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حسن فرامرزي

 بياييد كمي ب�ه عقب برگردي�م چيزي حدود 
پنج، شش سال قبل درست زمان بررسي قانون 
برنامه پنجم توسعه و وقتي اين قانون به بخش 
سالمت رسيد. مطابق تبصره يك ماده 36 قانون 
برنامه پنجم توسعه؛ پزشكاني كه در استخدام 
پيماني و رسمي مراكز درماني دولتي و عمومي 
غيردولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در 
مراكز درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي 
نيستند. اين درست مشابه همان قانوني است 
كه چند روز پيش در قالب ماده 89 قانون برنامه 
ششم توسعه به تصويب رسيد و با واكنش شديد 
پزشكان فعال در بخش خصوصي از جمله وزير 
بهداشت و رئيس سازمان نظام پزشكي مواجه 
بود. طي اين چند روز بخش سالمت رسانه ها پر 
است از هشدارهايي درباره خطر كوچ پزشكان 
حاذق به بخ�ش خصوصي،  خط�ر تعطيلي 60 
هزار مطب و تيترهاي�ي با اي�ن مضامين. اين 
حرف ها براي كس�اني كه س�ابقه تصويب اين 
قانون را در س�ال 89 مطالعه كرده اند، چندان 
ناآش�نا نيس�ت؛  تهديدها و هش�دارهايي كه 
هيچكدام به وقوع نپيوست و تنها پروپاگاندايي 
ب�راي تحمي�ل رأي بخ�ش خصوص�ي ب�ود. 
حاال بازگرديم به همين چند روز پيش و در آستانه 
تصويب قانون برنامه شش��م توس��عه؛ بازخواني 
اظهارنظره��اي چهره هاي حوزه س��امت همه 
حكايت از نارضايت��ي از تصويب قانون ممنوعيت 
اش��تغال همزمان پزش��كان در بخ��ش دولتي و 
خصوصي داشت؛ از رئيس سازمان نظام پزشكي 
گرفته تا پزش��كان خانه ملت و در رأس همه اينها 
شخص وزير بهداش��ت كه خود سردمدار فعاليت 
همزمان در چندين بخش اس��ت. ب��ا وجود اين و 
به رغم تمام البي هاي صورت گرفته، اما نمايندگان 

مجلس اين بار هم به تصويب قانوني رأي دادند. 
   قانوني كه اجرا نشد

قانون تمام وقتي پزش��كان طي سال هاي اجراي 
برنامه پنجم توسعه هم هيچگاه اجرايي نشد. آن 
هم در شرايطي كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير 
بهداش��ت وقت خودش اين قانون را اباغ و تأكيد 
كرد: » وزارت بهداش��ت براي اجرايي كردن مواد 
قانوني مرتبط در حال پيگيري جدي الزامات مالي 
و غيرمالي آن در دولت و مجلس شوراي اسامي 
در قالب بودجه هاي سنواتي است. « در برابر اين، 
اما سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت 

كنوني اعتقادي ب��ه اين قانون ن��دارد و در عوض 
معتقد است: »ممانعت از فعاليت همزمان پزشكان 
در بخش خصوصي و دولتي مغاير با قانون اساسي 
است. « اظهار نظر آقاي وزير در حالي است كه نص 
صريح اصل 141 قانون اساسي هم بر ممنوعيت 
فعاليت همزمان بخش خصوصي و دولتي تأكيد 
دارد. هرچند بهانه افزايش 120 تا 300 درصدي 
تعرفه هاي درمان اجراي همين قانوني بود كه حاال 

آقاي وزير اصلش را زير سؤال برده است. 
   آقاي هميشه نگران

عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي به عنوان 
نماينده صنف پزشكان درباره اين قانون اينچنين 
اظهار نظر مي كند:» اكن��ون پرداخت ها در بخش 
دولتي هم از نظ��ر عددي ه��م قدرمطلقي و هم 
پرداخت كارانه به گونه اي است كه فاقد انگيزه هاي 
الزم براي حضور مستمر پزشكان در بخش دولتي 
است و اين موجب مي شود بس��ياري از پزشكان 
بخش خصوصي را انتخاب كنند. اين خطر وجود 
دارد كه بسياري از پزشكان حاذق و كارآمد بخش 
دولتي به دلي��ل نگراني از آينده و امنيت ش��غلي 
خود، عمًا از بخش دولتي خارج شده و به بخش 
خصوصي روند كه باز هم م��ردم متضرر خواهند 
ش��د.« وي كه خودش هم قب��ول دارد اين قانون 
در بسياري از كش��ورهاي پيشرفته اجرا مي شود، 
اجراي اين قانون در ديگر كشورها را اينگونه توجيه 
مي كند» اگر در جايي مثل انگلستان يا كانادا تجربه 
موفقي در اين زمينه وجود دارد و پزشك معموالً 

در بخش دولتي تك شغله است، به دليل پرداخت 
بسيار جذابي است كه در بخش دولتي براي پزشك 
فراهم است و فاصله بخش دولتي و خصوصي آنقدر 
ناچيز است كه پزشك ترجيحش آن است كه در 

بخش دولتي بماند.«
با وجود تم��ام جوس��ازي هاي ذينفع��ان بخش 
خصوصي درباره قانون ممنوعيت اشتغال همزمان 
پزش��كان در بخش دولتي و خصوصي پزش��كان 
و دندانپزش��كان عمومي در اين مصوبه مستثني 
شده اند. جالب اينجاس��ت تصويب اين قانون در 
برنامه پنجم توسعه موجب خروج پزشكان از بخش 
دولتي نشد؛ چراكه اين بخش براي آنها جذابيت هاي 
فراواني دارد و از سوي ديگر پزشكان آنقدر ساحل 

امن دارند كه به راحتي از قانون سرباز بزنند. 
   مرگ؛ سهم بيماران پزشكان دو شغله 

هنوز هم اتف��اق مي افتد؛  م��رگ بيمار در بخش 
دولتي به دليل آنكه پزش��ك معالجش در بخش 
خصوصي مشغول درمان افرادي است كه پولش 
را داش��ته اند از خدمات او برخوردار باش��ند، اما 
بيماري كه پولش را ن��دارد در بخش دولتي زير 
دس��ت رزيدنت ها جراحي مي ش��ود. تازه اغلب 
پزشكاني كه در دو بخش فعالند سهامداران بخش 
خصوصي هس��تند و از اين مسير نيز درآمدهاي 
هنگفتي دارند. در عين حال اين قبيل پزشكان 
حاضر نيس��تند مزاياي هيئت علمي بودن را از 
دست بدهند. تا زماني كه نام يك پزشك در سر در 
يك بيمارستان دولتي به چشم مي خورد مي تواند 

براي مطب و بيمارس��تان خصوصي خود بيمار 
پيدا كند و در صورت كوچ به بخش خصوصي اين 
مزيت را از دست مي دهد. از سوي ديگر بر خاف 
اظهارات وزير بهداش��ت و رئيس س��ازمان نظام 
پزشكي درآمد پزش��كان بخش دولتي آنقدرها 
هم كم نيست. انتش��ار فيش هاي حقوقي برخي 
از پزشكان نشان داد درآمد اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه ها دهها و حتي صدها ميليون تومان است 
و اين درآمدهاي عجي��ب و غريب و كاركردهاي 
عجيب تر پزشكان نجومي بگير ماحصل زحمات 
رزيدنت هايش��ان اس��ت؛ چراكه خودشان اغلب 
اوقات در بخش خصوصي هستند و مهرشان در 

بخش دولتي كار مي كند!
   فرار از قانون در چارچوب قانون!

بر همين اساس است كه مسعود پزشكيان، نايب 
رئيس مجلس شوراي اسامي درباره ممنوعيت 
اشتغال همزمان پزش��كان در بخش خصوصي 
و دولتي معتقد است:  »پزش��ك حق ندارد براي 
يك مريض نسخه اي بنويسد يا عملي انجام دهد، 
بعد مريض را به حال خ��ود رها كند و جاي ديگر 
برود، اگر مريض خونريزي كرد، ما كه ادعا داريم 
جان بيماران براي ما مهم است، دكتر را بايد كجا 

پيدا كنيم؟«
وي خطاب به اينگونه پزش��كان مي گويد: »شما 
بيخود مي كنيد كه ب��ه بيم��ار مي گوييد بياييد 
در خارج از بيمارس��تان دولتي عمل شويد. مگر 
بيمارستان دولتي را چه كسي ساخته است؟ اگر 
بيمارستان بد است، در آن را ببنديد و اگر بيرون از 

بيمارستان خوب است همه بروند آنجا.«
پزشكيان با بيان اينكه يك پزش��ك نبايد دكان 
باز كن��د، تصريح مي كند: » پزش��ك نبايد در 10 
جا كار كند و نتواند پاس��خگوي مريض باش��د به 
اس��م محرومان ولي به كام گ��ردن كلفتان قانون 
ننويس��يم. ما قانوني مي نويس��يم كه كسي حق 
نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار كند 
و در سيستم دولتي به مريض نمي رسند و خدمتي 
ارائه نمي ش��ود و مي گويند رزيدنت شما را عمل 
مي كند؛ ولي درخارج از بيمارستان دولتي ما شما را 

عمل خواهيم كرد.«
حاال اما اي��ن قانون تصويب ش��د؛  قانون��ي كه تا 
اجرايي نشود باز هم شاهد مرگ خاموش بيماران 
بخش دولتي هستيم؛  همان بيماراني كه پزشك 
معالجشان در بخش خصوصي مشغول كار است. 

مرگ خاموش سهم بيماران فقير 

تداوم دكان پزشكي و اعتراض چند شغله هاي بهداشتي 

     آب در لوله هاي فرس�وده هدر مي رود و كس�ي پاس�خگو 
نيست

 مينايي- تهران: فرس��ودگي لوله آب در خياب��ان منتهي به ميدان 
هفت تير سبب ش��ده تا آب بس��ياري هدر برود، مي خواستم از طريق 
روزنامه شما بپرسم كه چرا مسئوالن با توجه به كمبود آب و ارزش باالي 
آن حاضر نيستند لوله هاي فرسوده را تعويض كنند تا از هدر رفتن اين 

سرمايه ملي جلوگيري به عمل آيد.

    نان كم حجم و گران به مردم فروخته مي شود
 محسني – تهران: متأسفانه به دليل گران شدن نان، كيفيت آن هم 
پايين آمده اس��ت و هر مغازه نانوايي نان خود را به هر ميزان وزن و به 
هر قيمتي مي خواهد مي فروشد و بهانه آزادپز شدن سبب شده است تا 
كيفيت و وزن نان هم كاهش پيدا كند، حتي حق اعتراض هم نداريم. 

پس بازرسان سازمان تعزيرات چه مي كنند؟

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
مالقات با گاو براي خوردن يك ليوان شيراين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

برچس��ب هايي كه روي مواد غذايي   زده مي شود - دست كم روي 
كاغذ - به خاطر چيست؟ به خاطر اين است كه مردم به امنيت آن 
غذا اطمينان داش��ته باشند. در گذش��ته آدم ها در خانه اي كه غذا 
مي خوردند و مهمان آن خانه بودن��د، از دريچه مهر و اعتماد غذا را 
مي خوردند و طلب برچسب و ُمهر استاندارد نمي كردند، همچنان 
كه امروز هم وقتي كسي به مهماني اي دعوت مي شود به صاحبخانه 
نمي گويد مجوز بهداشتي و ُمهر استاندارد اين برنج يا خورشتي را 
كه پخته ايد بياوريد، حتي امروز وقتي كسي به رستوراني مراجعه 
مي كند، طلب مهر استاندارد نمي كند، چون مي داند نيابتاً از سوي او 
كساني و دستگاهي متولي است كه اين كار را انجام دهد و بهداشت 
و امنيت آن غذا را تأمين كند. در واقع ما هر رستوراني كه در شهر يا 
بيرون شهر مي بينيم، ناخودآگاه فرض را بر اين مي گذاريم كه اين 
رستوران از س��وي وزارت بهداش��ت يا هر متولي اي كه در اين باره 

مسئوليت دارد، تأييد شده است. 
اما در اينجا پديده ديگري به نام تجارب آدم ها و تجربه زيستي هم 
نقش بازي مي كند. به اين معنا كه اگر افراد در رستوران شهري يا 
بين شهري بارها و بارها غذايي بخورند كه كيفيت مطلوبي نداشته 
باشد يا بدتر از آن آنها را دچار مسموميت و عوارض گوارشي كند، 

ديگر به آن تأييد قانوني اعتماد نخواهند كرد. 
اين مثال درباره محصوالت غذايي صنعتي هم صادق است و وقتي 
كسي برچسب كيفيت غذايي و استاندارد را روي محصولي مي بيند، 
خيال او قاعدتاً درباره سامت غذا راحت باشد، يعني به محض اينكه 
ديد روي شيشه يا بطري يا جعبه يك ماده غذايي، مهر استاندارد و 
پروانه بهداشتي خورده است. او اينها را عامتي از سامت محصول 
به حساب مي آورد، اما اگر تجربه هاي منفي و ناخوشايند آدم ها در 
اين باره روز به روز بيشتر شود، در آن صورت همان اتفاقي كه مثًا 
درباره رستوران ها مي افتد اينجا هم تكرار خواهد شد. به اين معنا 
كه آدم ها بيشتر سراغ محصوالتي خواهند رفت كه جلوي چشم آنها 
تهيه يا از سوي فروشندگان محصوالت سنتي عرضه مي شود. مثًا 
وقتي كسي به يك فروشگاه زنجيره اي مراجعه مي كند و مي بينيد 
عس��ل يك كيلويي 10 هزار تومان فروخته مي شود و روي شيشه 
عسل نوشته صد درصد طبيعي و مهر استاندارد و بهداشت هم دارد، 
چگونه مي تواند اين دو – قيمت بس��يار پايين و صد درصد طبيعي 

بودن - را كنار هم قرار دهد.
 آيا مي توان باور كرد كه عسل صددرصد طبيعي با كيلويي 10 هزار 
تومان يا حتي 20 هزار تومان عرضه ش��ود؟ مس��لماً اينجا اعتماد 
مصرف كنندگان به آن مجوزهاي قانوني و بهداشتي سست خواهد 
شد يا مثًا وقتي كس��ي مي بيند روغن كنجد كيلويي كمتر از 30 
هزار تومان برايش تمام نمي شود، چطور مي تواند باور كند كه بشود 
يك روغن خوب گياهي را كيلويي 5 ه��زار تومان تهيه كرد؟ اينجا 
هم مي بينيد آدم هايي كه كمي برخوردارتر هستند به سمت تهيه 
روغن جلوي چشم كشيده خواهند ش��د و آدم هايي كه در جاده ها 
دنبال كندودار مي گردند تا از او عسل طبيعي مطالبه كنند، اما آيا 
اين اتفاق براي همه امكان پذير اس��ت؟ آيا آدم مي تواند همه مواد 
غذايي خود را به اين ش��يوه يعني جلوي چشم و نزديك به فرآيند 
توليد تهيه كند؟ مسلماً اين اتفاق براي بسياري از گروه ها نشدني 
است. تصور مي كنم شيوه فعلي برچس��ب گذاري روي محصوالت 
غذايي جوابگوي اعتماد آدم ها نيست و اين برچسب ها وزن اعتماد 

شهروندان را به خوبي حمل نمي كند. 

   رئيس س��ازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي گفت: در 
سال گذشته و در دو نوبت حدود يك هزار تبلت براي دانش آموزان 

نيمه بينا در نظر گرفتيم. 
  سازمان بيمه سامت ايران درباره سوء استفاده از نام اين سازمان 
در ارائه خدمات بيمه درمان، صدور بيمه نامه تكميلي و پايه و دفاتر 

بيمه درمان به شهروندان هشدار داد. 
   در نشس��ت ش��وراي برنامه ريزي و هماهنگي بعثه مقام معظم 
رهبري و سازمان حج و زيارت مقرر شد مقدمات الزم براي شركت 
در مذاكرات دوجانبه با مس��ئوالن حج عربس��تان درباره حج سال 

1396 فراهم شود. 
   ساخت و سازهاي حرم مطهر امام حسين )ع( با استفاده از نقوش 
ايراني اس��امي كه برگرفته از جلوه هاي هنري و نورپردازي اس��ت 

توانسته از زائران عتبات عاليات دلبري خاصي كند. 
  دانشيار دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهش��تي نبود بسياري از 
داروهاي جديد بر اساس توليدات روز دنيا را يكي از مشكات بخش 
مراقبت هاي ويژه در اي��ران عنوان كرد و گف��ت: بيمه هنوز درمان 
مكمل تغذيه اي را به عنوان بخش مهمي از چرخه درمان بيماران در 

بخش مراقبت هاي ويژه قبول ندارد. 
  مدير تعليم و تربيت سازمان بس��يج جامعه پزشكي كشور بيان 
داشت: پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري براي راه اندازي گفتمان 
»پزشك انقابي« به شكل كمي و كيفي در كشور تاش مي كنيم. 

   متخصص تغذيه و رژيم درماني با اشاره به ضرورت توجه به تغذيه 
س��المندان گفت: حضور فرزندان و نوه ها باعث تغيير روحيه و بهتر 

شدن اشتهاي سالمندان مي شود. 
   يك كارشناس دارويي گفت: بس��ياري از مشكات گوارشي كه 
عمده بيماران را به س��مت مصرف خودس��رانه داروها مي كش��اند، 
با انجام تغيير در س��بك زندگي روزانه فرد تا ح��د زيادي برطرف 

مي شود. 
   رئيس مركز سامت و محيط كار وزارت بهداشت گفت: تعطيلي 
مدارس راه حل اساسي براي حل مشكات آلودگي هوا نيست، بلكه 
مقطعي و كوتاه مدت است تا كودكان و نوجوانان بيشتر دچار آسيب 

نشوند و در واقع از روي ناچاري اين تصميم گرفته مي شود. 
   رئي��س انجمن دندانپزش��كان با اش��اره به مش��كل اش��تغال 
دندانپزش��كان بيان داشت: وزارت بهداش��ت به جاي خريد يونيت 
دندانپزشكي هر مطب را به مركز بهداش��ت مراقبت دهان و دندان 

تبديل كند. 
   رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور 
اعام كرد: وزير كش��ور به عنوان رئيس س��تاد مناسب سازي حتي 
يك بار هم در جلسات اين ستاد حضور نداشته است و دستگاه هاي 

اجرايي نيز از وظايف قانوني خود غافل شده اند. 
   معاون خدمات ش��هري ش��هرداري تهران از مناسب سازي 22 
بوستان در مناطق ش��هر تهران براي اس��تفاده معلوالن خبر داد و 
گفت:با برنامه ريزي هاي انجام شده در هر منطقه يك بوستان براي 
استفاده معلوالن مناسب سازي مي شود و ان شا ء هلل اين پروژه تا دهه 

فجر امسال به اتمام خواهد رسيد. 
   مدير كل كميته امداد استان تهران با اشاره به تحقق 5۷ درصدي 
برنامه در حوزه زكات افزود: برنامه هاي متنوعي براي فرهنگ سازي 
و احياي زكات مانند تبليغ چهره به چهره با حضور در بين كشاورزان، 

دامداران و باغداران انجام شده است
   دبير اجرايي سمينار پاراكلينيك در اپتومتري با اشاره به افزايش 
فعاليت عينك سازي هاي غير مجاز در سطح كشور گفت: از متوليان 
نظام سامت ياري مي طلبيم تا شاهد به بازي گرفته شدن سامت 

بينايي مردم توسط مراكز غير مجاز نباشيم. 

سر به هوا نباشيم!
 بنا بر اعام سازمان پزشكي قانون استان تهران از ابتداي سال تا پايان 
آبان ماه 238 نفر بر اثر حوادث ناشي از كار فوت كرده اند كه در اين زمينه 
سقوط از بلندي، اصابت جسم س��خت، سوختگي و كمبود اكسيژن از 
جمله مهم ترين عوامل فوت ناش��ي از حوادث كار در كشور اعام شده 
است. برابر آمار اعامي از اين مرجع، سال گذشته يك هزار و 494 نفر در 

كشور نيز حين كار و انجام وظيفه جان خود را از دست داده اند.
نيروهاي كار از يك سو سرمايه هاي مهم انساني هستند و از ديگر سو با 
فوت يك نفر كه نان آور يك خانواده است، خانواده ها دچار انواع و اقسام 
آسيب هاي مادي، اجتماعي و روحي مي شوند كه حتي در برخي موارد 
متاشي شدن خانواده را نيز به دنبال خواهد داشت. در اين ميان حوادث 
كاري چندين برابر فوتي نيز تلفات بر جا مي گذارد كه عاوه بر موارد ذكر 
شده در ابتداي اين نوشته، هزينه هاي بسيار را نيز به خانواده تحميل 
مي كند كه اين امر سبب مضاعف ش��دن درد و رنج فرد آسيب ديده و 
خانواده هم مي شود. شعار اول ايمني و بعد كار دركشور ما با توجه به آمار 
باالي حوادث كاري در حد يك شعار بي عمل باقي مانده است كه نه تنها 
كارفرمايان بلكه كارگران و كارمندان هم به دليل بي توجهي هاي صورت 

گرفته و نبود نظارت هاي سيستمي بر ميزان حوادث كار مي افزايند.
نيروي كار سرمايه با ارزش��ي اس��ت كه مي توان با چند درصد اضافه 
هزينه كردن و رعايت ضوابط و مقررات از ميزان و شدت آن كاست. در 
حقيقت نبود ساز و كار مناس��ب و گاه ناديده گرفتن قوانين و مقررات 
از سوي دس��تگاه هاي نظارتي همچون وزارت كار، وزارت بهداشت و 
مؤسسه استاندارد و ساير متوليان بر ميزان حوادث مي افزايد و كسي 
هم پاسخگوي حوادث احتمالي در محيط هاي كار نيست. گاه مي توان 
با رعايت نكات ايمني ساده از سوي كارفرمايان، كارگران و كارمندان 
از حوادث بزرگ كاري كه عاوه بر تلفات انس��اني خسارت هاي مالي 
بس��ياري نيز بر جا مي گذارد، جلوگيري به عمل آورد به ش��رط آنكه 
شيوه هاي ايمني به دقت طراحي و بازبيني ش��ود. بايد در نظر داشته 
باشيم كه حوادث خبر مي كنند و ما بايد بي خبر نباشيم تا با يك حادثه 

ناگوار هزينه هاي بسيار جاني و مالي پرداخت نكنيم.

هشدار يك نماينده مجلس: 
برداشت بي رويه نمك اكوسيستم زيستي 

درياچه احيا نشده اروميه را  تهديد مي كند 
نماين�ده م�ردم تبري�ز در مجلس ب�ا انتق�اد از برداش�ت بي رويه 
نم�ك از درياچ�ه ارومي�ه گف�ت، اقدام�ات س�تاد احي�ا در 
جه�ت بهب�ود وضعي�ت درياچ�ه مؤثر ب�وده، ام�ا كافي نيس�ت. 
محمدحسين فرهنگي با هشدار نسبت به اينكه استحصال نمك از درياچه 
اروميه و برداشت بي رويه آن به مشكات اين درياچه افزوده است، تصريح 
كرد: اين اقدام، كاهش آب درياچه و از س��ويي زمينه بروز ريزگردهاي 
نمكي و سمي را فراهم مي كند كه ممكن است سامت درياچه در معرض 

تهديد قرار گيرد. 
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه بايد به موضوع استحصال نمك از درياچه اروميه توجه اساسي شود، 
افزود: از جمله وظايف ستاد احياي درياچه اروميه، پرداختن و رصد اين 
امور و همچنين پيگيري موضوعات مرتبط به درياچه است كه بايد به آن 
توجه جدي داشته باشد.   اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه 
اقدامات ستاد احياي درياچه اروميه در جهت بهبود وضعيت درياچه مؤثر 
بوده اما كافي نيست، تصريح كرد: از تاش و اقدامات ستاد احياي درياچه 
تش��كر مي كنيم، اما اين اقدامات كافي نبوده و بهبود وضعيت درياچه 
نيازمند اقدامات مؤثرتر و تاش هاي وس��يع تر است.  عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسامي، انجام اقداماتي مانند 
مديريت استحصال نمك، توجه به منشأ گازهاي سمي و پيش بيني علمي 
براي مقابله با آنها و همچنين جلوگيري از ورود پساب هاي صنعتي را از 
جمله اقدامات مؤثر در جهت بهبود وضعيت درياچه اروميه دانست و گفت: 
به موضوعاتي مانند انتقال آب به درياچه، ورود پساب هاي تصفيه شده نيز 

بايد توجه كرد تا بتوان نسبت به احياي درياچه اقدام كرد.

معاون حفاظت محيط زيست كشور اعالم كرد 

دستگاه هاي دولتي داراي بيشترين سهم 
تصرفات حريم ساحل 

معاون دريايي حفاظت محيط زيس�ت كش�ور اعالم ك�رد: با توجه 
به اينكه در اس�تان هرم�زگان بيش�ترين تصرف�ات در حريم 60 
متري س�احل توس�ط دس�تگاه هاي دولتي در س�ال هاي گذشته 
ص�ورت گرفت�ه اس�ت، باي�د وضعي�ت اين اراضي روش�ن ش�ود 
تا آس�يبي ب�ه محيط زيس�ت س�احل اي�ن اس�تان وارد نش�ود. 
 پروين فرش��چي افزود: طبيعت حريم 60 متري دريا بايد حفظ شود و 
همه صنايع به ويژه نهادهاي دولتي در مرحله اول حفظ و نگهداري آن 
كوشا باشند، زيرا تا زماني كه نهادهاي مختلف دولتي اين حريم را رعايت 

نكرده اند چگونه مي توانيم به بخش خصوصي اعتراض كنيم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه يك��ي از دغدغه هاي دول��ت تدبير و اميد مس��ائل 
زيست محيطي اس��ت، گفت: تصرف اين اراضي شناسايي و به مراجعه 
ذي صاح معرفي و اعام ش��دند و هم اكنون نيز اي��ن پرونده ها در حال 
پيگيري است.  فرشچي با بيان اينكه زمان بندي خاصي براي بررسي و 
اعام نتيجه اين پرونده ها تعريف  نشده است، اظهار كرد: پرونده تصرفات 
اراضي يا س��ازه هاي غيرمجاز در حريم 60 متري ساحل از زمان ارجاع 
تاكنون در حال پيگيري است.  وي اضافه كرد: براي صدور مجوز در حريم 
دريا، سازمان بنادر و دريانوردي متولي است و براي حريم 60 متري ساحل 
نيز شركت آب منطقه اي مسئول است كه بايد در اين خصوص نظارت 
بيشتري داشته باشند تا از بروز اين گونه تصرفات كه به محيط زيست دريا 

و سواحل كشور آسيب مي زند، جلوگيري شود. 

كاهش معنويت در زندگي مدرن
 با فيلمبرداري از حوادث به جاي كمك به حادثه ديده قابل مشاهده است

بي تفاوتي به رخداده�اي اجتماعي اطراف ما 
در طول شبانه روز از همان دغدغه هايي است 
كه هر روز به ش�كل بدتري پررنگ مي ش�ود 
و تحليلگ�ران دلي�ل عم�ده آن را مبتن�ي بر 
از بي�ن رفتن معنوي�ت،  س�نت هاي قديمي و 
غرق ش�دن در زندگي مادي گرايانه مي دانند. 
ش��ايد نس��ل دهه هاي قديم اين جمله را شنيده 
باشند كه بزرگي در يك محل ريش و سبيل گرو 
مي گذاشت تا دعواي پايين ده با باالي ده باالخره 
حل شود، اما شايد همين يك خط براي نسل هاي 

دهه هاي جديد خنده دار هم باشد. 
اما واقعيت امر درست است؛ چراكه ايراني جماعت 
همواره در طول تاريخ به عن��وان مردمي فداكار، 
پراحساس، با تعهد، مهربان و نوع دوست معروف 
بودند و در صورت مشاهده مشكل يا اتفاقي براي 
همنوع خود بي محابا كمك مي كردند، هرچند كه 
هنوز هم رنگ اين همدلي تا حدودي در روستاها و 
شهرهاي حاشيه اي به چشم مي خورد، اما آمارهاي 
پژوهش��ي حكايت از عمق فاجعه در كانشهرها 
دارد تا جايي كه تقريباً نيمي از مردم پايتخت دچار 

سندرم »بي تفاوتي« شده اند. 

   بي تفاوتي مانع مهم مشاركت سياسي در 
زندگي مدرن

در مت��ون جامعه شناس��ي از رفت��ار بي تفاوت��ي 
 )Apathy(به عنوان پديده اي آسيب شناختي 
ياد مي ش��ود كه مانعي مهم در برابر مش��اركت 
سياسي و اجتماعي است كه متأسفانه از پيامدهاي 
شهرنش��يني در دوران امروزي )مدرن( به شمار 
مي رود.  خشم و عصبانيت، رضايت و خوشحالي، 
قدرداني يا انتق��اد از عوامل و دالي��ل رويدادها،  
واكنش هاي طبيعي هستند كه بسياري از ما در 
زندگي خصوصي و اجتماعي خود ب��ا آن روبه رو 
مي ش��ويم كه البته برخي از اتفاقات در پيرامون 
ما جنبه خصوصي و فردي دارن��د و هر يك از ما 
مختار است هرگونه كه خود تشخيص مي دهد با 

آن برخورد كند. 
اما بسياري از رويدادهاي اطراف جنبه اجتماعي 
دارند و تقريباً كل افراد يك جامعه را درگير خود 
مي كنند كه نوع واكنش بعد از وقوع اين دست از 
رويدادها ديگر جنبه فردي ندارد، الزمه واكنش 

جامعه را مي طلبد. 
گذشته از نبود درگيري مردم )توده و بدنه جامعه( 

در بحث هاي سياسي و جناحي و گله مندي هاي 
تكراري از رويه معيشتي حاكم بر اقتصاد كشور، 
در حوزه فرهنگي و اجتماعي كه شرايط به مراتب 
وخيم تر است، مردم نسبت به جان و مال و آبروي 
همنوع خ��ود بي تفاوت ش��ده اند و مك��رر ديده 
مي ش��ود، اين بي تفاوتي با گرفتن فيلم و عكس 
نش��ان داده ش��ده و حتي در معرض نمايش هم 

گذاشته مي شود. 
شايد تا چند س��ال قبل ش��كل اين بي تفاوتي ها 
به سكوت و مش��اركت نداش��تن در رقم خوردن 
جنايت ه��اي خياباني چ��ون مي��دان كاج و پل 
مديريت تهران خاصه مي ش��د، اما چند س��الي 
اس��ت كه موضوع حتي وخيم تر از اين شده است 
تا جايي كه براي پاس��خ به همنوع خود در دادن 
آدرس س��اده هم حواس خود را پرت مي كنيم يا 
با بي تفاوتي از فرياد هاي مرد جوان بر سر دختري 
عبور مي كنيم و گريه هاي زن جوان كنار خيابان را 

هم ناديده مي گيريم. 
    ايراني بماني�م اما از تم�دن غرب عقب 

نمانيم!
دكتر امان اهلل قرايي مقدم، جامعه شناس و استاد 

دانشگاه تهران در گفت وگو با روزنامه جوان با اشاره 
به اينكه معنويات، »همدلي و همزباني« مورد اشاره 
از سوي رهبر معظم انقاب از ميان مردم رخت بر 
بس��ته اس��ت، گفت: مردم رباتيك و بي احساس 
شده اند در حالي كه الزم بود ايراني بمانيم، اما در 

عين حال از تمدن غرب نيز عقب نمانيم. 
اين جامعه ش��ناس، ماديات و نفس پرستي را دو 
دليل عمده براي شكل گرفتن بي تفاوتي در ميان 
مردم معرفي كرد و اظهار داشت: ماديات و زندگي 
سرمايه داري موجب شد تا افراد مصلحت گرا شوند 
و با فاصله گرفتن از مراحل عقانيت و معنويت، به 
سمت مصلحت انديشي براي خود حركت كنند. 

   ج�اي خال�ي معنوي�ت و دگر خواهي در 
زندگي مردم

وي راه حل موجود در اين زمينه را مبتني بر پررنگ 
كردن معنويات در زندگي مردم و مشاركت جوانان 
در سطح تصميم گيري هاي خرد و كان دانست 
و خاطر نشان كرد: بايد به اصالت قبل و ريشه هاي 
قديم فرهنگي – مذهبي در خانواده ها بازگرديم. 

همچنين پروفسور حسين باهر، بنيانگذار مكتب 
»رفتارشناسي انساني« در جهان درباره بي تفاوتي 
مردم نس��بت به جان، مال و آبروی همنوع خود 
و عكس العمل هاي ب��ه دور از همدردي در مواقع 
بحراني اظهار داش��ت: زمانه به گونه اي شده كه 
وقتي فردي عيب و نقصي در كسي مي بيند، خدا را 

شكر مي كند كه خود از آن عيب مبرا است. 
   از خ�دا، خلق و خانواده مح�وري به خود 

محوري و بي تفاوتي رسيديم
باهر با اش��اره به س��خن معروف امام حسين)ع( 
مبني بر اينكه »اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد« 
ادامه داد: قبًا خدا، خلق و خانواده محور بوديم، اما 
امروزه خود محور شديم و هر كس فقط به خودش 
فكر مي كند، چراكه از قله سنت به صنعت حركت 
كرديم، اما نه مدرنيته ش��ديم و نه س��نت قبل را 
حفظ كرديم. خوبي هاي سنت را از دست داديم و 

از صنعت نيز اكتفا به بدي ها مي كنيم. 
رنگ باختن معنويت از زندگي مدرن امروزي ميان 
مردم، فاصله گرفتن از سنت هاي قديمي، ماديات 
و زندگي سرمايه داري، س��هولت در دروغگويي، 
بي اعتمادي افراد جامعه به يكديگر و ساختارهاي 
اجتماعي و سياسي امروز منجر به بي تفاوتي هايي 
ش��ده اس��ت كه به گفته تحليلگ��ران در صورت 
بي توجهي به بازگش��ت به س��نت قديمي روز به 
روز بدتر هم خواهد ش��د. يادمان باشد، بترسيم 
از لحظه اي كه تا زنده ايم چي��زي درون ما بميرد 

به نام انسانيت!

بسط سندرم بي تفاوتي در جامعه ايراني

بيژن يانچشمه

 زهرا چیذری
    گزارش 2 

نیره ساري
  گزارش یک


