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رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 
هزار گردان سایبری در فضای 

مجازی ساماندهی شد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج 
توانسته اســت با ســازماندهی جوانان با انگیزه و 
پرتحرک و دارای تخصص در حوزه فضای مجازی، 
تحت عنوان گردان های ســایبری، ۱۰۰۰ گردان 
سایبری ســاماندهی کند. غالمرضا سلیمانی در 
گفت و گو با ایرنا افزود: دشــمن از حضور سازمان 
یافته جوانان انقالبی در فضای مجازی بارها اظهار 
نگرانی کرده اســت و همین اظهار نگرانی دشمن 
از ساماندهی این نیروهای انقالبی، بیانگر تحرکی 
است که ایجاد شده است و این حضور توسعه و اعتال 

پیدا خواهد کرد.
    

هشدار نسبت به کمبود عضو 
اهدایی در کشور

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های 
خاص وزارت بهداشــت نســبت به کمبود عضو 
اهدایی در کشور هشدار داد. به گزارش ایلنا، مهدی 
شادنوش در ارتباط با کمبود عضو پیوندی در کشور 
و مرگ ومیر ناشی از آن اظهار کرد: در حال حاضر نام 
۲۵ هزار نفر در لیست انتظار اهدای عضو در سطح 
کشور موجود اســت. باید توجه کرد که این رویه 
درمانی،  یک انتخاب برای بیمار نیست و بیماران اگر 
به عضو پیوندی دسترسی پیدا نکنند، نمی توانند به 
حیات خود ادامه بدهند. هر فرد در این لیست یا عضو 
اهدایی برای ادامه زندگی پیدا می کند یا می   میرد. از 
این لیست بنابر پیش بینی روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر از 
دنیا می روند که بسیار دل خراش است. او در همین 
خصوص بیان کرد: امیدواریم با گسترش فرهنگ 
اهدای عضو بتوانیم از این مرگ ومیر و شرایط انتظار 
جلوگیری کنیم.  شادنوش گفت: باید توجه کرد که 
در ایران تمام امکانات اهدای عضو در دسترس است. 
تمام پیوندهایی که در جهان انجام می شود در ایران 
نیز صورت می گیرد. ما از نظر علمی هیچ کســری 

نداریم. مشکل ما کمبود عضو اهدائی است.
    

تدوین الیحه ای برای برابری 
دیه زن و مرد 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از 
تدوین یک الیحه برای برابری دیه زن و مرد خبر 
داد. به گزارش خبرآنالین، معصومه ابتکار با بیان 
اینکه معاونــت زنان الیحه ای بــرای برابری دیه 
زن و مرد تنظیم کرده اســت، گفــت: از نظر دیه، 
حکم وحدت رویه قابل حل است، اما از نظر قانون 
هنوز الیحه نداریم؛ درحالی که مشــکلی ازنظر 
فقهی وجود ندارد. او ادامه داد: بســیاری از فقها و 
صاحب نظران از نظر حوزه مبانی دینی با ما در این 
موضع کارکردند. چراکه در قرآن هیچ صراحتی 
نیســت که بگوید دیه زنان حتماً باید نصف باشد 
و این برداشــت علما در طی دوره ای بوده اســت. 
در این میان بحث اقتصادی زن مطرح است و اگر 
نقش اقتصادی زن تغییر کند مبحث دیه هم باید 

تغییر کند.
    

اجرای نسخه الکترونیکی منجر 
به شفافیت می شود

وزیر بهداشت گفت: اجرای پرونده الکترونیک 
ســالمت و الزامــات آن ازجمله برنامه نســخه 
الکترونیکی قطعاً منجر به شفافیت می شود، زیرا 
راهی به جز این مســیر نیســت که گردش دارو و 

اقتصاد سالمت را بهینه و شفاف سازد.
به گزارش فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت 
بیان کرد: اجرای پرونده الکترونیک ســالمت و 
الزامات آن ازجمله برنامه نسخه الکترونیکی قطعاً 
منجر به شفافیت می شــود، زیرا راهی به جز این 
مسیر نیســت که گردش دارو و اقتصاد سالمت را 

بهینه و شفاف سازد.
نمکی درباره اجرای برنامه نسخه الکترونیکی 
اضافه کرد: بعدازایــن که پرونــده الکترونیکی 
سالمت تکمیل شد، به صورت جدی و هفتگی در 
حال پرداختن به برنامه نسخه پیچی الکترونیک و 

نسخه نویسی الکترونیک هستیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند روزی می شــود که دوباره به 
 رسم هر سال خیابان ها و کوچه های 
شــهرمان ســیاه پوش شــده اند و 
هیئت های عــزاداری، میزبان خیل 
عاشقان اهل بیت و سوگواران شهدای 
کربال هستند؛ خیزشی عظیم و فراگیر 
که متأســفانه همراه بــا آن، برخی 
خصیصه های نا خوبمان نیز مجال بروز 
و ظهور می یابند و متجلی تر از همیشه، 
خودنمایی می کننــد. مثل ریختن 
ظروف یک بار مصــرف نذری در کف 
خیابان که مختص به محرم نیست، 
اما در این ماه بیشتر نمود پیدا می کند.

گوشــه خیابان ها را خیمه هایی با 
گل رس درســت کرده اند و داخلش 
را ســماورهایی گذاشــته اند کــه 
متولیان، چــای داغ را در لیوان های 
یک بارمصرف و داخل سینی به عابران 
پیاده و ماشین سوارانی که از مقابل این 
خیمه ها عبور می کننــد، می دهند. 
گاهی هم کاسه های کوچک پر از آش 
و شله زرد نذری است و در آخر شب ها 
ظرف های بزرگ تر ســفیدرنگی که 
در آن برنج و خورشــت را می ریزند و 
به عزاداران می دهند. این تصویر هم 
برایمان آشناست که دیده ایم عابران 
پیاده یا ســواره یکی، یکی لیوان های 
نذری پر از شــربت را می گیرند و سر 
می کشند و در خیابان پرتاب می کنند. 
در اندک زمانی جوی های خیابان پر از 
ظرف های یک بارمصرف و غذاهایی 
می شود که از ظرف ها بیرون مانده اند 
و بعد از چند ساعت ناگهان چهره شهر 

به هم می ریزد.
در گذشته نه چندان دور در مراسم 
عزاداری امام حسین )ع( و به طورکلی 
تمام مراســمی که به مناسبت های 

مختلف برگزار می شــد؛ استفاده از 
ظروف بادوام رواج داشت و معموالً زنان 
محله با نیت کمک به برگزاری مراسم 
سوگواری و اجر اخروی وظیفه شستن 
آن ها را برعهده داشــتند؛ اما امروزه 
ظروف یک بارمصرف به طور ترسناکی 

جای ظروف سنتی را گرفته اند.
رفتگران از لشگر یزید نیستند!

حتماً شــما هم پس از تمام شدن 
عزاداری ها یا رفتن هیئت های سینه 
و زنجیرزنــی در کوچه و خیابان های 
محــل زندگی خود با حجــم زیادی 
از زبالــه و ظــروف یک بارمصــرف 
مواجــه شــده اید؛ ظروفــی که هم 
چهــره محله ها را نازیبــا می کنند و 
هم بــرای محیط زیســت ضررهای 

جبران ناپذیری به همراه دارند.
آمارها حکایت از دو برابر شــدن 
حجم زباله های شــهری در روزها و 
شب های محرم دارند؛ حال آنکه توان 
شــهرداری ها برای گردآوری زباله و 
زباله روبی از خیابان ها و معابر، محدود 
و البتــه ثابت اســت. به بیان دیگر در 
این روز و شب ها نه به تعداد رفتگران 
شهر افزوده می شــود و نه قرار است 
ماشین های مربوط به جمع آوری زباله 
چند برابر شــوند؛ حقیقتی که باعث 
می شود زحمت و انرژی مضاعفی بر 
رفتگران و سایر متولیان نظافت شهر 
و روستاهای کشور تحمیل شود و این 

مورد دور از انصاف و دین داری است.
ظروفی که تا ابد باقی می مانند

شاید بد نباشــد که بدانیم میزان 
بازیافــت ظــروف یک بارمصــرف 
پالســتیکی کمتر از یــک درصد و 
حداقل زمان تجزیه آن ها در محیط 
بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ ســال اســت؛ پس 
توصیه می شود تا جایی که امکان دارد 
از ظروف یک بارمصرف و پالستیکی 
کمتر استفاده شود. ازاین رو به مساجد، 
تکایا و افرادی که قصد پخش نذری در 

ایام عزاداری را دارند، توصیه می شود 
تــا جایی کــه ممکن اســت ظروف 
یک بارمصرف پالســتیکی را حذف 
و از ظروف خانگی و... بــرای این کار 
استفاده کنند، همچنین اگر مجبور 
به اســتفاده از ظروف یک بارمصرف 
هستند می توانند ظروف گیاهی )که 
از نشاسته ذرت اصالح شده تهیه شده( 
را که شــکل و ظاهری مشابه ظروف 
پالســتیکی دارند جایگزین ظروف  

پالستیکی کنند.
زمان تجزیه پذیــری این ظروف 
گیاهی یک بارمصرف در محیط بین 
پنج  تا شش ماه است؛ هرچند که این 
ظروف به نسبت ظروف یک بارمصرف 
پالستیکی گران تر هســتند اما افراد 
می توانند بخشی از نذر خود را صرف 
خرید ظروف گیاهی کــرده و از این 
طریق نیز به محیط زیست خود آسیب 

کمتری وارد کنند.
بر اســاس آمارهای اعالم شــده، 
ساالنه بیش از ۱۷۷ هزار تن پالستیک 
در ایران تولید می شــود کــه برابر با 
۵۰۰ تن در روز اســت که اگر حجم 
ظروف یک بارمصــرف در ایام محرم 
را بــه آن اضافه کنیم، تصــور کنید 
چه حجــم عظیمی از زباله شــهر را 
فرامی گیرد. اگر در تهــران ۲۰ هزار 
هیئت عزاداری ثبت شــده باشــد و 
هرکدام از آن ها ۱۰ شــب اول محرم 
حدود هزار پرس غــذا توزیع کنند، 
فقــط در تهران در ایــن مدت حدود 
۲۰۰ میلیون ظــرف یک بارمصرف 
استفاده می شــود که اگر هیئت های 
ثبت نشده و توزیع نذری در منازل را 
هم در نظر بگیریم، آمار استفاده از این 
ظروف تا چندین برابر افزایش خواهد 
یافت. هرســاله نزدیک به ایام محرم 
قیمت ظروف یک بارمصرف ناگهان 
افزایش می یابد، اما امسال این افزایش 
قیمت بیشتر از سال های گذشته بوده 

است. در ســال های گذشته تعدادی 
از شرکت های پتروشیمی به صورت 
خصوصی فعالیــت می کردند که با 
استفاده از مواد اولیه بی کیفیت، این 
ظــروف را با قیمت هــای پایین تر به 
مردم عرضه می کردند و همین باعث 
می شد سطح خطر اســتفاده از این 

ظروف برای مردم بیشتر شود.
 ظروفی که

 سرطان هدیه می دهند
از سوی دیگر اســتفاده از ظروف 
یک بارمصــرف تنها بــرای طبیعت 
مضر نیست، این یک جنگ دوطرفه 
اســت که هم به انســان آسیب های 
زیادی می رساند و هم محیط زیست را 
موردحمله قرار می دهد. شاید به ندرت 
به این موضوع دقت کرده باشــیم که 

مصرف همین ظروف یک بارمصرف که 
نوشیدنی و خوراکی داغ را در آن سرو 
می کنیم، می تواند از نظر بهداشــتی 
ایجاد مشــکل کند. همــه این ها با 
اعتقادات و آنچه اسالم وظیفه ما کرده 
تا از سالمت خود و محیط زندگی مان 
محافظت کنیم منافــات دارد. طبق 
گزارش هــا و تحقیقات انجام شــده، 
نوشــیدنی ها و غذای داغ وقتی وارد 
ظروف پالستیکی می شــوند باعث 
ورود ریز پالستیک ها به بدن و متعاقب 
آن ایجاد مشــکالتی برای سالمتی 
می شــوند. لیوان های یک بارمصرف 
پالستیکی به علت سرطان زا بودن و 
توزیع نوشــیدنی گرم در آن ها بسیار 
آسیب زا هســتند. پالستیک هایی 
کــه بعدازاین ایــام می بینیم و حتی 
سطل های زباله پاسخگوی حجمشان 
نیســت، برای آب، خاک و ســالمت 

مضر است.
محرم بدون پالستیک

امســال امــا حرکــت خــوب و 
قابل تقدیری در شــبکه های مجازی 
فراگیــر شــده اســت. ایــن محرم 
کمپینی بــه راه افتاد بــه نام »محرم 
بدون پالســتیک« که کاربران در آن 
عکس هایی که از محرم  ســال هاي 
قبل را داشتند و در آن صحنه هایی از 
تخریب محیط زیست به وسیله ظروف 
یک بارمصرف به نمایش گذاشته شده 
بود را با هم به اشــتراک می گذارند. 
حاال نتیجه این کمپین در بســیاری 
از هیئت ها و ایســتگاه های صلواتی 
به چشــم می خورد. در بســیاری از 
هیئت های عــزاداری دیگر به جای 
ظــروف یک بارمصــرف از ظــروف 
استیل یا مالمین اســتفاده می شود 
و بر اســاس مشــاهدات شخصی در 
بســیاری محالت به جای استفاده از 
لیوان های یک بارمصرف پالستیکی یا 
کاغذی از استکان های بلور و شیشه ای 
برای نذر چای، شــیر یا شــیرکاکائو 
استفاده می شود و در همان ایستگاه 
هم گروهی از جوانان در همان لحظه 

مشغول به شستن ظروف هستند. 
 اولویت نذورات 
با نیازمندان است

موضوع دیگری که در این شب ها 
زیاد دیده می شود، اسراف غذا است. 
حاال که در این ایام سفره احسان برای 
همه ما باز اســت بهتر است کمی هم 
به فکر نیازمندان باشیم. در تمام این 

سال ها و مناسب های مختلف مذهبی 
به وفور دیده شده غذاهای نیمه خورده 
در خیابان ها رها، یا در ســطل زباله 
ریخته شده اند. این موضوع برخالف 

تعالیم مذهبی و دینی است.
بهترین حالت برای دریافت نذری 
این اســت که تنها بــه متبرک بودن 
غذای نذری اکتفا و تعــداد کمتری 
دریافت کنیم، برای مثال هر خانواده 
یک یا دو غذا دریافــت کنند و اجازه 
بدهند که نذری ها به دست نیازمندان 
واقعی برســد؛ نه اینکه تمــام افراد 
خانــواده برای گرفتن غــذای نذری 
اقدام کنند. عالوه بر آن منطق ایجاب 
می کند که از تمام منابع و مواد مصرف 
بهینه داشــته باشــیم و جلو تولید 

پسماند را بگیریم.
 آلودگی صوتی،

آسیب زا و مشکل آفرین است
موضــوع دیگــری کــه می توان 
در پایــان به آن اشــاره کــرد بحث 
آلودگی های صوتی اســت که در این 
ایام و زمان های مشابه مراسم مختلف 

به وجود می آید.
مراسم ســینه زنی و زنجیرزنی از 
حدود ساعت ۱۰ شب آغاز می شود و 
تا نیمه های شب ادامه دارد. بهتر است 
مراسم  هم زمان با ساعات استراحت و 
خواب افراد متوقف شود. از سوی دیگر 
خداپسندانه تر است تا مراسم در مکانی 
خاص انجام شــود، برای مثل درون 
تکیه ها و هیئت های عزاداری تا شاهد 
ترافیک های سنگین در خیابان هایی 
که دسته های زنجیرزنی در حال تردد 

هستند، نباشیم.
اکنون کــه محرم بســتری برای 
هم آوایی ایرانیان و در قالب آن بسیاری 
از سنت های حسنه چون نذری دادن 
و اطعام رهگــذران در دســتور کار 
شهروندان اســت، چه خوب می شد 
اگر فرهنگ نریختن زباله در محیط 
زندگــی و نیز رعایــت ابتدایی ترین 
حقوق شــهروندی هم مــورد تأکید 
قرار گیرد و آرام آرام یک سنت و عادت 
زیبای دیگر را به ســنت های خوب 
ایرانی اضافه کند؛ عادتی که از محرم 
آغاز می شود و در سایر مراسم دینی و 

ملی نمود دوباره خواهد یافت.

محرم بستری برای هم آوایی و خیزشی برای همدلی است؛

»جز زیبایی« نبینیم و منشأ تغییر باشیم

یادداشت

محمد طاهری، دکتر داروساز

از سازمان های مردم نهاد، مسئوالن حوزه های مختلف 
از سالمت، کار، رفاه اجتماعی و دست اندرکاران فرهنگی 
دعوت می کنم برای حل بعضی از معضالت پنهان بیماران 
مبتالبه MS قــدم پیش گذاشــته و با هم اندیشــی و 
تصمیمات عملی و تالش در جهت فرهنگ سازی مرهمی 

باشیم بر این دردهای پنهان.
الف( خانــم جوانی در بین بیماران بــا دقت به اطراف 
می نگریســت، پس از مکثی طوالنی آرام آرام به ســمت 
جایگاه دکتر داروساز و مسئول داروخانه آمد، نگران این 
بود کســی صحبت هایش را بشــنود. در سربرگ ویزیت 
پزشک داروی Diphosel رانشانم داد و گفت: آیا می تواند 
این دارو را از من بدون طی کردن پروســه نســخه پیچی 
و ثبت مشخصات بیمار در سیســتم اطالعات داروخانه 

دریافت کند؟ برایــم تعجب آمیز بود! گفتــم آیا قیمت 
این دارو را میدانی؟ گفت بله.گفتــم میدانی که بیمه ها 
تقریباً ۱۰۰ درصد هزینه داروی تو را پوشش می دهند؟ 
و اگر به صــورت آزاد بخواهی دریافت کنــی باید بیش از 

یک میلیون تومان بپردازی؟ گفت مشکلی نیست.
کنجکاوی ام بیشــتر شد، ســعی کردم به او اطمینان 
دهم که با دانستن موضوع بیشتر می توانم به او کمک کنم 
و بعد از اعتماد و رفع نگرانی اش بــه من گفت: بیماری ام 
MS است ولی دوست ندارم کسی بفهمد، چون در صورت 
استفاده از دفترچه درمانی ام می ترسم کارفرما و محل کارم 

به بیماری و شرایط من پی ببرند و کارم را از دست بدهم!
ب( مرد جوان بعد از پرداخت هزینــه دارویش موقع 
تحویل داروی Rebif به من گفت: آیا می تواند خواهشی 

داشته باشد؟ گفتم بله، حتماً.
گفت: آیا ممکن است داروی من در یخچال داروخانه 

امانت نگهداری شــود و او برای هر بار استفاده از دارویش 
به اینجا بیایــد. با تعجب پرســیدم این امــکان برای ما 
نیســت اما چرا چنیــن خواســته ای داری؟ گفت چون 
خانواده ، دوســتان و همکارانم هیچ کدام هنوز از بیماری 
 ام اس من خبر ندارند و می ترســم که واکنش هایشــان 

به این موضوع چه باشد...
ســازمان های بین المللــی در حوزه ســالمت با ارائه 
برنامه های مختلف با شــعار " همه با کمــک یکدیگر ام 
اس را شکست دهیم" ســعی کردند توجه عموم را به این 
بیماری ناشناخته جلب کرده و با آگاهی بخشی در جهت 
کمک به  سالمت بیماران درگیر با ام اس و بهبودی آن ها 

حرکت کنند.
به تجربه شخصی خود در مواجهه با بیماران روزافزون 
ام اس معتقدم یکی از معضالت درگیرکننده آن ها، ترس از 
نگاه و برخورد آشنایان، کارفرما و همکارانشان با آن ها بعد 

از پی بردن به بیماری شان است. بیماران MS مشکالت 
پیدا و پنهان بســیاری دارند، از کمبود بعضی از برندهای 
دارویی مصرفی آن ها تا هزینه های درمانی تشــخیصی و 
مشــکالت روحی روانی حاصل از مواجهه با این بیماری، 
اما درعین حال مشکالت پنهانی نیز وجود دارد که شاید 
در نگاه اول ســطحی بوده و آن چنان قابل اعتنا نباشد اما 
در صورت عدم ارائه تدبیر و فرهنگ ســازی در جهت رفع 
آن ها می تواند عمیقاً در بیمار تأثیر فراوانی داشته باشد و 
اضطراب همراهش او را سایه به سایه دنبال کرده و حتی 

اقدامات حمایتی و درمانی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
ام اس بیمــاری ناتوان کننده ای نیســت اگر همه ما 
دست در دست هم دهیم و برای حل مشکالت و بیماران 
چاره اندیشــی کنیم و در اینجا از سازمان های مردم نهاد، 
مسئولین حوزه های مختلف از سالمت، کار، رفاه اجتماعی 
و دســت اندرکاران فرهنگی دعوت می کنــم برای حل 
بعضی از معضالت پنهان این بیماران قدم پیش گذاشته 
و با هم اندیشــی و تصمیمات عملی و تــالش در جهت 

فرهنگ سازی مرهمی باشند بر این دردهای پنهان.

یک میلیون ماهانه می پردازم تا بیماری ام پنهان بماند

امسال کمپینی به راه 
افتاد به نام »محرم بدون 

پالستیک« که نتیجه 
این کمپین در بسیاری از 
هیئت ها و ایستگاه های 

صلواتی به چشم می خورد 
و آن ها  به جای ظروف 

یک بارمصرف از ظروف 
استیل یا مالمین استفاده 

می شود

بر اساس آمارهای 
اعالم شده، ساالنه بیش 

از 177 هزار تن پالستیک 
در ایران تولید می شود 

که برابر با 500 تن در روز 
است؛ اگر حجم ظروف 

یک بارمصرف در ایام محرم 
را به آن اضافه کنیم، تصور 
کنید چه حجم عظیمی از 

زباله شهر را فرامی گیرد
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