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ح ترافیک   مهلت ارائه مدارک طر
تا ۵ اردیبهشت تمدید شد

مدیر واحد صدور آرم س��ازمان ترافیک اعالم کرد: مهلت 
ارائه مدارک واجدین ش��رایط طرح ترافیک ساالنه ۹۶ اعم از 
حقیقی و حقوقی، خبرنگاران و وانت بارها تا پایان وقت اداری 

۵ اریبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی قنبرنژاد گفت: حس��ب موافقت 
معاون حمل ونقل و ترافیک، آن دس��ته از پذیرفته شدگان آرم 
طرح ترافیک سال ۹۶ اعم از افراد حقیقی، حقوقی، خبرنگاران، 
جانبازان و وانت بارها که تاکنون موفق به ارایه مدارک خود به 

دفاتر خدمات الکترونیک شهر نشده اند تا پایان وقت ادرای ۵ 
اریبهشت ماه مهلت دارند نسبت به ارایه مدارک خود به دفاتر 
خدمات الکترونیک اقدام کنن��د. وی افزود: آرم طرح ترافیک 

سال ۹۵ تنها تا ۳۱ فروردین ماه معتبر است.

مدیر حج و زیارت استان تهران تاکید کرد

لزوم برخورد قاطع با دالل های فیش های حج تمتع
مدی��ر ح��ج و زی��ارت اس��تان ته��ران ب��ر برخ��ورد قاطع با 

س��ودجویان و دالل های فیش ح��ج تمتع تاکید کرد و گفت: مطـــالبــه
در دفاتر س��ازمان حج و زیارت به هیچ عنوان پدیده داللی و 

سودجویی از خریدار و فروشنده فیش های حج تمتع انجام نمی گیرد.
مهران فرشید در گفت وگو با پویا درباره حضور دالله ای فیش حج تمتع بعد از 
بازگشایی حج تمتع اظهار کرد: متاسفانه حضور دالل ها بعد از بازگشایی حج تمتع 

نمود پیدا کرده و باید برخورد قاطع از سوی مراجع ذی صالح انجام گیرد.
وی ادامه داد: داللی و سودجویی به هیچ عنوان توسط کاروان ها و دفاتر قانونی 
سازمان حج و زیارت انجام نمی گیرد و ما نیز بارها از داللها شکایت کرده ایم و حتی 

رسیدگی هم شده اما متاسفانه این افراد باز به فعالیت می پردازند.
مدیر حج و زیارت استان تهران تصریح کرد: سازمان حج و زیارت فعالیت خدماتی 
دارد و نمی تواند بیش از این به موضوع سودجویان ورود کند و دستگاه های ذیربط باید 
با آنان برخورد کنند. به گفته فرشید، مردم می توانند به تمامی ۶77 دفاتر زیارتی در 
استان تهران مراجعه کنند و حتی کارهای مرتبط به خرید و فروش فیش حج تمتع را 
انجام دهند. خریدار و فروشنده در حقیقت ابتدا خودشان به یکدیگر وصل می شوند و 

همدیگر را پیدا می کنند و سپس با مراجعه به دفاتر سایر مراحل را طی می کنند.
فرش��ید تصریح کرد: در دفاتر سازمان حج و زیارت به هیچ عنوان پدیده داللی 
و سودجویی از خریدار و فروشنده فیش های حج تمتع انجام نمی گیرد و حتی این 
دفاتر نقش مثبتی در اتصال افراد به یکدیگر دارند. وی افزود:  گاهای برخی خریداران 
یا فروشندگان فیش های حج تمتع به دفاتر مراجعه می کنند و دفاتر نیز این افراد را 

به هم معرفی می کند اما به هیچ عنوان نقش داللی و سودجویی ندارند.

 قصور ۵ وزارتخانه 
در حادثه ساختمان پالسکو

عضو هیأت رئیس��ه شورای شهر 
ته��ران گف��ت: براس��اس گزارش پایتخــــت

دولت مس��ئولیت ش��هرداری در 
حادث��ه پالس��کو کمت��ر از ۱7 درصد بوده اس��ت و ۵ 
وزارتخان��ه و نه��اد دیگ��ر در اعمال وظای��ف نظارتی و 

اجرایی خود قصور کرده اند.
به گزارش فارس، محسن پیرهادی درباره گزارش 
حادثه پالس��کو گفت: مجموعه بررسی های انجام شده 
در خصوص حادثه پالس��کو از سوی نهادهای مختلف 
نش��ان داد که علی رغم اتهامات جریان های سیاس��ی 
ب��ه نهادهایی مانن��د ش��هرداری، این مجموع��ه تنها 
مقصر حادثه پالس��کو نبوده اس��ت، بلکه بس��یاری از 

مس��ئولیت های خود را اس��تیفا کرده است. ما نیازمند 
بازنگری در کل ساختار بروکراسی و نظام اجرایی خود 
هس��تیم تا در چنین حوادث تلخی مسئولیت نهادها و 

ارگان های مختلف روشن و شفاف باشد.
وی افزود: متاسفانه ما از جهت تقنینی دچار ضعف 
هس��تیم و حت��ی دیدیم در گزارش مل��ی که دولت به 
دس��تور رئیس جمهور تهیه کرد، به مسئولیت مشترک 
همه ارگان ها از جمله وزارتخانه های مختلف اشاره شد.

پیرهادی بیان داش��ت: در این گزارش ها فرضیات 
حقوقی مختلف اس��تماع شده است و این اجماع وجود 
دارد که ش��هرداری یک��ی از ۶ نهاد دارای مس��ئولیت 
حقوقی در این زمینه است و از قضا کمترین اختیارات 
را نیز دارد. شما نمیتوانید از ارگانی همه مسئولیت ها را 
بخواهید، اما آن را در حد ضابط دادگس��تری هم قبول 

نداشته باشید یا اختیار اقدام فوری را به آن ندهید.
وی ادامه داد: نمی توان انتظار داش��ت که شهرداری 
همه بحران ها را کنترل کند، اما قانون پشتیبان آن نباشد. 
بنابرای��ن اگر انتظ��ار داریم ک��ه در بحران های پایتخت 
شهرداری همه مسئولیت ها را برعهده گیرد و دولت هیچ 
مسئولیتی نداش��ته باشد، باید متناسب با آن، اختیارات 
را نی��ز بازبینی و تعریف کنی��م. در گزارش کمیته فنی 
شورا، وقتی حقوقدانان از جهات گوناگون قوانین ناظر به 
ش��هرداری را بررسی کردند، مشخص شد که شهرداری 
راسا اختیار پلمب اماکن خطرناک را ندارد، گرچه از آن 
انتظار می رود که با خطرات مشهود برخورد فوری کند. 

این خود یک تناقض اس��ت و ناش��ی از ضعف های نظام 
قانونگذاری ماست که در برخی قوانین، تناسب اختیارات 

و مسئولیت ها و حقوق و تکالیف متعادل نیست.
عض��و هیات رئیس��ه ش��ورای ش��هر ادام��ه داد: 
گزارش ه��ای ناظر ب��ه حادثه پالس��کو می تواند مطلع 
و مقدم��ه بررس��ی های حقوقی برای تصوی��ب قوانین 
مناسب جهت مدیریت بحران های شهری و ملی باشد. 
این قوانین حتی می تواند به دولت نیز کمک کند که از 

زیرمجموعه های خود، مسئولیت های الزم را بخواهد.
وی گفت: براساس گزارش دولت مسئولیت شهرداری 
در این حادثه کمتر از ۱7 درصد بوده است و ۵ وزارتخانه 
و نهاد دیگر در اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور 
کرده اند. این نوع مسئولیت ها نیز غالبا تضامنی محسوب 
می شود و اگر در این زنجیره، یک حلقه وظایف خود را به 

درستی انجام ندهد، حلقه بعدی از کار بازمی ماند.
پیرده��ادی ادامه داد: یعنی اگر در برابر اخطارهای 
ش��هرداری، دیگر نهادهای مس��ئول به اعم��ال قانون 
بپردازن��د ی��ا مال��ک نس��بت ب��ه مخاط��رات پیش رو 
حساس��یتی نش��ان ندهد، این حلق��ه و زنجیره کامل 
نمی شود و جامعه احساس نخواهد کرد که تغییری در 
مدیریت بحران ایجاد شده است، کمااینکه فکر می کنم 
مدیریت بحران حادثه پالسکو با دقت زیادی پیش رفت 
و هم ش��هرداری و هم شورای شهر، شبانه روز جلسات 
متعددی را با بهترین مدیران بحران برگزار کرد تا بتواند 

به شکلی تخصصی حادثه را کنترل کند. 

کشف غاری با پنج هزار کیلواستخوان 
بخشدار جرقویه علیا گفت: غاری با ۵۰ متر مساحت 
و پنج هزار کیلوگرم اس��تخوان انواع حیوانات در منطقه 

جرقویه علیا کشف شد.
حسین بهزادفر با اشاره به اینکه در روزهای آغازین 
فروردین م��اه س��ال جاری تع��دادی از اهالی روس��تای 
»اس��فندداران« در هنگام گش��ت و گ��ذار در کوه های 
روستایشان متوجه وجود غاری در این منطقه می شوند، 
اظهار داش��ت: پ��س از ورود به غار با حج��م انبوهی از 
اس��تخوان انواع حیوانات مواجه می ش��وند. وی افزود: با 
اعالم کشف این غار اقدامات الزم درخصوص حراست از 

این غار در دستور کار قرار گرفته است.
بخشدار جرقویه علیا با اشاره به اینکه وسعت غار در 
تخمین اولیه حدود ۵۰ متر برآورد ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: البته باید توجه داش��ته باش��یم که ورودی غار کم 
عرض و باید به صورت س��ینه خیز وارد ش��وید و این در 
حالی اس��ت که بعد از گذر از پنج متر ورودی غار اتاقکی 
با ارتفاع بیش از سه متر وجود دارد و ادامه غار نیز هنوز 
برآورد نشده است. وی با بیان اینکه این غار در محدوده 
۴۰ کیلومتری جاده ابر کوه یزد کش��ف شده است، ابراز 
داشت: با توجه به اعالم کشف این غار به میراث فرهنگی 
منتظر حضور کارشناسان میراث فرهنگی برای گمانه زنی 

تاریخی این منطقه هستیم.
بهزادفر با اش��اره به اینکه برخی از شاخ های حیوانات 
کشف شده در این غار دارای ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر ارتفاع 
است، افزود: وزن استخوان های موجود در این غار پنج هزار 
کیلوگرم برآورد شده است ضمن اینکه برخی اهالی ادعای 

وجود جمجمه انسان در این غار را نیز دارند.

قاتل خاموش در کمین افراد چاق
نتایج تحقیقات دانش��مندان نشان داده است، چاقی 
و اضافه وزن احتمال ابتال به فش��ار خون باال را تا چندین 
برابر افزایش می دهد و منجر به بروز بیماری های متعدد 

و در نهایت مرگ افراد می شود.
تازه تری��ن مطالع��ات نش��ان داده اس��ت، چاق��ی و 
اضافه وزن می تواند فش��ار خ��ون را تا حد زیادی افزایش 
دهد و منجر به بروز سکته شود. مطالعه انجام شده توسط 
محققان در دانش��کده پزش��کی مک گاورن در دانش��گاه 
مرکز علوم بهداشت تگزاس در هوستون بر روی ۴ گروه 
اسپانیایی ها، سفیدپوستان، آسیایی ها و گروه های قومی 
آفریقایی - آمریکایی نش��ان داده اس��ت ک��ه تا چه حد 

چاقی می تواند سالمتی افراد را تحت الشعاع قرار دهد. 
براساس همین تحقیقات، نوجوانان چاق سفیدپوست 
ت��ا ۴ برابر با اضاف��ه وزن خود تهدید به فش��ار خون باال 
می ش��وند، این احتمال در نوجوانان آسیایی با اضافه وزن 
به حدود س��ه برابر افزایش می یاب��د و در نوجوانان چاق 
آفریقایی - آمریکایی احتمال ابتال به فش��ار خون به دو 

برابر افزایش می رسد. 
نگران کننده ترین آمار متعلق به کش��ور اسپانیاست 
که براساس گفته های پژوهش��گران، نوجوانان چاق این 
کش��ور ت��ا ۶ برابر بیش��تر در معرض خطر ق��رار دارند؛ 
ضمن اینکه ۲۵ درصد از نوجوانان اسپانیا دچار چاقی و 

اضافه وزن هستند. 
حداق��ل 7۵ میلیون بزرگس��ال در ای��االت متحده 
آمریکا مبتال به فشار خون باال هستند که همین موضوع 
منجر به مرگ ۱۰۰۰ نفر در طول روز می ش��ود. فش��ار 

خون باال که اغلب در افراد چاق به وجود می آید. 

علت ترش کردن پس از نوشیدن چای
متخص��ص طب س��نتی گفت: افرادی ک��ه با مصرف 
چای، اصطالحاً ترش می کنند، باید بدانند چایی که مصرف 
می کنند احتماالً از چای های اسانسدار نامرغوب است و به 

دلیل رنگ دهی سریع، دم کشیدن آن کوتاه است.
مجید انوشیروانی گفت: چای مرغوب، تقویت کننده 
مع��ده و محکم کننده دهانه آن اس��ت و اگر به آن مواد 
آروماتیک )عطردهنده( افزوده نشود و دیردم، دبش،گس 
و قدری تلخ مزه باشد، دهانه معده را محکم کرده و جلوی 
ریفالکس را می گیرد. وی افزود: اگر از چای های معطر و 
زوددم متداول استفاده کنیم که اغلب، طعم گس و تلخ 
ندارند، برعکس، نوشیدن آن می تواند موجب شل شدن 

دهانه معده و بروز ریفالکس شود.
این متخصص طب سنتی ادامه داد: بنابراین، افرادی 
که ب��ا مصرف چای، اصطالحاً ترش می کنند، باید بدانند 
چایی که مصرف می کنند احتماالً از چای های اسانسدار 
نامرغوب اس��ت و به دلیل رنگ دهی سریع، دم کشیدن 
آن کوتاه است. انوشیروانی گفت: چای بهاره گیالن، چای 
سبز و حتی چای سفید هم اگر به اندازه کافی دم نکشند، 

نمی تواند کمکی به تقویت معده و دهانه آن بکند.
وی اضاف��ه داد: افزودن برخی گیاهان معطر به چای، 
بخص��وص گل محمدی تازه و خوش��بو، می تواند موجب 
تقوی��ت و تش��دید اث��رات مفید چای ش��ود و در کاهش 

ریفالکس و ترش کردن مفید باشد.
یکی از مش��کالتی که برخی افراد بعد از نوش��یدن 
چای با آن مواجه می ش��وند و از آن کالیه دارند رفلکس 
معده اس��ت که با توصیه های مناسب و دقت در انتخاب 

محصوالت قابل پیشگیری خواهد بود.

خودکشی دانشجویان به صفر رسید
معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: آمار 
خودکشی دانش��جویان در محیط های دانشگاهی به صفر 
رسیده است و متاسفانه فقط یک دانشجو سال گذشته در 

خارج از محیط دانشگاه خودکشی موفق داشت.
محمدرضا داودآبادی فراهانی، با اش��اره به وضعیت 
س��المت روانی دانش��جویان گفت: آمار س��ال ۹۳ از ۸ 
خودکش��ی موفق و حدود ۶۰ خودکشی ناموفق حکایت 
داشت و در آن موقعیت زمانی وضعیت بسیار نگران کننده 
ب��ود. پس از آن با اقداماتی نظی��ر آموزش ۲ هزار نفر از 
دانشجویان تحت عنوان همیاران سالمت و کمک گرفتن 
از آنها برای نظارت بر وضعیت روانی دانشجویان به نتایج 

خوبی دست یافتیم.
وی ادامه داد: برای شناخت و نزدیک شدن به وضعیت 
روحی و روانی دانشجویان از تست های جدیدی استفاده 
کردیم تا قبل از ورود به دانش��گاه با گرفتن این تست ها 
وضعیت روانی  آنها برای ما مشخص شود. باتوجه به انجام 
این تست ها متوجه شدیم که ۲۰ درصد دانشجویان قبل 
از ورود به دانش��گاه و خوابگاهای دانش��جویی مشکالت 

روحی و روانی دارند.
معاونت فرهنگی دانش��جویی وزارت بهداشت در مورد 
کاهش یا افزایش افسردگی و همچنین آمار خودکشی ها در 
خوابگاه های دانشجویی گفت: متاسفانه در خصوص افسردگی 
ش��اهد کاهش نبودیم، زیرا 7۰ درصد از دانشجویان کشور 
برای ادامه تحصیل از محل زندگی خود مهاجرت می کنند 
و عواملی چون دوری از خانواده، فشار تحصیل )به خصوص 
در دانشجویان پزشکی(، وضعیت اقتصادی و فضای دانشگاه 

موجب افسردگی در دانشجویان می شود.

 کشف 900 کیلوگرم موادمخدر
در سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزبانی سیس��تان و بلوچس��تان از کشف 
۹۰۰ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای میانی استان طی 

دو عملیات توسط مرزداران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سعید کمیلی 
اف��زود: م��رزداران هنگ مرزی "س��راوان" با اش��رافیت 
اطالعات��ی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر به 
داخل کش��ور مطلع و نیروهای مرزبانی پس از س��اعتی 
کمین دریافتند که س��وداگران مرگ، محموله های مواد 
را در محل��ی مخفی کردند که با انجام اقدامات اطالعاتی 

موفق شدند محل اختفای محموله را شناسایی کنند.
وی اف��زود: مرزداران در این عملیات موفق ش��دند 
در پاکسازی منطقه، ۵۵۴ کیلوگرم تریاک را که در زیر 
بوته ها و شیارهای خاکی مخفی شده بود، کشف کنند.

وی با اشاره به عملیات دیگر مرزبانان گفت: مأموران 
هنگ م��رزی "میرجاوه" نیز با انجام اقدامات گس��ترده 
اطالعاتی و عملیاتی از ورود تعدادی قاچاقچی موادمخدر 
به داخل کشور با خبر شدند که با اتخاذ مواضع مناسب و 
با صدور فرمان ایست، سعی داشتند تا سوداگران مرگ را 
در نقطه صفر مرزی دستگیر کنند که قاچاقچیان پس از 
مش��اهده مرزداران با استفاده از کوهستانی بودن منطقه 
با برجای گذاش��تن محموله به کش��ور پاکستان متواری 
ش��دند. وی خاطرنش��ان کرد: مرزداران در پاکسازی از 

محل، ۳۴۶ کیلو گرم تریاک را کشف کردند.

وکراسی   بنیاد برکت الگوی غلبه بر بر
و کاغذبازی است

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس ش��ورای 
اسالمی، عملکرد بنیاد برکت در محرومیت زدایی و رفع 
مش��کالت مناطق کم برخ��وردار را الگویی برای غلبه بر 

بوروکراسی اداری و کاغذبازی های بیهوده دانست.
ب��ه گزارش مهر، فرهاد فالحتی گفت: کاغذبازی ها و 
مراحل پیچیده ای که در کار سایر نهادها از جمله نهادهای 
دولتی هست، در اجرای پروژه های بنیاد برکت وجود ندارد 

و همین مسئله باعث تسهیل امور شده است.
نماینده  مردم قائنات و زیرکوه با اش��اره به عملکرد 
بنیاد برکت در استان حوزه ی انتخابیه اش گفت: چندین 
س��ال اس��ت بنیاد برکت در اس��تان خراس��ان جنوبی 
حض��ور مؤث��ری دارد و عملکرد قابل توجه��ی در زمینه  
مدرسه س��ازی، مسجدسازی، راه س��ازی، توانمندسازی 
اقتصادی، ساخت خانه های عالم و از این دست اقدامات 

از خود به جای گذاشته است. 
فالحت��ی ادام��ه داد: بنی��اد برکت ف��ارغ از مباحث 
ش��عاری، در بسیاری از نقاط کش��ور حضور فعالی دارد 
و توانس��ته با مدیریت جهادی در مسیر محرومیت زدایی 
و اش��تغال زایی گام های مؤثری بردارد. وی با اش��اره به 
مراحل��ی که معموالً برای اجرای پروژه ها طی می ش��ود، 
اظهار داشت: بوروکراسی پیچیده ای که خصوصاً در حوزه  
بانکداری، گریبانگیر بخش دولتی اس��ت، پروژه های این 
بخش را معموالً با مش��کل و کندی مواجه می کند اما در 
بنیاد برکت این مراحل وجود ندارد و کارها با تأمین مالی 

و مدیریت حساب شده، سریع تر به ثمر می نشیند. 

یکا در جلوگیری   دخالت آمر
از پرتاب ماهواره های ایرانی شایعه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، شایعه دخالت آمریکا 
برای جلوگیری از پرتاب ماهواره های ایران را رد کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود واعظی 
انتش��ار خبری مبنی بر تالش آمریکا برای جلوگیری از 
پرتاب ماهواره ایرانی »شریف ست« را بی اساس خواند. 
وی گفت: آمریکا هیچ دخالتی در پرتاب شدن یا نشدن 
ماهواره هایی ایرانی نمی تواند داش��ته باشد و ارتباطی 
ه��م به آنها ندارد. به گفته واعظ��ی، ماهواره های ایرانی 
هر زمان که ش��رایط برای پرتاب آنها فراهم باشد بدون 

کوچکترین مانعی پرتاب می شوند.

شناسنامه ژنتیکی ایرانی ها تهیه می شود
محققان کش��ور در تالش هس��تند تا در قالب یک 
طرح کالن ملی، شناس��نامه ملی افراد را از طریق توالی 

یابی ژنی تهیه کنند.
پیم��ان صالحی، مدیر مرکز طرح ه��ای کالن ملی 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: یک طرح کالن ملی در 
دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی با عنوان توالی یابی 
ژن در ح��ال انجام اس��ت. وی با بیان اینکه این طرح با 
پش��تیبانی معاونت علمی و همکاری وزارت بهداش��ت 
پی��ش می رود، گف��ت: این طرح در راس��تای، کمک به 
ایجاد زیرساخت انجام می شود تا شناسنامه ملی در این 

خصوص برای افراد براساس توالی یابی ژن تهیه شود.
ب��ه گفته وی محقق��ان در این دانش��گاه در صدد 

هستند تا توالی ژن های اقوام ایرانی را تهیه کنند.

کشف ۱۳ هزار آدامس فاسد
یک مسئول سازمان غذا و دارو از کشف ۱۳ هزار و 

۴۴۰ عدد آدامس تاریخ مصرف گذشته خبر داد.
به گزارش تسنیم، حسن براتی زاده مدیر نظارت بر 
مواد غذایی آرایشی و بهداشتی خراسان شمالی با بیان 
این مطلب اظهار داش��ت: این تعداد آدامس از یک انبار 
متخلف در یکی از شهرک های صنعتی بجنورد به موقع 
کش��ف و از توزیع و پخش آن در سطح شهر جلوگیری 
ش��د. وی تصریح ک��رد: این واحد متخل��ف به تعزیرات 

حکومتی معرفی و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

ین مسمومیت را بشناسید عالئم کشنده تر
یک مس��ئول سازمان غذا و دارو به تشریح جزئیات 

کشنده ترین مسمومیت غذایی پرداخت.
به گزارش تسنیم، یسنا بهمنش در مورد مسمومیت 
با مواد غذایی اظهار داش��ت: مسمومیت با مواد غذایی 
بر اثر آلودگی غذا در جریان تولید فرآورده های غذایی، 

تهیه و نگهداری آنها ایجاد می شود.
دبی��ر س��تاد مرکزی اطالع رس��انی دارو و س��موم 
س��ازمان غذا و دارو اظهار داشت: مصرف کنندگان باید 
دقت داش��ته باشند از مصرف کنسروهایی که در قوطی 
آنه��ا آثار نش��ت، برآمدگی و فرورفتگ��ی و زنگ زدگی 

مشاهده می شود خودداری کنند.

یادداشت

 نگران حج نمی شویم
اگر سواالتمان را پاسخ گویید

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

خوش��حالیم که قرار اس��ت امس��ال به خانه خدا مش��رف 
ش��ویم، خوش��حالیم که قدرت چانه زنی مان در عربستان پیروز 
ش��ده و توانستیم حرفمان را بعد از یکسال تحمل ندیدن خانه 
دوس��ت به کرسی بنشانیم و خوشحال تر می شویم که این همه 

خوشحالی شفاف و علنی منتشر شود. 
حجت االس��الم قاضی عس��گر و حمید محمدی در برنامه 
س��یما و در جلس��ه غیرعلنی مجلس صحبت های��ی را مطرح 
کردند که دلمان آرام گرفت. گفتند مطمئن باش��یم که رعایت 
احت��رام مردم و ع��زت ملی در توافق ذکر ش��ده، گفتند نگران 
نباش��یم و پیگیری حقوق شهدای منا نیز در توافق آمده است 
با همه اعتمادی که به این دو مس��ئول عزیز و همه اعضای تیم 
مذاکره کنن��ده حج داریم اما می خواهیم ای��ن توافق را علنی و 

همانگونه که منعقد ش��ده اس��ت بخوانیم و دلم��ان آرام گیرد، 
می دانیم افراد زیادی از تیم مذاکره کننده ایرانی به زبان عربی 
و انگلیس��ی تس��لط دارند اما نتیجه تس��لط آقایان به انگلیسی 
در ارائه تفاس��یر مختلف توافق برج��ام هنوز در ذهنمان مانده، 
می خواهی��م خودمان تواف��ق را ببینیم تا تفاس��یر احتمالی را 

حدس بزنیم و شوکه نشویم. 
دلمان قرص می ش��ود وقتی می ش��نویم که قاضی عس��کر 
می گوید اگر ذره ای خطر برای زائران وجود داش��ته باشد اولین 
کسی است که مانع انجام حج می شود، اما می خواهیم از قاضی 
عس��گر بخواهیم درباره تضمین اجرای تواف��ق و احتمال عدم 
تعهد پذیری عربستان بپرسیم، حتی اگر این احتمال یک دهم 

درصد باشد.

 دلمان می خواهد توافق را ببینیم مگر مقام معظم رهبری 
نفرمودن��د که با مردم پنهان کاری نداریم، خب پس مس��ئوالن 
مربوطه لطف کنند توافق امضا شده با عربستان را منتشر کنند، 
در عین حال یک س��وال اساس��ی دیگر، حتی اگر توافق آنقدر 
قرص و محکم باش��د که جای تفسیر نداش��ته باشد اما اتفاقی 
برای زائران ما رخ دهد به کجا قرار اس��ت شکایت ببریم؟! مگر 
تنها مشکل شکایت در جریان شهدای حج نداشتن دادگاه صالح 
بین المللی با عربس��تان نبود؟ آیا دادگاه صالح در این زمینه در 
توافقات ذکر شده است؟! ناراحت نشوید که می نویسیم، توصیه 
نکنید که ننویسیم بگذارید ما هم از زاویه ای دیگر ماجرا را نقل 
کنیم و س��واالتمان را بپرسیم مطمئن باشید ما هم مانند شما 

فقط نگران حفظ حرمت وعزت زائران کشور هستیم.

آمارها و کارشناسان می گویند 
زندگي سبك 

گروه جامعه
میزان بیماران اعصاب و روان 
یا آنهایی که مشکالت روانی 
دارند در کشور کم نیس��ت اما این مشکالت روانی 
که در جایی حتی باعث ش��د بین مسئوالن بر سر 
رتبه کش��ور ما در این حوزه اختالف باش��د با عدم 
حمایت بیمه ها به جاهای خطرناکی می رس��د، در 
حال��ی که به ای��ن معضل فک��ر می کردیم مجلس 
ش��ورای اس��المی اقدامی قابل و البته قابل تحلیل 
انج��ام داد و ب��ا درنظر گرفتن جریم��ه برای ایجاد 
کنن��دگان آلودگ��ی صوتی در جه��ت کاهش این 
دغدغه گام برداش��ت اما این گام مثبتی که صورت 
گرفته است همچنان به نظر می رسد نیاز به تحلیل 
دارد ت��ا در زم��ان اجرا و پس از نوش��تن آیین نامه 

اجرایی اصالحات آن صورت گرفته باشد.
براس��اس مطالب فوق نماین��دگان مجلس در 
چند روز اخیر میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی 
از س��وی منابع متحرک و ثابت را مشخص کردند. 
با این حساب نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
الیحه هوای پاک با ماده ۲۹ این الیحه موافقت را 
اعالم کردند که براس��اس این ماده، ایجاد هرگونه 
آلودگ��ی صوتی توس��ط منابع ثاب��ت و متحرک، 
ممن��وع بوده و در م��ورد منابع  ثاب��ت مرتکب به 
پرداخ��ت جریمه نق��دی از ده میلیون تا بیس��ت 

میلیون ریال محکوم می شود. 
در تبصره۱ این ماده آمده است: نیروی انتظامی 
مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار 
اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال، 
درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور 
و درص��ورت تکرار بیش از دوب��ار به جریمه نقدی 

معادل سه میلیون ریال محکوم کند.
براساس تبصره۲ این ماده، آیین نامه اجرایی این 
ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه های مربوطه 
حداکثر ظرف مدت س��ه ماه از تاریخ ابالغ این قانون 

تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اما در همین راس��تا ب��ا توجه به نامه ای که به 
دفتر سیاس��ت روز در جهت موضوع رس��یده بود 

ترجیح داد موضوع را بررسی کنیم.
یک��ی از خوانندگان روزنامه در روزهای قبل از 
تصویب این قانون گالیه ای از بی توجهی به آلودگی 
صوتی ایجاد ش��ده از دزدگیر یک ماش��ین آن هم 
در نیمه های شب و به مدت چهار ساعت متوالی و 

عدم توجه مس��ئوالن پلیس۱۱۰ به گزارش تلفنی 
ماجرا و حضور در صحنه نوشته و گالیه کرده بودند 
که اگر اهالی در نهایت خودشان تصمیم می گرفتند 
دزدگیر را خاموش کنند و مالک ش��کایت می کرد 

چه اتفاقی در انتظارشان بود.
بر همین اس��اس می توان همین س��وال را از 
نویس��ندگان آیین نامه اجرایی این مصوبه پرسید 
و از آنها خواس��ت تا برای تخلف��ات اینچنینی که 
احیان��ا پلیس با گزارش مردمی ثبت می کند حتما 
جریم��ه ای درنظر گرفته ش��ود تا از تک��رار موارد 

مشابه جلوگیری به عمل آید.
اما آق��ای م- ص نیز یکی دیگ��ر از خوانندگان 
نشریه اس��ت که در روزهای اخیر از آلودگی صوتی 
ایجاد ش��ده توسط دست فروش��ان و دوره گردان در 
محالت ک��ه با اس��تفاده از بلندگومزاحم��ت ایجاد 
می کنند، گالیه کرده و خواستار رسیدگی مسئوالن 
به ماجرا شده است بر همین اساس این موضوع نیز 
یکی دیگر از مسایلی است که باید در آیین نامه اجرای 

برخورد با آلودگی صوتی مرود توجه قرار بگیرد.
از م��وارد دیگ��ری ک��ه می تواند ب��رای مردم 
محله های��ی که مجاور پادگان ه��ا و یا فرودگاه ها و 
حری��م ریلی قرار می گیرند ه��م می توان به عنوان 
نمونه ه��ای از آلودگی صوتی نام برده و خواس��تار 
تعیی��ن و تکلیف ای��ن ماجرا از مراجع رس��می و 
مسئوالنی که قرار است آیین نامه اجرایی این ماده 

را تصویب کنند شد. 
در نهایت آنچه مهم اس��ت ت��الش قانونگذاران 
برای کاهش آلودگی صوتی که درپی آن بیماری های 
اعصاب و روان را درپی خواهد داشت است که می تواند 
موضوع مناسبی برای توجه به سالمت روانی جامعه 
باشد البته اگر محدود به جریمه بوق زدن ها نشده و 

با دیگران نیز برخورد شود.

بوق بی جا ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد؛

تالشی برای سالمت روان جامعه


