
نیازی نیست نزدیکشان بروی تا دیده شوند. از همان دور 
هم دیده می شــوند. هیوالهایی که پاهایشــان را محکم بر 
زمین کوبیده اند و از آن باال، ســیم هایشان دور تا دور محله 
را محاصره کرده اند. صدای وزوزشان نزدیک و نزدیک تر و 
مهیب و مهیب تر می شــود، انگار حشرات پرسروصدا باالی 
سرت وزوز می کنند و هر آن احساس می کنی که می خواهند 
تــو را نیش بزنند. این هیوالها همان دکل های برق فشــار 
قوی هستند که سیم هایشــان از دلشان درامده درست مثل 

آدم های فضایی که در قصه ها می خوانیم.
همسایه هایی پردردسر که با آن هیکل درشتشان، عالوه 
بر اشغال فضا، سالمتی اهالی را هم به خطر انداخته اند. اینجا 
جنوب پایتخت است، محله ای حوالی شهرری. کارشناسان 
حوزه سالمت هشدار می دهند که امواج الکترومغناطیسی که 
از این دکل ها ساطع می شــود، می تواند بر سالمت ساکنین 
اطراف دکل تا شــعاع 20 تا 50 متر اثر بگذارد و برای آنان 

مشکالت خونی، مغزی و حتی معلولیت به وجود آورد.
حدود 40 ســالی می شود که وزوز این سیم ها مردم اهالی 
محلــه جوانمرد قصــاب، به خصوص ســاکنان ملک آباد، را 
صبح ها از خواب بیدار می کند و شــب ها برایشــان الالیی 
می خواند. اهالی ای که با جمعیت نه چندان کمشــان بدترین 
سال ها را در این 40 سال تجربه کرده اند و بدترین خاطرات 
را در کنــار این هیوالها ســپری کرده انــد. زندگانی با این 
غول های پرشاخ و دم اصال مسالمت آمیز نیست. سیم هایی 
که قاتل اهالی شــده اند و منتظرند کســی که به پشت بام 
می رود جانش را بگیرند. خانه ها درست از دل دکل ها بیرون 
آمده اند، در جایی هم دیوار آجری در کنار میله های آهنی باال 
رفته. از در خانه که بیرون بیایی درســت از زیر دکل سر در 
می آوری. ســیم های برق، از باالی خانه رد شده، فاصله اش 
زیاد نیست، شاید دو متر یا حتی کمتر. باالی پشت بام همین 
که دســتت را باال بگیری، قدت هم بلند باشد، می خوری به 

یکی از همان سیم ها.
خاطرات تلخ همچنان در ذهن اهالی ماندگار شــده است؛ 
خاطره ای که آن هیوال فقط به وسیله یک چوب پرده جان 
پسر بچه را گرفت. هنوز که هنوز است پس از سال ها خاطره 

تلخ مرگ این پسر بچه در ذهن زنان اهالی مانده است. 
همســایه پر دردســری که ایــن یک نمونه از شــیرین 
کاری هایش است. کمترین زحمتش ایجاد سرطان است. از 
کودکی به جای شــهربازی زیر ســایه این غول برقی بازی 
می کردند. مشکالت این دکل های برقی بر همه آشکار است 
ولی سال هاســت مســئوالن امر خود را به بی تفاوتی زده و 

بی پولی را بهانه رفع این مشکل می کنند.
یکــی از اهالی می گوید: »این ســیم ها بــالی جان ما و 
بچه هایمان شــده اند. بچه من را برق گرفت، االن گوشــه 
خانه افتاده، چه کســی می توانــد او را به من برگرداند؟ قبال 
هم یک سیم افتاد روی سر یک زن و بچه هایش را بی مادر 
کرد.« این زن که حدود 50 ساله است با حسرت و ناله ادامه 

می دهــد: »ما اول انقالب آمدیم، شــاه که فرار کرد، ما هم 
آمدیم. آن موقع این ســیم ها نبود، بعدا این سیم ها را زدند، 

بچه های ما را هم مریض کرد و کشت.«
یکی دیگر از اهالی که مرد میانســالی است می گوید: پدر 
من در این محله زندگی می کند و دچار مشــکالت اعصاب 
شــده و به شدت مشکل دارد. تمام مدت دستش و صورتش 
می لرزد، وقتی هم که صحبت می کند لرزش صدایش آزارش 
می دهد. کســی درد ما را دوا نکرد، هر چقدر رفتیم و آمدیم، 
جلوی ریاست جمهوری تجمع کردیم، نامه دادیم، هیچ کس 

کاری نکرد.
وی ادامه می دهد: پســرم هم مریض شــده، پزشــکان 
بیماری  اش را یکی از شــاخه  های بیماری اعصاب تشخیص 
داده  اند، همین هم باعث شــده تا از مدرسه رفتن باز بماند و 

خانه  نشین شود. 
علی نظری، در پاســخ به این پرســش که پزشــکان چه 
می گوینــد، می گوید: همــه اهالی پرونده پزشــکی دارند و 
پزشــکان از درد همه اهالی باخبر هستند و می دانند که چه 
بالیی بر ســر اهالی آوار شده اســت. پزشکان می گویند به 
خاطر زندگی در کنار این دکل های برق اســت. بی ربط هم 

نمی گویند.
خانم مســنی جلو می آید و خانه ای را نشــان می دهد که 
دوطبقه است و دقیقا زیر دکل برق که سیم ها از باالیش رد 
شده است، می گوید: 20 ســالی می شود که ما اینجا زندگی 
می کنیم، چاره ای هم نداریم مجبوریم. حتی توان مالی برای 

برگشت به شهرمان را هم نداریم.
وی که لهجه لری دارد، با گله و شکایت از مسئوالن، لب 
به ناســزا هم می گشاید و می گوید: در خانه ما همه مریضند، 
اعصاب ها خراب اســت، ســرمان درد می کند، این صدا هم 
همیشه هســت. عصرها نمی  توانیم در خانه بمانیم، می  آییم 
جلوی در خانه می  نشینیم تا حالمان بهتر شود، اما  بال نسبت 

اینجا سگ هم نمی تواند زندگی کند.
بچه ها در کنار هیوالها مشــغول بازي  هســتند و انگار به 
نوعي آنها نیز همبازی بچه ها به حساب می آیند. آنهایي که 
شــیطنت  شان بیشتر اســت براي باال رفتن از این دکل  ها، 
با یکدیگر مســابقه هم مي  گذارند و شــاید اگر داد و فریاد 

همسایه ها نباشد همچنان باال و باالتر روند.
به گفته دبیر شــورایاري محله جوانمرد قصاب؛ 37 دکل 
برق فشــار قوي همجوار بــا اهالي ملک آبــاد در جوانمرد 
قصاب اســت و بیش از یک هزار و 500نفر با این دکل  هاي 

خطرآفرین همسایه  اند.
کریم وهابــي مي گوید: »قدرت کابل هــاي برق در این 

محدوده 6 هزار ولت اســت. چند وقتي اســت که همراه با 
دیگر اعضاي شــورایاري پیگیر این معضل هستیم اما راه به 
جایي نبردیم. خطر جان مــردم را تهدید مي  کند. ما به  طور 
میداني از خانواده  هایي که همسایه این دکل ها هستند آمار 
گرفته  ایم. به جرأت و بر اســاس ایــن آمار مي  گویم که از 
هــر 10 خانواده همجوار با کابل ها و دکل  هاي فشــار قوي 
برق، 3 خانواده بچــه معلول دارند و اینها تأثیر همجواري با 

این کابل ها است.
وی می افزایــد: ملک  آباد تحت پوشــش ماســت، اینجا 
300 خانوار زیر دکل  های برق فشــار قوی زندگی می  کنند، 
مشکالتشــان هم زیاد اســت، تا حاال چندیــن مورد برق 

 گرفتگی داشتیم، از این اتفاق ها در این محله زیاد می  افتد.
مســئوالن می گویند که مردم این محلــه را غیر قانونی 
ســاختند، می  گویند وقتی دکل  ها را زدند، سیم ها را آوردند، 
هیــچ خانه  ای نبود، هیچ  کس اینجا زندگی نمی  کرد، برخی 
از اهالی با شنیدن این موضوع بر افروخته می  شوند، می  گویند 
ما ســند داریم، می  روند از خانه هایشــان سندها را می  آورند. 
امــا برخی هم قبول دارند و می  گوینــد وقتی ما آمدیم، این 

دکل ها بود. 
سرطان خون، مغز و معلولیت، گریبانگیر اهالی 

جوانمرد قصاب
بیماری دســت از ســر اهالی این محل بر نمی  دارد، هر 
خانه  ای به شکلی با آن دست  و پنجه نرم می  کند. زنی که به 
 تازگی فرزندش به خاطر مشکل قلبی جان داده می  گوید که 
میزان ســقط جنین در این محله زیاد است تا خانواده ای که 
همگی دچار عوارض همجواری با این غول های فشار قوی 
شــده اند. همه می دانند که این دکل ها ســرطان  زا هستند، 
بیماری  زا هستند؛ موضوعی که ازسوی وزارت بهداشت هم 

تأیید می شود. 
آنگونه که رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیســت 
و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران می گوید: میدان 
الکترومغناطیس این دکل ها مشکالت خونی، مغزی و حتی 

معلولیت ایجاد می کند.
رحمــت اهلل حافظی با اشــاره به مطالعه ای در کشــور 
انگلستان در خصوص آسیب های دکل های برق فشار قوی 
در محدوده ســکونت به ویژه بــر روی کودکان و نوجوانان، 
می گوید: این مطالعه بر روی دو گروه در فاصله 200 و 600 
متری از دکل برق انجام شــده و بعد از مقایسه مشخص شد 
که سرطان خون در کودکان و نوجوانانی که در فاصله 200 
متری دکل ها زندگی می کنند، 6۹ درصد بیشتر از گروه دوم 

بوده است.
زندگی زیر سایه دکل ها

بــا وجود اینکــه کارشناســان وزارت بهداشــت بارها در 
خصوص آسیب ها و تاثیرات منفی دکل  های برق فشار قوی 
بر سالمت مردم هشــدار داده  اند اما هنوز هم حریم ساخت 
و ســاز در اطراف این دکل ها رعایت نمی  شود. وزارت نیرو 
و ســازمان انرژی اتمی طبق قانون، متولی رسیدگی به این 
موضوع هستند؛ سازمان انرژی اتمی طبق  ماده 13 و  فصل 
ســوم  قانون حفاظت در برابر اشــعه که مربوط به نظارت و 
بازرسی است،  مسئولیت حفاظت کارکنان، مردم و نسل  های 
آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان  آور اشــعه را 

بر عهده دارد.
برخی پزشــکان نیز نه به صورت قطعــی بلکه با تکیه بر 
مستندات سازمان بهداشت جهانی تا حدودی بر این موضوع 
صحه می گذارند. در این خصوص دکترحســین فودازی دبیر 
انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران  تاکید می کند: اطالعاتی 
که داریم هنوز به صورت کامل توســط ســازمان بهداشت 

جهانی کامل نشده است.
وی با بیان اینکه گفته می  شــود دکل های برق فشار قوی 
ممکن اســت آسیب رسان باشند، می گوید: اختالف پتانسیل 
امواج، ایجاد میدان مغناطیســی می کنند. امــواج پارازیت، 
ماهواره یا موبایل به دلیل ایجاد اختالل مغناطیســی ممکن 

است باعث ایجاد افزایش میزان سرطان  ها شوند.
دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران به مطالعات انجام 
شــده در این زمینه اشــاره می کند و ادامه می دهد: زندگی 
در مناطقی که نزدیک به دکل  های برق فشــار قوی است 
می  تواند شــانس اختالالت ژنتیکی را در سلول  های بنیادی  

افزایش دهد. 
همچنین می  دانیم که  شــانس بعضی از اختالالت جنینی 
مثــل تولد با وزن پایین یا زایمــان  های زودرس در افرادی 
که در طوالنی مدت در معرض میدان  های مغناطیسی قرار 
گرفته  اند، باال مــی  رود. امواج پارازیت و موبایل هم احتماال 
می  توانند شانس ایجاد برخی تومورها مثل تومورهای مغزی 

را افزایش دهند. 
طبق نتایج اولیه برخی مطالعات که از حدود 20 سال پیش 
در دنیا آغاز شده  اســت، می  دانیم که شانس برخی تغییرات 
ژنــی با در معرض قرار گرفتن این دکل ها و امواج موبایل و 

پارازیت افزایش پیدا می  کند.
زندگی یا زنده مانی! 

رئیس اداره بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت بارها در این 
خصــوص تذکر داده و تاکید کرده اســت که این دکل ها در 
محدوده حاشیه شهرها مشکالت بیشتری ایجاد کرده  اند. به 
این علت که مردم در حاشیه شهرها خودشان خانه می سازند 
و حتــی در چارچوب دکل  ها چادر می زنند و در معرض امواج 

قرار دارند. 
در حالــی که این موضوع بســیار خطرناک اســت. علی 
گورانی، با بیــان اینکه دکل  های برق فشــار قوی اطراف 
خــود دو میدان الکتریکی و مغناطیســی ایجاد می کنند که 
حاوی انرژی هســتند، می افزاید: بدن انســان نیز یک بافت 
زنده اســت و بسته به قدرت میدان مغناطیسی، زمان حضور 
در ایــن میدان  ها، نزدیک بودن بــه منبع تولید و همچنین 
تفاوت  های فیزیولوژیکی بدن انسان، این میدان ها می توانند 

آسیب رسان باشند.
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شهال منصوریه

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشــور، گفت: با تداوم بارش باران در محورهای ۵ اســتان هم اکنون ترافیک در باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین نیمه ســنگین 
گزارش شده است. سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از 
پل اســتاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کالک ترافیک نیمه ســنگین و در ســایر جاده  ها و معابر کشــور وضعیت ترافیکی عادی و 
روان گزارش شده است. وی ادامه داد: بر همین اساس در اکثر محورهای استان همدان، البرز و تهران و در استان مازندران محدوده های جاجرود - الهیجان، نور - کناره و 
ولی آباد، استان زنجان محور قیدار - همدان و شرق استان تهران محور فیروزکوه بارش باران و در استان لرستان در اکثر محورها گرد و خاک و کاهش دید گزارش شده است.

گزارش 

رئیس کل سازمان نظام پزشــکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درخواست 
کرد که برنامه مشــخص، دقیق، به هنگام، متقن، عملیاتی و قابل ارزیابی خود را در حوزه 
ســالمت اعالم کنند.دکتر علیرضا زالی در آســتانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
درباره اولویت های حوزه ســالمت که هر یک از شش کاندیدای انتخابات دوازدهم ریاست 
جمهوری باید جزء برنامه های خود قرار داشــته باشند، گفت: جای بحث سالمت و تامین 
اجتماعی در مناظره اخیر )روز جمعه گذشته( کاندیداها به شدت خالی بود؛ این درحالیست 
که این حوزه یکی از فصول مهم اجتماعی و موثر در حوزه شــهروندی به شــمار می رود 
و حوزه ســالمت یکی از مســائل مورد انتفاع در حوزه اجرایی و تقنینی کشــور اســت و 
نســبت به ســال های قبل جزء بحث های مهم و تاثیرگذار در پیشــرفت و تعالی کشورها 
محسوب می شــود. وی در ادامه به ایسنا گفت: امیدواریم سازمان صداوسیما به این حوزه 
به صورت ویــژه ای بپردازد و در عین حال در برنامه کاندیداها مورد توجه واقع شــود؛ به 
طوری که در دو دوره اخیر ریاست جمهوری آمریکا نیز بحث سالمت یکی از موارد کلیدی 
و پرچالــش  مباحث انتخاباتی بود. از طرفی هم باتوجه به اینکه کشــور در دهه عدالت و 
پیشرفت قرار گرفته  است،  بحث سالمت بر برنامه های اجرایی دولت هایی که در این دهه 
مستقر می شــوند، محاط خواهد بود. بنابراین امیدواریم برنامه ریزان انتخاباتی و کاندیداها 
در روزهای آینده برنامه مشــخص، دقیق، به هنــگام، متقن، عملیاتی و قابل ارزیابی خود 
را در حوزه ســالمت اعالم کنند. زالی، ســالمت را یکی از موضوعــات مهم اجتماعی و 
تاثیرگذار بر زندگی مردم خواند و افزود: توســعه پایدار تا قبل از هزاره ســوم عمدتا مربوط 
به مباحث زیست محیطی بود، اما امروز عالوه بر آن، مسئولیت پذیری اجتماعی و سالمت 
هم به این مولفه ها اضافه شــده اند. این موضوع باید به صورت روشن و مشخص در حوزه 
برنامه ریزی کاندیداها که توســعه پایدار را به عنوان محور اساسی برنامه های خود مطرح 
می کنند، وجود داشــته باشد. بخش عمده ای از این مباحث به تعمیق، ترویج و تعالی حوزه 
ســالمت بازمی گردد؛ به خصوص اینکه تعریف امروز حوزه سالمت کامال متفاوت است و 

ابعاد اجتماعی و معنوی و روانی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.
انجام برنامه ریزی حوزه سالمت با توجه به عوامل اجتماعی موثر بر آن

زالی با بیان اینکه امروز با پارادایمی نوین به نام عوامل اجتماعی موثر بر سالمت روبرو 
هســتیم، ادامه داد: برخالف تصورات قدیمی، طراحی، برنامه ریــزی و راه حل ها در حوزه 
سالمت باید با نگاهی عمیق بر عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام شود و بسیاری از مواردی 
که در مناظره روز جمعه کاندیداها مورد توجه قرار گرفت از جمله فقر، آسیب های اجتماعی 
و ... از جمله این عوامل هستند. امروز اگر کاندیداها در این حوزه برنامه مشخصی را ارائه 
می کنند، باید لعاب مشخصی از این عوامل داشته باشند.وی تاکید کرد: حاشیه نشینی یکی 
از نقاط خالء در کشــورهای در حال توسعه اســت و باید این کاستی ها را شناسایی کنیم. 
کاندیداها باید حتما برنامه عملیاتی قابل تحققی را در زمینه خالءهای حوزه سالمت داشته 
باشند. بحث بهداشت و درمان در حاشیه شهرها، توانمندسازی مردم و به خصوص کسانی 
که در مباحث سالمتی دچار مشکل هستند، توانبخشی، افزایش کیفیت زندگی و باالبردن 

نشاط نیز باید جزو برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گیرد.
نشاط اجتماعی مورد توجه باشد

وی ادامه داد: سالمت و نشاط اجتماعی کامال در هم تنیده هستند. امروز کشورهایی که 
در رتبه های باالی نشاط اجتماعی قرار دارند، از نظر سالمت نیز وضعیت مناسب تری دارند. 
این موضوع از این منظر که به بحث بهداشــت روان جامعه ایرانی بازمی گردد نیز بســیار 
مهم است. کاندیداهای انتخابات باید برنامه خود را برای ترویج نشاط اجتماعی به گونه ای 
طراحی کنند که افزایش قابل توجهی را در این زمینه بیش از گذشــته شاهد باشیم.زالی، 
ضمن اشاره به اهمیت توجه به عدالت در سالمت در برنامه های کاندیداها، افزود: در حوزه 
ســالمت اقدامات خوبی در سالیان گذشته انجام شد، اما این حوزه معموال از نقاطی است 
که تحقق عدالت در آن بســیار سخت است. در کشــورهای پیشرفته نیز سال های زیادی 

طول کشید تا توانستند به اهداف عادالنه در حوزه سالمت نزدیک شوند.
کاندیداها برنامه خود را با اسناد باالدستی منطبق کنند

وی سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت و برنامه ششم توسعه را 
دو سند باالدستی معتبر در حوزه سالمت دانست که کاندیداها باید با اقتباس از آنها بحث 
سالمت را در برنامه خود تعقیب کنند و افزود: کاندیدایی که روی صندلی ریاست جمهوری 
می نشــیند باید برنامه های خود در حوزه اجتماعی به ویژه در حوزه ســالمت را با این دو 
ســند راهبردی همخوان و منطبق کند. سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری یکی از 
این اســناد است که از نظر نحوه نگارش، اســتفاده از مبانی مبتنی بر شواهد، اتقان کامال 
علمی، بهره بردن از نظرات کارشناســی و 1500 صفحه اســناد پشــتیبان کارشناسی، در 
حوزه ســالمت بسیار وزین و فاخر اســت. بهترین سنگ محک برای اینکه مشخص شود 
برنامه های کاندیداها چقدر با اســناد فرادســتی انطباق دارد، معادل سازی و توجه به مفاد 
موجود در این سیاســت ها است. وی با بیان اینکه در این ســند تقریبا تمام مسائل حوزه 
سالمت ترسیم شده است، افزود: برای اولین بار بحث هایی مانند خود مراقبتی، در گفتمان 
یک ســند فرادســتی مطرح شــده که با افزایش آگاهی مردم در ارتباط با سالمت کامال 
در ارتباط اســت. همچنین به مواردی همچون تعمیق پوشــش بیمه ای و توانمندســازی 
شــهروندان در حوزه سالمت، اســتفاده از ظرفیت های مردمی و... نیز پرداخته شده  است. 
این سیاست ها بسیار ارزنده و علمی است، قابلیت دستیابی دارند و سندی فاخر و معتبر در 

حوزه سالمت محسوب می شود.
وی به بندهای مطرح شده حوزه سالمت در برنامه شششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: 
با وجود اینکه انتقاداتی نســبت به برنامه توسعه ششم وجود دارد، اما کلیات مباحث مطرح 
شده در زمینه مباحث بیمه ای، رفاه اجتماعی و سالمت تا حدی بازخوانی برنامه های قبلی 
و الزام آور است و کسانی که در آینده مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده دارند باید بتوانند 

برنامه خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
»سالمت« بحث چالشی آینده کشور است

رئیس کل ســازمان نظام پزشکی همچنین ســالمت را یکی از بحث های چالشی آینده 
کشــور عنوان کرد و گفت: سالمندتر شدن جمعیت کشور بحث بسیار جدی است و کشور 
باید از نظر زیرساختی، بضاعت مالی، سخت افزاری و نرم افزاری، در آینده با این تغییرات 
همخوانی داشــته باشد. همچنین بیماری های نوپدید و بازپدید، ورود فناوری های نوین در 
این عرصه برای تسهیل درمان بیماران و پیچیده تر شدن بحث های پیشگیری نیز جزو این 
موارد است. امروز پیشگیری تنها با واکسیناسیون قابل تحقق نیست بلکه از جایگاه کامال 
متفاوتی برخوردار است. درمان و پیشگیری در حوزه بیماری های غیرواگیر بسیار سخت تر 
است و برنامه های پیچیده تری را می طلبد.به گفته وی، شناسایی عوامل خطر، کاهش این 
عوامل در جهت اصالح الگوی زندگی ایرانی و کاهش بار بیماری های غیرواگیر، پیچیده تر 
شدن بیماری های قلبی و عروقی، حوادث ترافیکی و سرطان ها و در مجموع سیمای نوین 
برخی از بیماری ها از جمله مواردی است که کشور در آینده با آن روبرو خواهد شد و الزم 
است توجه به آنها، جزو برنامه های کاندیداها قرار گیرد.زالی همچنین اضافه کرد: در آینده 
بحث کیفیت زندگی در جامعه ایرانی به شــدت با مسائل استراتژیک حوزه سالمت در هم 
تنیده می شــود و باید به این ســمت حرکت کنیم که نگاه افزایش کیفیت زندگی ایرانیان 
در برنامه هــا مدنظر قرار داده شــود. امیدواریم این برنامه ها در معرض نظر کارشناســی 
مردم و کارشناســان قرار گیرد. البته حوزه ســالمت در دوره های گذشته جزو اولویت های 
ســیزدهم یا چهاردهم دولت ها بود، این درحالیست که در سال های اخیر جزو اولویت های 
سه گانه قرار گرفت. همه کاندیداها نیز باید با همین نگاه به تعمیق، تعالی و صیانت از این 
دستاورد اجتماعی و رفع کاســتی ها و همچنین برنامه ریزی های مدون برای حل مسائل، 

به برنامه ریزی بپردازند.
حوزه سالمت از عدم پایداری منابع رنج می برد

رئیس کل ســازمان نظام پزشکی با بیان اینکه حوزه سالمت از عدم پایداری منابع رنج 
می برد، اظهار کــرد: امیدواریم این موضوع با همت دولت و مجلس برطرف شــود. همه 
کشورهای توسعه یافته که امروز در حوزه نشاط اجتماعی موفق هستند، سهم مناسب تری 
را برای ســالمت کشــور خود اختصاص داده اند. سهم حوزه ســالمت از منابع عمومی در 
همه دوره های گذشــته کافی نبوده اســت و امیدواریم در سال های آینده با کمک مجلس 
و دولت این ســهم افزایش یابد. زالی در پایان صحبت هایش به طرح تحول نظام سالمت 
نیز اشــاره کرد و گفت: آنچه که امروز در صحنه اجتماعی و اجرایی کشور به صورت نماد 
طرح تحول سالمت متبلور شده، فرصتی بی بدیل و استثنایی برای سالمت است تا بتوانیم 
با تعمیق و توسعه چنین برنامه ملی، شاهد پیشرفت های سترگ در این حوزه باشیم. طرح 
تحول نظام سالمت یکی از طرح های اجتماعی است که خوشبختانه در سال های اخیر در 
صحنه اجرایی و اجتماعی کشــور تحقق یافته است و با توجه به اینکه محور اصلی چنین 
طرح هایی، کاهش پرداخت از جیب مردم است، به طور طبیعی از نظر باال بردن اعتماد به 
نفس عمومی، ایجاد امنیت خاطر در آحاد جامعه و به صورت غیرمســتقیم در ایجاد نشاط 

اجتماعی می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

زندگی در سایه فشارقوی های سرطان زا»سالمت« بحث چالشی آینده کشور است

افزایش 3/6 برابری تعداد فرآورده های سنتی مجوزدار در دولت تدبیر و امید

بارندگی در 
محورهای ۵ 

استان

خودسوزی سه نفر در کشور بر اثر خشونت مأموران شهرداری

صدور مجوز برای فرآورده های سنتی در دولت تدبیر و امید 
3.6 برابر، رشد داشته است.

مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، ســنتی و مکمل 

ســازمان غذا و دارو با بیان این مطلب گفت: طی ســه سال 
گذشــته از مهر 13۹2 تا امــروز در دولت یازدهم حدود 640 
فرآورده ســنتی مجوز گرفتند تا وارد بازار شوند درحالیکه در 
گذشــته )سال های قبل از ۹2( تعداد این اقالم، 245 فرآورده 
دارای مجوز بود و اکنون تعداد فرآورده های سنتی در مجموع 
به 885 فرآورده رسیده است؛ به آن معنا که در دولت تدبیر و 

امید ، تعداد این فرآورده ها 3.6 برابر شده است.
دکتر امیر حسین جمشــیدی افزود: طی سه سال گذشته 
از مهــر 13۹2 تا امروز، یــک هزار و 76 فــرآورده طبیعی 
)فرآورده هایی با منشــاء طبیعی( از سازمان غذا و دارو مجوز 
دریافت کردند در حالیکه در تمام سال های قبل از آن، وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ۹۹0 فرآورده مجوز 
صادر کرده بود و اکنون دو هزار و 66 فرآورده طبیعی مجوزدار 
در کشــور وجود دارد که نسبت به گذشته رشد 2.1 برابری را 

نشان می دهد.
مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، ســنتی و مکمل 
ســازمان غذا و دارو تاکید کرد: رشــد خیلی زیادی در صدور 
مجوز برای فرآورده های طبیعی و ســنتی داشتیم. جمشیدی 
با جمع بندی تعداد صدور مجوزها برای فرآورده های طبیعی 
و ســنتی افزود: همچنین از مهر ۹2 تا امروز برای یک هزار 
و 716 فرآورده طبیعی و ســنتی مجوز صادر شده در حالیکه 
ســال های قبل از آن یکهزار و 235 مجوز صادر شده بود و 

اکنون در دولت یازدهــم در مجموع دو هزار و ۹51 فرآورده 
طبیعی و سنتی مجوزدار در کشــور وجود دارد که نسبت به 

گذشته رشد 2.4 برابری را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا ، فرآورده های طب سنتی مانند سکنجبین 
عنصلی )عنصل نام گیاه( یا جوارش کمونی به فرآورده هایی 
اطالق می شود که در نسخه های پزشکان قدیم ایران وجود 
داشته و با ســاز و کار طب سنتی سازگار است.فرآورده های 
طبیعی نیز فرآورده هایی هستند که ماده موثره آنها مشتق از 
طبیعت مثل گیاهی، حیوان یا حتی معدن است و از جمله آنها 
می توان به انواع شــربت های سرفه و پمادهای ضد التهابی 

تحت نام فرآورده های گیاهی اشاره کرد.

تاکنون ســه نفر در کشــور بــر اثر رفتار خشــن ماموران 
شــهرداری خودســوزی کرده اند و چندین نفر مورد ضرب و 

شتم قرار گرفته اند.
معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب 
به انتقاد برخورد ماموران شــهرداری با دستفروشان در شهرها 
پرداخت و گفت: حدود 2 ســال است که این معاونت موضوع 
دستفروشی را در کشور مورد بررسی قرار داده و در این زمینه 
گزارش هایی تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال کرده 
اســت.احمد میدری که شامگاه شــنبه در نشست خبری که 
در ســتاد انتخاباتی حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
برگزار شده بود، از دستفروشی به عنوان یک شغل غیررسمی 
نام برد که افرادی کــه در معرض فقر قرار دارند، به آن روی 
می آورند. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: نتایج بررسی موضوع دستفروشی در سه شهر تهران، 
رشت و اهواز موضوع دستفروشی نشــان داد در شهر تهران 
یک دستفروش ماهانه 15 میلیون ریال )1.5میلیون تومان( و 
در شهرهایی نظیر رشــت یا اهواز 8 میلیون ریال )800 هزار 
تومان( درآمد دارند. معاون رفاه اجتماعی وزیر کار بیان داشت: 
دستفروشان حداقل 5 سال است که در شهرها ساکن هستند؛ 
این افراد به طور عام سرپرســت خانوار محســوب می شوند. 
میدری تاکید کــرد: ما باید در برخورد با چنین انســان هایی 
که کار مناســب ندارند و دچار سرخوردگی هستند به درستی 
برخــورد کنیــم؛ برخوردهای نامناســب می توانــد به تنش 
اجتماعی منجر شــود. معاون وزیر کار گفت: با تعاملی که با 
اســتانداری اهواز داشتیم، توانســتیم برای دستفروشان شهر، 
 مکان هایــی را تعبیه کنیم که در آن محوطه دستفروشــی 

کنند.

فراهم کردن تسهیالت بانکی برای اقشار فقیر
میدری همچنین درباره دسترســی فقرا به تسهیالت بانکی 
که یکی از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری در مناظره 
نخست به آن اشاره کرد، گفت: تسهیالت می تواند فقرا را از 
ورطه فقر نجات دهد و راهکارهایی در تعامل با بانک مرکزی 
انجام شــد. وی ادامه داد: راهکارهایــی اجرایی برای اینکه 
کارآفرینان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بتوانند 
از طریق اینترنت به منابع خود دسترسی داشته باشند، در دستور 
کار اســت. همچنین افرادی که سپرده های کالن از بانک ها 

دریافت کرده بودند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
دولت یازدهم از مکتوب شــدن آسیب های اجتماعی 

هراس ندارد
معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تدبیر 
و امید بر تســاهل، نقد و تفکر آزاد تاکیــد دارد و از بازگویی 
مشکالت ابایی ندارد. دولت یازدهم با پذیرش همه مشکالت، 
به نقد و بررسی و ریشه های مشکالت اجتماعی پایبند است. 
وی گفت: دولت یازدهم همواره از این معاونت خواســته است 
در زمینه آسیب های اجتماعی گزارش تهیه کند در حالی که 
بسیاری از دولت ها از مکتوب شدن آسیب های اجتماعی می 
هراســند. تهیه گزارش های آسیب های اجتماعی در راستای 
منویات مقام معظم رهبری و همچنین تاکید ریاست جمهوری 

است.
کودکان بازمانده از تحصیل

معاون وزیر کار بیان داشــت: یکی دیگــر از کارهایی که 
معاونت رفاه اجتماعی به طور جدی پیگیری کرد، شناســایی 
125هــزار کودک بازمانده از تحصیل اســت کــه از تطابق 
آمارهــای ثبت احــوال و کودکانی که در مــدارس ثبت نام 

کرده اند، بدست آمده است. میدری گفت: برخی از این کودکان 
حاصل ازدواج مادر ایرانی با فردی تبعه کشورهای افغانستان، 
پاکستان یا بنگالدش هستند که قانون مدنی اجازه شناسنامه 
برای کودکان این زوجین را نمی دهد. برای چنین کودکانی، 
کارت هویت و یا کارت شناســایی تهیه شــده است.به گفته 
میدری، بر اســاس رســمی 6 تا هفت درصد افرادی که زیر 
خط فقر می روند به دلیل مســائل سالمتی و بهداشتی است 
که باید کاری در این زمینه انجام می شــد.  برای حل معضل 
فقر بهداشتی دو وزارتخانه رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی به تعامل مشترک در خصوص صدور دفترچه 
بیمه های درمانی برای اقشار محروم اقدام کردند. میدری بیان 
داشت: از 23 میلیون شاغل در کشور 6 میلیون نفر فاقد بیمه 
های اجتماعی هســتند که اگر این افراد سالمند شوند، بیشتر 
فقیر می شــوند.وی با بیان اینکه در ســال 1365 معادل سه 
درصد جامعه سالخورده بودند، گفت: اکنون جمعیت سالمندان 
در کشــور 2 برابر شده است. 25درصد سالمندان کشور تحت 
پوشش سازمان های حمایتی هستند و اگر نتوانیم بیمه های 
بازنشستگی را گسترش دهیم، بسیاری از سالمندان زیر پوشش 

سازمان های حمایتی می روند.
مهارت آموزی معلوالن

میدری گفت: در نظام چند الیه، جامعه به چند الیه تقسیم 
می شــود؛ الیه ای که نمی توانند، توانمند شوند و الیه دیگر 
افرادی هســتند که معلولند و با آموزش های مهارت متناسب 
می توانند وارد بازار کار کشــور شوند. وی افزایش مستمری 
خانواده های تحت پوشش ســازمان های حمایتی را از اقدام 
های ارزشــمند اجتماعی دولت یازدهم برشمرد و در این باره 
گفت: حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان نیز در این دولت 

افزایشــی بیش از نرخ تورم داشت که این به معنای افزایش 
قدرت خرید آنان است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به موضوع حاشیه نشینی در شهرها اشاره کرد و گفت: وزارت 
راه و شهرسازی تعداد حاشیه نشینان را بین هفت تا 10میلیون 
برآورد می کند. وی آمار ارائه شده از سوی یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در زمینه حاشیه نشینی که آمار آن 
را حدود 16 میلیون نفر برآورد کرده بود را منطبق با واقعیت ها 
ندانست.معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
درباره پدیده طالق نیز گفت: نرخ طالق در 18اســتان کشور 
اندکی کاهش داشته اما در ســه استان ثابت مانده و در بقیه 

استان ها افزایش یافته است. 
تالش برای بهبود شرایط اجتماعی زنان

معاون وزیر کار در زمینه مســائل زنان نیز گفت: گام هایی 
که دولت تدبیر و امید بر می دارد، برای بهبود شرایط اجتماعی 
است. تردیدی نیست وقتی شرایط جامعه بهبود یابد این گونه 
نیست که فقط یک جنس، از این تحوالت بهره مند شوند بلکه 
زنان و مردان به طور توام از این تحوالت منتفع خواهند شــد. 
میدری گفت: حدود 100هزار خانوار از 2.2 میلیون خانوار تحت 
پوشش سازمان های حمایتی همپوشانی داشتند که از یکی از 

صندوق های حمایتی حذف شدند.
چرا چهار درصد؟

وی درباره تقسیم بندی جامعه به »4 درصد و ۹6 درصد« از 
سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اینکه این 
قشر 4 درصدی از همه امکانات جامعه برخوردارند، گفت: این 
ســوال مطرح است که چرا ایشان نگفتند پنج یا شش درصد؟ 
مبنای محاســبه این چهار درصد چیست ؟باید ایشان در این 

خصوص توضیح دهند.


