جانب مســئوالن وزارت
بهداشت پاسخ داده شــود .به گزارش خانه
ملت ،منصور غالمی درباره موضوع صندلی
فروشی در دانشــگاهها به ویژه دانشگاههای
تراز اول کشور ،عنوان کرد :نقل قولهایی در
این باره از من منتشر شده که به درستی نقل
قول نشده است .عضو کابینه دولت دوازدهم
با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی
وزارت بهداشت ،ادامه داد :بر اساس اظهارات
این مقام مسئول ،آنچه رخ داده به این دلیل
بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج
به داخل ،آئیننامه مربوطه برای تعدادی از
افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در
این باره از وزارت بهداشت سوال شود ،پاسخ
دقیقتری خواهند داد.

ستون سبز

هر ایرانی چه میزان
آب پنهان مصرف میکند؟

مصــرف آب عالوه بر بعــد ظاهری ،یک
بعــد پنهانی هم دارد کــه هرچند میزان
آن قابل توجه اســت اما کمتر مورد توجه
قرار میگیرد .به گزارش ایسنا ،تحقیقات
آماری در بســیاری از کشــورها نشــان
میدهــد که میانگین مصــرف روزانه آب
بــرای هر نفر حــدود  ۳۰۰لیتر و مصرف
نهان آب برای هــر نفر حدود  ۶۰۰۰لیتر
است که بیشــترین حجم مصرفی از این
 ۶۰۰۰لیتر در حمام اســتفاده میشــود.
هر فرد عالوهبر نوشیدن آب ،مصرفهای
نهانــی نیــز دارد؛ به طور مثــال در یک
اســتحمام هشــت دقیقــهای از  ۶۲لیتر
آب داغ اســتفاده میشود که در مقایسه،
در یک اســتحمام متوســط میــزان آب
مورد اســتفاده تقریبا  ۸۰لیتر اســت که
همین موضوع اهمیــت مدیریت مصرف
در بخشهای مختلف را نشــان میدهد.
عالو ه بر این ،ماشین لباسشویی در هر بار
شستوشــو معادل  ۳۰بطری یک و نیم
لیتری آب مصرف میکند ،به همین دلیل
الزم است به منظور کاهش مصرف آب از
حداکثر ظرفیت استفاده شود.

