
 انتقاد مسجد جامعی از بلند مرتبه سازی 
در شمال غرب

 ساخت وسازهای کن و سولقان 
مجاز نیست

احمد مسجدجامعی در ادامه برنامه  کشف تهران با 
حضور در منطقه کن و سولقان از نزدیک با مشکالت 
مردم این منطقه آشنا شد و درباره ساخت و سازهای 
بی رویه این منطقه واکنش نشان داد.  مسجدجامعی، 
عضو شورای شهر تهران در حاش��یه این بازدید که 
اعضای شورای شهرس��تان تهران نیز او را همراهی 
می کردند، از امامزاده قاس��م، امام��زاده عالءالدین، 
کن، رندان و روس��تای تالون دیدن کرد. وی با اشاره 
به ساخت وسازهای انجام شده در این روستاها گفت:  
این ساخت وسازها باالی ارتفاع 1800 بوده است و 
جای سوال است که اگر شهرداری نسبت به تخریب 
آنها اقدام کرده، چرا مجوز ساخت به آنها داده است.  
به گزارش ایسنا او با بیان این که چرا شهرداری اجازه 
ساخت وس��از در ارتفاع ب��االی 1800 داده اس��ت، 
گفت:  با این حال برخی از اهالی انتقاد داش��تند که 
چرا وی��الی غیرقانونی برخی اف��راد تخریب و برای 
برخی دیگر تخریب نمی ش��ود؟ مسجدجامعی در 
ادامه تهرانگردی خود در منطقه کن و سولقان با بیان 
این که بادهای تهران از این س��مت وزیده می شود و 
ساخت وساز در این منطقه می تواند مشکالت زیادی 
را ایجاد کند گفت:  ساخت وساز در حریم رودخانه نیز 
یکی دیگر از مشکالتی است که در این منطقه وجود 
دارد.  عالوه بر ساخت وساز در ارتفاع بیش از 1800 
متر، رستوران هایی نیز در حریم 35 متری رودخانه 
احداث شده است که موجب آلودگی طبیعت و آب 
می شود.  عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال 
که چرا اجازه ساخت و سازهای وسیع در این مناطق 
داده می ش��ود؟ گفت:  با این حال جای سوال است 
که چرا ویالیی تخریب می شود اما دیگری تخریب 
نمی شود.  مسجدجامعی با گالیه از عدم حساسیت 
درباره معم��اری امامزاده های این منطقه نیز گفت: 
برای معماری امامزاده های موجود باید حساسیت 
بیشتری به خرج داد چراکه امامزاده ها نیاز به حریم 
دارند اما درحال حاضر پول زدگی حاکم شده است و 
همه در کنار امامزاده های این منطقه مغازه می سازند 
و امامزاده ه��ا را تبدیل به محلی ب��رای درآمدزایی 
می کنند.  او با بیان این که در گذشته امامزاده ها تبلور 
فرهنگ روس��تا بودند، گفت:  در گذشته معماری 
و فرهنگ روس��تاها در تزیین و معماری امامزاده ها 
به خوبی نمایان بود اما درح��ال حاضر هیچ نمادی 
از فرهنگ روس��تا در امامزاده ها باقی نمانده اس��ت 
و همه امامزاده ها یک ش��کل و ی��ک فرم یکنواخت 
ساخته می شوند.  او با بیان این که در گذشته تمامی 
این روستاها، حمام، آسیاب، خانه اربابی و...  داشتند، 
گفت: درحال حاضر روس��تاهای این منطقه هیچ 
نمادی از روستا ندارند و تنها امامزاده ای در آن باقی 
مانده است که آن نیز نمادی از امامزاده های گذشته 
ندارد و درحال حاضر روستاهای این منطقه تبدیل 
به شهرک شده اند و روح روس��تایی در این مناطق 
به هم ریخته است.  عضو شورای شهر تهران با بیان 
این که ساخت وسازها در این منطقه پول محور است، 
گفت:  امامزاده ها تبدیل به محلی برای درآمد شده اند 
و نه یک جایگاه برای برپایی مراس��م های مذهبی، 

فرهنگی و آیینی. 

فغان ما به جاي فغاني!
بي توجهي به این موضوع، مي تواند توجه و عمل 
به مقررات را برحسب پیش بیني مداخله صاحبان و 
مراکز قدرت و افراد سیاس��ي تحت تأثیر قرار دهد و 
رویه شدن این ماجرا به بي ثباتي مقررات منجر شود. 
نکته سوم این که برخورد با داور به جهت برخورد 
با رفتار غیرقانوني یکي از بازیکنان در زمین، مي تواند 
زمینه تقویت رفتارهاي نادرست را در زمین فوتبال 
که متاسفانه به دالیل گوناگون از فراواني باالیي نیز 
برخوردار اس��ت، بیش از پیش فراهم آورد. نگوییم 
داور مي توانست با توجه به یک اخطاره بودن بازیکن، 
اش��تباه او را نادیده بگیرد که ای��ن نیز مبنایي براي 
ترویج دور زدن مقررات و قانون حاکم بر بازي است. 
اگر این رفتار از سوي آن بازیکن چند بار دیگر اتفاق 
مي افتاد، آیا باز هم داور به عل��ت یک اخطاره بودن 
 باید چش��مش را به آن مي بس��ت؟ اتفاقا باید بستر

 اجتماعي و رواني تشدید برخورد با بي اخالقي هاي 
کالم��ي و رفت��اري را در زمین ب��ازي تقویت کرد 
و فضایي را ش��کل داد ک��ه بازیکنان ب��ه خود حق 
ندهند به بهانه فش��ارهاي رواني و خستگي ناشي از 
بازي و فضاي مس��لط بر زمین، به تلنگري یا رفتار 
نادرستي، بددهني نثار کنند و اگر چنین شد، ضمن 
عذرخواهي از آن بازیکن، دیگر بازیکنان، هواخواهان 
و مردم، نظر داور را با طیب خاطر بپذیرند و در کنار 
زمین نیز از او به خاطر این رفتار ناپس��ند، همچون 
یک قهرمان استقبال نشود و در گروه مورد مواخذه 
قرار گی��رد اما چ��ون در گروه مواخذه نمي ش��ود و 
ش��اید راه هاي تالفي جویانه دیگري نیز پیش��نهاد 
ش��ود و هنگام اخراج از زمین م��ورد لطف و نوازش 
مربي و دیگران قرار مي گیرد، فکر عذرخواهي بابت 

درشت گویي از ذهنش نیز خطور نکند. 
واقعه تبریز، به عوامل بس��یاري بستگي دارد که 
رس��یدگي به آن در ج��اي خود ضروري اس��ت. اما 
دفاع از داور براي بی��رون کردن بازیکن خاطي و نیز 
عذرخواهي آن بازیک��ن از م��ردم و طرفدارانش به 
جهت پرتاب کالمي ناروا، اهمیت و ارزش��ي بیش از 
هر جریمه براي مقصران احتمال��ي آن دارد. چرا که 
احترام به قانون و اخالق را فرات��ر از برد و باخت قرار 
مي دهد و مي تواند ه��ر چند اندک حکایت از بالیده 

شدن ما داشته باشد. 

هاشمی رفسنجانی در مراسم سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد: 

 عده ای کم سواد و شعارگو 
مانع ورود استادان دلسوز به کشور می شوند

آیت اهلل مکارم شیرازی در واکنش به اثرات ارسال پارازیت ها در ایران:

باید کاری کرد آثار سوء پارازیت ها کم شود
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ش�هروند| رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: یک عده آدم کم س��واد و ش��عارگو مان��ع ورود 

تحصیلکرده های دلسوز خارج از کشور می شوند.
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی، پنجش��نبه در مراسم 
سی وسومین سالگرد تأسیس دانش��گاه آزاد اسالمی 
افزود:  هدف نهایی دانشگاه آزاد بیش از تحصیالت عالیه 
است. مسأله پژوهش باید یک بخش جدید از دانشگاه 
آزاد باشد. متاس��فانه ما مراکز تحقیقاتی کمی داریم و 
وجود این مراکز از ضرورت های پیشرفت عالمانه است و 
باید از حضور استادان که در خارج از کشور حضور دارند، 
اس��تقبال کنیم اما عده ای راهبندان می کنند، عده ای 
از افراد کم سواد و ش��عارگو اجازه ورود آنها را به کشور 
نمی دهند. درحالی که باید بگذارند راه های موهوم بسته 

شود و نیروهای کیفی به کشور بازگردند.
 او با تأکید بر این که توجه به پژوهش از ضرورت های 
پیشرفت و توس��عه کشور اس��ت، گفت:  دانشگاه آزاد 
اس��المی می تواند این کار را بر عهده گی��رد و مردم و 
اساتید نیز از این موضوع استقبال می کنند. ما می توانیم 
با فراهم کردن شرایط برای حضور بسیاری از اساتیدی 
که در خارج از کش��ور داریم از تجربیات آنها اس��تفاده 
کنیم. پژوه��ش باید فصل جدی��دی در آموزش عالی 
باشد، باید در این زمینه ورود کنیم و مراکز تحقیقاتی 
مختلف شکل گیرد و برای همه بخش های مهم کشور 

یک پژوهشگاه داشته باشیم. 
او اف��زود: باید اجازه دهند نیروهایی ک��ه در خارج از 
کشور داریم بیایند و به ما در پیشرفت و توسعه کشور 

کمک کند. 
رئیس هیأت موسس دانش��گاه آزاد اسالمی افزود:  
مرحله بع��دی که باید به آن برس��یم مرحله کاربردی 
کردن تحصیالت، تبلیغات و ابتکارات است.  سال قبل 
بود که ش��رکت های دانش بنیان را تأسیس کردیم، با 
علم به این که ۲5 درصد تحصیلکرده ها بیکار هستند، 
اگر بتوانیم شرکت های دانش بنیان را به نتیجه برسانیم، 
حداقل فارغ التحصیل های خودمان می توانند بازار کار 
داشته باشند. اگر به تاریخ کش��ورهای موفق هم نگاه 
کنیم به همین نتیجه می رس��یم. در ژاپ��ن بعد از دو 
بمباران شیمیایی همه چیز از بین رفت و آنها به دلیل 
آن که شروع کننده جنگ بودند از داشتن ارتش محروم 
شدند به خاطر همین آنها پول خود را صرف علم کردند 
ما نیز باید از نیروهای خود برای صرف علم استفاده کنیم 

و روی تحصیلکرده ها کار کنیم.
آیت اهلل  هاشمی رفس��نجانی با بیان این که یکی از 
بزرگترین افتخارات ما این است که یکی از بزرگترین 
دانش��گاه های حضوری دنیا را در اختیار داریم، گفت:  
دانش��گاه آزاد رو به رشد اس��ت و خودکفا، احتیاج به 

چیزی ندارد و فقط مزاحمت برای آن ایجاد نکنند.
هیات موس��س دانش��گاه آزاد با انتق��اد از عملکرد 
شورایعالی انقالب فرهنگی در تأیید روسای واحدهای 
دانشگاه آزاد گفت: وظیفه شورایعالی انقالب فرهنگی 
نظارت اس��ت، نه دخالت. باید بگذارند که دانشگاه ها 
کار خود را بکنند چرا که شرایط کار برای دانشگاه آزاد 
سخت است. روس��ای واحدهای ما برای اخذ تاییدیه 
شورایعالی انقالب فرهنگی مدت ها معطل می شوند تا 
این تاییدیه را دریافت کنند ولی نباید این طور باشد و 

باید بگذارند دانشگاه کار خودش را بکند.
او با بیان این که عده ای کاری می کنند که حسادت 
پش��ت س��ر آن اس��ت، گفت: ع��ده ای نمی فهمند و 
صحبت هایی مطرح می کنند و عده ای نیز ذات ش��ان 
مزاحمت اس��ت. ما در این 33سال هیچگاه بی مشکل 

نبوده ایم اما حامیانی داشته ایم که آنها نیروها و مشتریان 
دانشگاه ما بوده اند که قصد تحصیل در آن را داشته اند. 

هاش��می رفس��نجانی اضافه کرد: امروز مش��اهده 
می کنید، کسانی برای دانش��گاه آزاد مزاحمت ایجاد 
می کنند که قبال در این جا درس خوانده و بزرگ شده اند 
اما االن به جاهایی چون مجلس شورای اسالمی رفته اند 

و برای دانشگاه ایجاد مزاحمت می کنند. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام خطاب به 
روسای واحدهای دانشگاه آزاد و معاونان و کارکنان این 
دانشگاه تأکید کرد:  باید در دانشگاه مشکالت را تحمل 
کنید و به کار خود ادامه دهید تا با پشتوانه تفکر و تعقل 
مردانگی و زنانگی تان بتوانید به اهداف خود دست یابید. 
رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد همچنین با بیان این که 
»در تالش برای رس��یدن به خدا رقابت ها، رقابت های 
مادی و مخرب نیستند« گفت:  رقابت ها در راه اهداف 
الهی رقابت در خدمت رس��انی اس��ت و دانش��گاه آزاد 
اسالمی نیز نمونه ای از این خدمت ها محسوب می شود.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به حضور رئیس جمهوری 
کشورمان طی چند روز گذشته در دانشگاه آزاد اسالمی 
اظهار کرد: دکتر روحانی که از ابتدای آغاز دانشگاه آزاد 
در جریان کار ما بودند، چند روز پیش بخشی از مسائلی 

که می دانستند را بیان کردند.
او با بیان این که »از او تشکر می کنم که دانشگاه آزاد 
را فراموش نمی کند و در ش��ورایعالی انقالب فرهنگی 
مشکالتی که دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد دارند 
را برطرف می کند«، اظهار ک��رد:   همان طور که دکتر 
روحانی گفته، کسانی که از دور در دانشگاه ها دخالت 
دارند، دست شان را بردارند و بگذارند دانشگاه ها به کار 

خود ادامه دهند.
او اضافه کرد: دانش��گاه آزاد اس��المی نه تنها باری بر 
دوش دولت نیس��ت، بلکه ب��اری ه��م از دوش دولت 
بر می دارد.  او در ادامه به اهداف تأس��یس دانشگاه آزاد 
اسالمی اشاره کرد و گفت:  دلیلی که تصمیم گرفتیم 
دانشگاه را تأس��یس کنیم این بود که تشخیص دادیم 

جامعه بیش از هر چی��زی بازکردن فضا برای تحصیل 
قش��ر عظیمی از مردم اس��ت که به دلیل در دسترس 
نبودن امکانات، فکر به دانش��گاه رفتن فرزندان خود را 
از ذهن بیرون کرده بودند. در آن زمان حدود 150 هزار 
دانشجو در کشور در حال تحصیل بود و میلیون ها جوان 
فارغ التحصیل مدارس بودند که آرزوی رفتن به دانشگاه 
را در ذهن خود داش��تند اما پس از کنکور عده کمی از 
آنها قبول می شدند. در آن دوران دولت در حال جنگ 
بود و امکانی برای تأسیس و توسعه دانشگاه ها نداشت، 
ولی ما با تحقیقات و مطالعاتی که انجام داده بودیم، به 
این نتیجه رسیدیم که مشکالت واقعی مردم ما نبود، 

تحصیالت است.
آیت اهلل  هاشمی رفس��نجانی با بیان این که ما ریشه 
مهم ترین مشکالت کشور را در نبود تحصیالت مردم 
دیدیم، گفت: در آن زمان فکر می کردیم که اگر روزی 
انقالب پیروز شود، می توانیم کشور را به یک مرکز کامال 

باز برای تحصیالت تبدیل کنیم. 
او با بیان این که انقالب اسالمی ایران از دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه آغاز شد و پیشرفت کرد، گفت: پس 
از انقالب اس��المی و با آغاز جنگ تحمیلی بسیاری از 
جوانان به جای حضور در دانش��گاه ها در جنگ حاضر 
شدند و به دفاع از کش��ور خود پرداختند. عده ای دیگر 

نیز خارج از جنگ به کمک هموطنان خود شتافتند.
هاشمی رفس��نجانی افزود: در آن زمان ما با توجه به 
شرایط موجود در مورد تأسیس دانشگاه فکر کردیم و به 
این نتیجه رسیدیم که در شرایطی که پول و ساختمانی 
نداریم، از اختیاراتی که در اختیار مردم اس��ت در این 
زمینه استفاده کنیم، چرا که آنها حاضرند هزینه های 
الزم برای پیشرفت فرزندان خود پرداخت کنند و ما راه 

را برای آنها بسته بودیم. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که 
نباید راهبندان کرد؛ بلکه باید راه را باز کرد یادآور شد:  
یکی از مشکالت کشور این اس��ت که به دلیل برخی 
مالحظات که هیچ مبنایی ندارد؛ برخی، خیلی از راه ها 

را می بندند. این در شرایطی است که فضا را برای مردم 
باز کنیم به ویژه تحصیلکرده ها می توانند به خوبی عمل 
کنند. ما نیز در آغاز تأسیس دانشگاه آزاد به این نتیجه 
رسیدیم که به سوی مردمی که انقالب را پیروز کردند، 
برویم.  او گفت: مردم اقیانوس��ی هس��تند که چنانچه 
دس��تان آنها را باز بگذاریم و اجازه فعالیت دهیم، خود 

کارها را انجام می دهند.
او با اشاره به حضور دانشگاه های غیردولتی در آموزش 
عالی و رقابت این دانشگاه ها با دانشگاه آزاد گفت:  حضور 
دانش��گاه های غیردولتی دیگر در کنار دانش��گاه آزاد 
اشکالی ندارد. یکی از اصول کار خوب، رقابت است و با 
رقابت، کار بهتر انجام می شود. در این زمینه دولت باید 
تالش کند ت��ا میدان رقابت را ب��رای نیروهای مردمی 
فراهم کند. چرا که در آن زمان است که رقابت معنا پیدا 

می کند. 
رئیس هی��أت امنا و هیأت موس��س دانش��گاه آزاد 
یادآور شد:  دیگر س��رمایه گذاری در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی در دانشگاه آزاد کافی است. امروز تحصیالت 
عالیه دکترا و فوق دکترا و ... پی��ش روی ما قرار دارد و 
ما باید به سمت این مقاصد و تحصیالت عالی حرکت 
کنیم. دانشگاه آزاد توانس��ته است از مرحله اول یعنی 
مقاطع کاردانی و کارشناس��ی ش��روع کند و امروز نیز 
توانسته به خوبی وارد مرحله کارشناسی ارشد و دکترا 

شود.
هاشمی رفسنجانی با ذکر این نکته که دو  سال فترت 
در دوره پیشین دولت صدمات زیادی را برای دانشگاه 
آزاد باقی گذاش��ت، افزود: حاال باید دوباره فعال شویم. 
دو سال است که دانشگاه برگشته است و در این مدت 
فعالیت های زیادی داش��ته، می خواهی��م راه را برای 
ادامه تحصیل باز کنیم. چه اشکالی دارد که جوانان ما 
در کشور خودش��ان درس بخوانند. عده ای می گویند 
دانش��گاه آزاد کارخانه بیکارس��ازی فعال کرده است. 
سوال من این است که آیا آنهایی که تحصیالت تکمیلی 

ندارند، سر کار هستند؟

شهروند| هشدار، این بار از سوی یک مرجع تقلید. 
پارازیت ها چند سالی است که واکنش های زیادی را در 
بین مسئوالن دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان 

حوزه سالمت داشته است.
این بار نوبت حضرت آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی، 
یکی از مراجع تقلید است که درباره آثار منفی پارازیت ها 
س��خن بگوید. خب��ر برمی گردد به پنجش��نبه ای که 
گذش��ت؛ وقتی »سیداس��داهلل دهناد«، سرپرس��ت 
مخابرات کشور به دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی رفت تا 
با او دیدار کند. در همین جلس��ه دیدار بود که آیت اهلل 
مکارم درباره آثار استفاده از تلفن همراه و پارازیت های 
احتمالی بر امواج ماهواره ای، نگرانی اش را نشان داد. او 
دراین باره گفت: »باید بررسی کنیم که چه کار باید کرد 
تا عوارض اس��تفاده از تلفن همراه وجود نداشته باشد؛ 
مخصوصا پارازیت ها؛ تا جایی که می ش��ود باید فکری 
در این خصوص کرد. باید کاری کرد که آثار س��وء این 
پارازیت ها به حداقل برس��د و دراین باره ش��نیده ام که 
راهکارهایی وجود دارد و الزم است مسئوالن به مردم 
آگاهی و آموزش دهند. ش��کی نیست که فناوری های 
جدید می تواند در پیش��رفت بس��یار موثر باشد ولی از 
جهت دیگر این فناوری ها همچون شمشیر دو دم است 
مخصوصا پارازیت هایی که آثار سوء آن بسیار زیاد است 
و باید بسیار مراقب بود.« به گزارش »ایلنا« این مرجع 
تقلید ادامه داد: »نگوییم امکانات هرچه هست، هر طور 
می شود اس��تفاده کرد؛ به هرحال باید در آسیب های 
اس��تفاده از امکانات نیز اندیش��ه کرد تا این آسیب ها 
به حداقل برس��د؛ در این خصوص پیش��نهاد می کنم 
آموزش هایی به مردم درخصوص استفاده از تلفن همراه 
داده شود. اخیرا در یکی از روزنامه ها دیده ام که ۲00 نفر 
از دانشمندان درخصوص عوارض استفاده از تلفن همراه 
که باعث آثار سوء ازجمله سرطان ها در افراد می شود، 

مطالب��ی گفته اند.« به گفت��ه او »به هر ح��ال از همه 
نعمت های موجود دنیا می توانیم استفاده صحیح داشته 
باشیم و برای این منظور باید جلوی مشکالت احتمالی 
استفاده از امکانات و تلفن های همراه را بگیریم و در یک 

کالم درباره عوارض ناشی از آن حساس باشیم.« 
البته این اولین بار نیست که این مرجع تقلید درباره 
تاثی��رات پارازیت ها صحبت می کند. فروردین  س��ال 
گذشته بود که او در پاس��خ به استفتای شفقنا )پایگاه 
بین المللی همکاری های خبری شیعه( درباره تبعات 
احتمال��ی پارازیت ام��واج ماهواره ای گف��ت که »باید 
تدبیری اندیشید که هم جلوی مفاسد ماهواره ها گرفته 
شود و هم ضرری بر جس��م مردم وارد نشود.« آن زمان 
در متن این اس��تفتا آمده بود: »با توجه به بهره برداری 
دشمنان اسالم از شبکه های ماهواره ای جهت پیگیری 
و انتش��ار اهداف خود بر ضد اسالم و ضد منافع جهان 
اسالم و ضدفرهنگ جوامع اسالمی از یک سو و آسیب 
ارس��ال پارازیت روی این امواج ماهواره ای که منجر به 
افزایش احتمال بروز اختالالت عصبی و مغزی، آریتمی 
قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتال 
به سرطان خون، ام اس و بیماری های صعب العالج و به 
مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان 
کشورهای اسالمی می شود از س��وی دیگر، آیا ارسال 
این پارازیت ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه 

حکمی دارد؟« 
شفقنا  سال گذشته درباره آثار ارس��ال پارازیت ها از 
دیگر مراجع تقلید هم سوال کرده است؛ مثال آیت اهلل 
موسوی اردبیلی در پاسخ به این استفتا این طور پاسخ 
داده اس��ت: »چنانچه ثابت ش��ود که ارس��ال پارازیت 
موجب ض��رر معتنابهی مانند موارد مذکور در س��وال 
می شود، ارسال آنها جایز نیس��ت.« و آیت اهلل شبیری 
زنجانی و آیت اهلل س��بحانی این موض��وع را موکول به 

تعیین اهم و مهم در میان این دو نوع مفسده )جسمی، 
فرهنگی- سیاسی( کرده و آیت اهلل سبحانی تشخیص 

اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته است. 
تاثیرات ارس��ال پارازیت ها در ایران بر سالمت مردم 
چند سالی می ش��ود که موضوع بحث مسئوالن قرار 
گرفته؛ ع��ده ای می گوین��د این امواج باع��ث افزایش 
سرطان ها، سقط جنین و عقیم شدن مردان می شود 
و عده ای می گوین��د هنوز این موض��وع از نظر علمی 
ثابت نشده است. »مسعود پزشکیان«، نماینده تبریز 
و عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس  س��ال 
88 ب��ود که خواهان بررس��ی جدی تاثی��رات مخرب 
پارازیت های ماهواره ای در س��المت و روان انسان شد 
و گفت: »از نهادی که مس��ئول پخ��ش پارازیت برای 
مختل کردن ماهواره ها در شهر تهران است، خواهش 
می کنیم به عواقب جدی این امواج مخرب بر سالمت 
شهروندان تهرانی توجه داشته باش��د.« اما در همین 
 سال »محمداسماعیل اکبری«، رئیس مرکز تحقیقات 
سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با توضیح 
طرح تحقیقاتی خود درباره  تأثی��ر امواج الکترونیکی 
و رادیویی بر بدن گفت که »در این طرح س��لول های 
سرطانی در محیط آزمایشگاهی کش��ت داده شد و با 
تکثیر آنها امواج الکترومغناطیس را روی آن تاباندیم. 
از طرفی س��لول س��الم را کش��ت داده و دوباره امواج 
الکترومغناطی��س به آن تابانده ش��د ت��ا بفهمیم این 
امواج چه تأثیر مثبت یا مخربی روی سلول می گذارد. 
تحقیقات علمی، موضوع سرطان زا بودن پارازیت های 

ماهواره ای را رد کرده است.« 
بع��د از آن و در  س��ال گذش��ته ب��ود که س��ازمان 
محیط زیست از کمیته رسیدگی به وضع پارازیت ها 
خواس��ت با توجه ب��ه س��رطان زا ب��ودن پارازیت ها، 
تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ 

شود. »سعید متصدی«، معاون محیط زیست انسانی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت آن زمان گفت که 
برای رس��یدگی به وضع پارازیت ها کمیته مشترکی 
با همکاری س��ازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تش��کیل ش��ده است و 
تاکنون جلس��ات آن در س��طح وزیر تشکیل شده و 
مصوباتی هم داشته است: »بر اس��اس این مصوبات 
قرار ش��د مبحث مربوط به پارازیت ها و تأثیر آن روی 
انسان با جدیت پیگیری شود زیرا بحث سرطان زا بودن 
پارازیت ها بارها مورد بررسی قرار گرفته است و احتمال 
بروز ای��ن بیماری به علت تأثیر پارازیت ها در انس��ان 
وجود دارد. پیشنهاد سازمان محیط زیست بر حذف 
کامل پارازیت ها است اما اگر قرار است برای مقابله با 
بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شأن و کیان کشور 
اقدامی انجام شود، بهتر است راه های دیگری برای آن 
پیشنهاد ش��ود.« آن زمان »معصومه ابتکار«، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست از اهتمام ویژه دولت 
برای کاهش خطرات امواج الکترومغناطیس ازجمله 
امواج پارازیت ها خبر داد. بعد از آن و در آذر گذش��ته 
بود که ابتکار در پاسخ به سوالی درباره پارازیت ها با بیان 
اینکه حوزه پارازیت با وجود آن که منشأ دولتی ندارد 
از سوی سازمان محیط زیست درحال پیگیری است، 
گفت: »در این زمینه همه دستگاه های کشور موظف 
به رعایت استاندارد هستند. استدالل محیط زیست 
این است که با توجه به اس��تانداردهای دستگاه های 
پارازیت انداز این نوع کاربرد برای این دستگاه ها تعریف 
نشده اس��ت. با وجود این که فشارها و اختالف نظرها 
دراین ب��اره ادامه دارد، پیگیری های مربوطه توس��ط 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت انجام می گیرد.« او 
یک ماه پیش هم از وزارت ارتباطات خواس��ت جلسه 

پارازیت ها را برگزار کند. 

خبر

ادامه از صفحه اول

روي خط خبر

 فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی
 استان تهران خبر داد:

 کشف  2000 شی تاریخی
 از ابتدای  سال 94

ایس�نا| فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
اس��تان تهران از انجام چهار عملیات در  س��ال 94 و 

کشف حدود ۲هزار شی تاریخی خبر داد. 
سرهنگ حس��ن قس��متی درباره عملکرد یگان 
حفاظت میراث فرهنگی در  س��ال جاری بیان کرد: 
تاکنون ح��دود چهار عملی��ات داش��ته ایم که دو 
عملیات آن با هماهنگی پلیس امنیت شهرستان های 
»بهارس��تان« و »رباط کریم« انجام ش��د و موفق به 
کشف و ضبط 67 قلم شی در »رباط کریم« و ۲۲ قلم 

شی در »بهارستان« شدیم. 
او ادامه داد: عملیاتی ه��م در خیابان منوچهری 
داشتیم که منجربه کش��ف حدود 1500 قلم شی 
تاریخی ش��د و این اش��یا بعد از کارشناس��ی برای 

دستورات الزم به مرجع قضایی داده شد. 
قسمتی گفت: از ابتدای  س��ال94 تاکنون حدود 
۲ هزار ش��ی کش��ف کردیم که حدود 1600 ش��ی 

کارشناسی و اصالت آن تایید شده است. 
او بیان کرد: مالک ش��خصی خانه ای در لواسانات 
نیز در حی��ن عملیات عمرانی چند ش��ی کش��ف 
می کند و بعد از آن که پرس��نل میراث فرهنگی را در 
جریان قرار می دهد، نیروهای یگان حفاظت در محل 
حاضر می شوند و ۲۲ قلم ش��ی را که در این حفاری 
کشف شده بود، ضبط می کنند. اگرچه این اشیا ارزش 
موزه ای ندارند، اما به دستور مقام قضایی تحویل یگان 
حفاظت میراث فرهنگی ش��د. این اش��یا اکثرا له یا 
پوسیده شده بودند، اما چنین اقدام هایی از سوداگری 

و سودجویی افراد فرصت طلب جلوگیری می کند. 
فرمانده ی��گان حفاظت میراث فرهنگی اس��تان 
تهران با بیان این که در  سال جاری حدود هشت نفر 
را در این باره دستگیر کرده اند، گفت: در روزهای اخیر 
از طریق دوستداران میراث فرهنگی متوجه شدیم 
که س��ه نفر تصمیم دارند دو قطعه ش��ی که شامل 
دستبند طال و دیگری ش��بیه به الک پشت است را 
به فروش برسانند که با هدایت پرسنل یگان حفاظت 
میراث فرهنگی در قالب یک خرید صوری این افراد 
دستگیر شدند، اشیا کارشناسی و اعالم شد که تقلبی 
هستند. درحال حاضر منتظر دستورات قضایی برای 

اقدامات بعدی هستیم. 

طوفان 70 کیلومتری، روز پنجشنبه 
پایتخت را پشت سر گذاشت

شهروند| طوفان 70 کیلومتری عصر پنجشنبه، 
پایتخت را پشت سر گذاشت. ساعت حوالی 15:30 
بود که آس��مان آفتابی و داغ پایتخت، تیره و تار شد. 
بادی با شدتی حدود 70 کیلومتر بر ساعت، همزمان 
ابر و گردوخاک را به آسمان تهران آورد و هوای شهر را 

برای ساعتی دگرگون کرد. 
مدیر کل پیش بینی و هش��دار س��ریع س��ازمان 
هواشناس��ی در این باره با اش��اره به گذر طوفانی با 
س��رعت بین 70 تا 80 کیلومتر در ساعت در تهران 
گفت: »این طوفان که از حدود 15 دقیقه قبل از غرب 
تهران آغاز ش��ده تا یک س��اعت آینده ادامه خواهد 
داشت.« به گفته احمد وظیفه، این شرایط در استان 
تهران، البرز، س��منان، خراس��ان رضوی و خراسان 
شمالی رخ داد. سرعت وزش باد در بیشترین مقدار 
در فرودگاه امام خمینی 80 کیلومتر بر ساعت بوده 
اس��ت. او درباره این که امکان تجربه شرایطی نظیر 
خرداد ماه  سال گذشته در پایتخت وجود دارد یا خیر 
هم به مهر گفته اس��ت که »این طوفان مشابه  سال 
گذشته است تنها با این تفاوت که سرعت وزش باد 
در  سال گذشته 118 کیلومتر بر ساعت بود و درحال 
حاضر در اوج خود 80 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.« 
بعدازظهر پنجشنبه، پایتخت درحالی زیر سایه 
گردوغبار رف��ت که پیش بینی ه��ا از ب��روز پدیده 
گردوغبار در هفت��ه جاری حکایت دارن��د و به نظر 
می رس��د این هفته، گردوغبار میهمان بس��یاری از 

مناطق کشور باشد. 

 معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخنان
 پیش از خطبه های نماز جمعه تهران مطرح کرد: 

مصرف سیگار و حشیش در میان 
دانش آموزان بعضی مدارس ایران

 آنا| معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخنان پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران از مصرف سیگار و 
حش��یش در مدارس ابراز نگرانی کرد. پرویز افشار 
در این ب��اره گفت:  »دبیر یکی از دبیرس��تان ها در 
کش��وی دانش  آموزان س��یگار یافته  که حتی سر 
برخی از سیگارها کنده شده و داخل آن حشیش 
جاسازی ش��ده بود. این دبیر عنوان می کرد که در 
کالس درس مش��اهده کردم دانش آم��وزان از زیر 
میز م��وادی را رد و بدل می کنند، بنابراین یک روز 
با همراهی مدیر مدرسه، کش��وهای دانش آموزان 
را بررس��ی کردیم که تعدادی سیگار به دست آمد 
و حتی سر برخی از س��یگارها کنده شده و داخل 
آن حشیش جاسازی ش��ده بود.« معاون کاهش 
تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر ادامه داد:  »دود س��یگار حاوی گاز و 
ذرات معلق اس��ت، گازهای موجود در دود سیگار 
شامل مونوکس��ید کربن و دی اکسید کربن است. 
مونوکسید کربن همان گاز ذغال است که در فصل 
سرما منجر به مرگ تعداد زیادی از افراد می شود.« 
افشار گفت: »نیکوتین موجود در سیگار فشار خون 
را باال برده و خطر س��کته قلبی و مغزی را افزایش 
می دهد، همچنین منجر به اعتیاد در فرد می شود. 
55 ماده سمی سرطان زا در دود سیگار وجود دارد 
که وقتی وارد بدن فرد ش��ود، می توان��د ۲5 نوع از 

سرطان ها را ایجاد کند.«
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