
تاثیر بازنمایی منفی رسانه ها از 
فرزندان طالق

 رس��انه ها همواره نقش پررنگی در شکل گیری 
تصورات قالبی پیرامون پدیده های مختلف اجتماعی 
ایفا کرده اند. یک��ی از این تصورات قالبی که به نحوه 
بازنمایی برنامه های صداوسیما و صفحات اجتماعی 
مطبوعات مربوط می شود، تصور »بزهکاری و عدم 

موفقیت« فرزندان طالق است.
همواره در س��ریال های تلویزیون��ی تصویری از 
صحنه طالق یا جدایی والدین دیده می ش��ود و به 
دنبال آن داس��تان، حول ناهنج��اری فرزندان این 
جدایی پیش می رود ی��ا در گفت وگوهای مختلف 
با هدف آسیب شناس��ی، از فرزندان طالق به عنوان 
افرادی یاد می شود که به احتمال زیاد و با  درصد باال 

احتمال »بزهکار« شدن دارند. 
در ظاهر هدف از این گونه بازنمایی و توجه به این 
بعد از طالق، کاهش این پدیده اجتماعی اس��ت، به 
گونه ای که والدین با نگاهی متفاوت به جدایی خود 
بنگرند و شاید در احتماالتی ناموفق »کنار هم بودن 

به خاطر فرزندان« را انتخاب کنند.
ام��ا در پنه��ان و در اصل ای��ن ن��وع بازنمایی و 
ش��کل دهی به چنین تصورات قالبی، خود فرزندان 
طالق را نش��انه می گیرد به گونه ای که آنها، هم پای 
مادران و پدران خود که »خودخواس��ته« بر چسب 
»مطلقه« را در جامعه می پذیرند، ناخواسته عنوان 
»فرزندان طالق« را به دوش می کشند. حال پدیده 
»شرطی س��ازی« روی می دهد که نتیجه این گونه 
بازتاب های رسانه ای است و دو آسیب پنهان، پدیدار 

می شود.
از یک طرف افکار عموم��ی درباره فرزندان طالق 
تصور قالبی بزهکار و ناهنجاری را پیدا می کنند و به 
نوعی به صورت پنهان و زیرپوستی چنین انتظاری از 
فرزندان طالق دارند و از طرف دیگر و مهم تر از همه، 
تصویری مخدوش از آینده در اذه��ان این فرزندان 
ش��کل می گیرد. تصویری که آنها در آینده نه یک 
فرد موفق، بلکه یک فرد با احتمال باالی بزه، خالف، 
فرار و ناهنجاری خواهند بود. کس��انی که به روایت 
رسانه ها به صورت اغراق ش��ده، در مسیری اجباری 
قرار گرفته اند و آینده ای متفاوت از این ناهنجاری ها 
نخواهند داش��ت. بعد دیگر این آسیب، نحوه تفکر 
فرزندان ط��الق از رفتارهای ناهنجاری اس��ت که 
ممکن است انجام دهند. آنها می اندیشند که جامعه 
می تواند به دنبال طالق والدین شان، توجیهی برای 

رفتار خالف عرف و آداب آنها پیدا کند.
حال باید پرسید، آیا در جامعه ای که پدیده طالق، 
هم پای ازدواج و چه بسا بیشتر روی می دهد، تعداد 

بسیاری از فرزندان طالق ناموفق خواهند شد؟ 
رسانه ها چگونه باید این امر را بازتاب دهند؟

در جامع��ه ای که بر طب��ق آمار هر س��اعت 19 
طالق در آن ثبت می ش��ود، س��هم فرزندان طالق 
در س��ریال های صداوس��یما و صفحات اجتماعی 
رسانه های مکتوب چیست و بهتر است این پدیده 

اجتماعی چگونه بازتاب داده شود؟
و س��وال کلیدی ت��ر اینک��ه، آیا تاکن��ون بازتاب 
این چنینی از طالق با تمرکز بر نگرش آسیب شناسانه 
به فرزن��دان و ناهنجاری ه��ای آنان، آم��ار طالق را 
کاهش داده یا برعکس اگر رسانه ها موفقیت فرزندان 

طالق را نشان دهند، آمار طالق باال خواهد رفت؟
پاس��خ به این س��واالت نیازمن��د پژوهش های 
میان رشته ای روانشناسی و علوم ارتباطات اجتماعی 
است. اما موازی با این پژوهش ها، نباید از یاد برد که 
نقش رس��انه ها در ش��کل دهی به تصورات قالبی و 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی، بی بدیل است و چه بسا 

تأثیر آن در بلندمدت و در آینده نمایان شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران: 

واگذاری اوین به شهرداری تهران 
جدی تر شد

ایسنا| رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران 
در مورد آخرین جزییات واگ��ذاری زندان اوین به 
ش��هرداری توضیحاتی را ارایه کرد. اقبال شاکری 
با اش��اره به قانونی بودن انتقال پادگان  و زندان ها از 
تهران گفت: یکی از مکان ها، زندان اوین اس��ت که 
به علت جایگاه اراضی زندان مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. او با بیان این که اخیرا موضوع واگذاری این 
زندان جدی تر ش��ده و امکان توافق ش��هرداری و 
قوه قضائیه برای انعقاد تفاهمنام��ه افزایش یافته 
است؛ گفت:  براساس آخرین اطالعات، گفت وگویی 
شفاهی فی مابین مسئوالن شهرداری و قوه قضائیه 
انجام و مقرر ش��ده ت��ا با واگ��ذاری زن��دان اوین، 
زندان هایی در مکان های دیگ��ری که مورد توافق 
طرفین است، ساخته شود.شاکری با اعالم تبدیل 
زن��دان اوین به باغ موزه گف��ت:  اراضی زندان اوین 
دارای پهنه های متفاوت است که بخش عمده آن 
»G321« )فضای س��بز( است؛ اما در مجموع این 
اراضی دارای پالک های متعدد اس��ت و بخشی از 
آنها کاربری های مختلفی دارند که باید کاربری این 
اراضی، برای شهرداری دقیقا مشخص شود.رئیس 
کمیته عمران شورای ش��هر با بیان این که دیدگاه 
مش��ترک فی مابین قوه قضائیه و شهرداری ایجاد 
ش��ده، اما هنوز وارد دس��تور کار اجرایی نشده اند، 
گفت: شهرداری باید متناس��ب با نیاز قوه قضائیه، 
زندان هایی را که آنها می خواهند، بس��ازد تا تهاتر 

صورت گیرد.

هشدار رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه های پایتخت

سیل، تهدید جدید تهران در آینده ای نه چندان دور 

هشدار سازمان هواشناسی به وقوع باد شدید و بارش باران از نگاه نمایندگان مجلس کافی نبود

هواشناسی از طوفان جا می ماند 
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شهروند| سال های س��ال، هر گاه صحبت از سیل 
پایتخت می ش��د، نگاه ها به گذش��ته ای دور می رفت. 
مردادماه��ی ک��ه در اوج گرما، س��یالبی تند، مناطق 
شمالی تهران را با خود برد و دو ماهی میدان تجریش 
را به تعطیلی کشاند. حادثه ای طبیعی که آمار دقیقی 
از تلفات و خسارات آن داده نشد اما تخته سنگ بزرگ 

میدان تجریش یادگارش بود. 
از آن روزها و س��یلی که چهارم مردادماه  سال 66، از 
دربن��د و گالبدره آغاز و در س��ایر مناطق تهران جاری 
شد، 28 سال می گذرد. در این 28 سال سیالب مشابهی 
اتفاق نیفتاد و حادثه تابس��تان 66 یگانه اتفاقی بود که 
نام س��یل پایتخت را با خ��ود همراه کرد. پ��س از آن، 
پایتخت هم مانند سایر مناطق کش��ور هر روز تشنه و 
تشنه تر می شد، تشنگی تهران و منابع آبی آن  که هر روز 
سطحش پایین تر می رفت، هیچ جای نگرانی برای تکرار 

اتفاقی که 28 سال پیش رخ داد، نگذاشته بود.
حال آنکه، سایه س��یل هر روز درحال بزرگ شدن 
بود؛ در آن روزهایی که حریم مسیل ها و رودخانه های 
ش��هر، یکی پس از دیگری می شکس��تند و در اطراف 
حریمی که دیگر جزیی از بافت مسکونی شهری شده 
بود، ساخت وساز می شد. با پایین رفتن سطح آبی که 
از کانال های آب پایتخت می گذشت، نیاز به وجود آنها 
کم و کمتر شد و حتی روی کانال های آب، رودخانه یا 
مسیل های داخل شهر هم از ساخت و سازهای شهری 
در امان نماند. مسیر کانال های آب به مراکز خرید تبدیل 

شد و دیگر کاربری گذشته از آنها گرفته شد. 
شکسته ش��دن حریم رودخانه ها و مسیل های آبی 
پایتخت، تهدیدی بود که زیر سایه سال ها بی توجهی، 
به مخاطره ای بزرگ برای تهران و تهرانی ها تبدیل شد؛ 
مخاطره ای که رئیس س��ازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران، آن را در کنار زلزله یکی از مخاطرات 

مهم تهران می داند؛ مخاطره ای به نام سیل. 
احمد صادق��ی، در گفت و گو با »ش��هروند«، تأکید 
می کند که سیل در کنار زلزله یکی از مخاطرات مهم 
تهران اس��ت، »در جغرافیای تهران مسیل های زیاد و 
رودخانه هایی داریم که االن بافت شهری آنها را بلعیده. 
این در حالی اس��ت که یکی از مخاط��رات جدی قرن 
حاضر ما مخاطرات جوی است و تغییرات آب و هوایی. 
تغییراتی که با سرعت زیادی پیش می رود و تهران هم 

تحت تأثیر این تغییرات قرار دارد.« 
او با اشاره به این که سیل یک مخاطره بالقوه در تهران 

اس��ت، ادامه می دهد: »بر همین اساس، پیش بینی ما 
این اس��ت که در آینده ش��اهد تکرار بارش های بسیار 
شدید در تهران باشیم، بارش هایی  که می توانند تهران 
را از وضع ع��ادی خودش خارج کنن��د. این موضوع از 
االن قابل پیش بینی است. س��یل یک مخاطره بالقوه 
در تهران اس��ت و در عین حال بررس��ی ها و کنار هم 
گذاشتن حوادث نشان می دهد تغییرات آب و هوایی و 
مخاطرات جوی روز به روز بیشتر می شود و نمودهای 
آن هم در تهران روشن اس��ت. این احتمال قوی است 
که در دهه های آینده سیل یکی از مسائل شهر تهران 
باشد. مسأله مهم در مورد سیل این است که با توجه به 
روددره ها و مسیل های زیادی که در تهران وجود دارد، 
سیل می تواند مخاطره جدی برای این شهر باشد و به 

اندازه زلزله هم خطرناک است.« 
رئیس سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر 
تهران، تنها چند روز پیش از سیالبی که در بخش هایی 
از ش��مال غرب تهران جاری ش��د و جان هشت نفر را 
گرفت، درباره مخاطره ای که تهران را تهدید می کند، 
صحبت کرده و بخشی از آن را به دلیل شکسته شدن 
حریم روددره ها و مس��یل های پایتخت دانس��ته بود. 
مخاطره ای که به گفته صادقی، هیچ گوشه ای از ذهن 
مردم و حتی مس��ئوالن را هم به خود مشغول نکرده و 
نگرانی را هم به همراه نداشته، »اطالعات مردم و حتی 

تعدادی از س��ازمان ها درباره مخاطرات تهران و به ویژه 
سیل در حدی است که آخرین سیل تهران را به اواخر 
دهه 60 ربط می دهند، درحالی که تهران در سال های 
اخیر سیل هایی داشته، یکی سیل مترو بود که تهران 
را درگیر کرد و بع��د از آن هم طغی��ان رودخانه کن را 
داشتیم. اینها نشان می دهد که سیل به عنوان یکی از 
مخاطراتی که ما را تهدید می کند، به تهران نزدیک شده 

است.« 
او در ادامه به برنامه پنج ساله شهرداری تهران اشاره 
کرده و می گوید: »بر اساس برنامه پنج ساله شهرداری 
تهران که مصوب ش��ورای ش��هر اس��ت، طرح جامع 
خطرپذیری س��یالب شهر تهران در دس��تور کار قرار 
گرفت. تدوین این طرح تمام شده است اما اجرای این 
طرح تنها در حوزه مس��ئولیت های شهرداری نیست 
و در این برنامه هم پیش بینی ش��ده ک��ه اجرای طرح 
جامع خطرپذیری سیالب ش��هر تهران باید با کمک 
س��ازمان های مس��ئول مثال یکی از آنها وزارت نیرو و 

دیگری وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود.« 
ساخت و ساز در حاش��یه روددره ها و ساخت مراکز 
تفریحی در کنار رودخانه های حاشیه ای پایتخت که 
برای بس��یاری از آنها نزدیکی بیش از حد به رودخانه و 
قرار گرفتن در حاشیه آن، باعث جذب مشتری بیشتر 
است، یکی از مخاطراتی است که ساکنان این مناطق 

را تهدید می کند. آنطور که رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، می گوید: »به دلیل این که 
بافت شهری در حاشیه روددره ها هم کشیده شده، در 
صورت وقوع سیل در تهران، خسارات زیادی متوجه این 

بافت شهری و ساکنان آن خواهد شد.« 
او ادامه می دهد: »یکی از پیش بینی ها در طرح جامع، 
خطرپذیری سیالب تهران آزادسازی حریم رودخانه ها 
و مسیل های پایتخت است. ما با اقداماتی مثل توسعه 
بازارها و مراکز خرید روی مس��یل ها موافق نیس��تیم 
و معتقدیم این اقدام��ات از مبنا از نظر مدیریت بحران 
ایراد دارد و اگر در گذش��ته هم اقدام��ی در این زمینه 
انجام شده برای پیشگیری از خطراتی که پیش روست 
باید به تدریج نس��بت به آزادسازی مسیل ها و کاهش 

خطر پذیری مناطق پیرامونی آن اقدام کنیم.« 
هرچند که رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت 
بحران ش��هر تهران، از اقداماتی می گوی��د که باید در 
آزادس��ازی حریم رودخانه ها و مس��یل های پایتخت 
انجام ش��ود اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. در 
چهار فصل سال، به خصوص در ش��ب های گرم سال، 
بس��یاری از مردم س��اعات فراغت خود را در کافه ها و 
رستوران هایی می گذرانند که در حاشیه رودخانه های 
پایتخت، همچون، درکه، دربند، کن، سولقان، فشم و ... 
ساخته ش��ده اند. رس��توران هایی که تا حد ممکن در 
نزدیکی رودخانه ها ساخته می ش��وند تا این نوید را به 
مش��تری های خود بدهند که در کنار رودخانه تخت 
دارند و مش��تری ها می توانند در نزدیک ترین فاصله با 
رودخانه لحظات خود را بگذرانند. این ساخت وساز در 
حریمی از رودخانه که دیگر حریم نیس��ت، خطر عدم 
ورود آب به رودخانه و جاری ش��دن س��یل را به شدت 
افزایش داده است و حتی ش��اید باعث شود که شمار 
کشته شدگان سیل هر چند که شدید نباشد را افزایش 

دهد. 
حاال دیگر، ماجرای سیل تهران، به 28 سال پیش و 
اتفاقی که در میدان تجریش افتاد، محدود نیست، سیل 
تکرار شد و پیش بینی های رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران ش��هر تهران، حاکی از تکرار دوباره و 
چندباره آن است؛ »سیل به عنوان یکی از مخاطراتی که 
ما را تهدید می کند، به تهران نزدیک شده. پیش بینی 
ما این است که در آینده شاهد تکرار بارش های بسیار 
شدید در تهران باشیم، بارش هایی که می توانند تهران را 

از وضع عادی خارج کنند.« 

شهروند| خردادماه  سال گذشته، طوفانی راه تهران 
را در پیش گرفت که کارنامه س��ال ها فعالیت سازمان 
هواشناس��ی تهران را زیرس��وال برد و انگش��ت اتهام 
کوتاهی را به سمت این س��ازمان چرخاند. بسیاری از 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس پس از طوفانی 
که با س��رعتی بیش از 100 کیلومتر بر ساعت تهران 
را درنوردید و 5 کش��ته به جای گذاش��ت، س��ازمان 
هواشناس��ی را متهم کردند که پیش بینی درستی از 
اتفاقی که قرار بوده در تهران رخ دهد، نداشته و باعث 
شده خسارت جانی و مالی طوفان بیشتر شود. در یک 
سالی که از طوفان  سال پیش گذشته، همواره این اتهام 
بر سر سازمان هواشناس��ی چرخیده و لحظه ای این 
سازمان را حتی پس از آن که اعالم کرد که دستگاه ها 
به دلیل پارازیت هایی که در ش��هر وجود دارد کارآیی 
الزم را ندارند و امکان پیش بینی را از این سازمان گرفته 

بودند، رها نکرد. 
عصر دو روز پی��ش، بار دیگر تهران ش��اهد طوفان 
بود. طوفانی با سرعت 76 کیلومتر بر ساعت که بارش 
ش��دید و درنهایت س��یل را با خود همراه کرد. این بار 
سازمان هواشناس��ی تهران در اطالعیه شماره 9 خود 
در تاریخ 28 مردادماه یعنی چند ساعت پیش از آن که 
طوفان آغاز شود نسبت به وزش باد شدید در پایتخت 
و بارش باران هش��دار داد و مردم و مسئوالن را نسبت 
ب��ه حادثه ای که ته��ران انتظار آن را می کش��ید آگاه 
کرد. اما باز هم متهم ش��د، شاید به این دلیل که هنوز 
عدم پیش بینی طوفان  سال گذشته بر سر این سازمان 
می چرخد و شاید هم به دلیل این که در اطالعیه خود 
از وقوع طوفان خب��ری نداده بود. با ای��ن حال دیروز، 
پس از آن که ش��مار کشته شدگان سیل دو رقمی شد 
و خس��ارات آن زیاد، بار دیگر نمایندگان مجلس این 
سازمان را به کوتاهی متهم و اعالم کردند که کوتاهی 
هواشناسی خسارت به بار آورده و این سازمان به اخبار 

افزایش یا کاهش دما اکتفا کرده است. 

محمداس��ماعیل س��عیدی با یادآوری طوفان روز 
یکش��نبه که در اس��تان های تهران و الب��رز به وقوع 
پیوست، به خانه ملت می گوید: متاسفانه  سال گذشته 
نیز چنی��ن حادثه ای اتف��اق افتاد و خس��ارت زیادی 
نیز بر جای گذاش��ت، در آن مقطع زمانی کمیسیون 
اجتماعی بع��د از این حادث��ه از مس��ئوالن مربوطه 
درخواست کرد تا توضیحات خود را پیرامون این رخداد 

ارایه دهند که البته این توضیحات قانع کننده نبود.
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس 
شورای اس��المی، ادامه می دهد: واقعیت آن است که 
سازمان هواشناس��ی می تواند از تغییرات آب و هوایی 
متوجه وقوع حادثه ای مانند طوفان ش��ود و این وقایع 

را به مردم اطالع رسانی کند.
این نماینده م��ردم در مجلس نهم، ب��ا بیان این که 
عدم پیش بینی درس��ت از طوفان در تهران نش��ان از 
کم کاری سازمان هواشناسی دارد، تصریح می کند: این 
سازمان با همکاری صداوسیما می تواند اطالع رسانی 
خوبی را نسبت به پیش بینی های دقیق خود از تغییرات 
آب وهوایی داشته باشد اما متاسفانه این اطالع رسانی ها 

به درستی صورت نمی گیرد.
وی یادآوری می کند: س��ازمان هواشناس��ی نباید 
نس��بت به عدم پیش بینی درس��ت از وق��وع چنین 
طوفان هایی توجیه غیرمنطقی داش��ته باشد چراکه 
ج��ان و مال افراد به وس��یله این ح��وادث به مخاطره 
می افتد بدون  شک اگر  سال گذشته کم کاری سازمان 
هواشناسی جدی گرفته می ش��د شاید امسال شاهد 

تکرار این اشتباه نبودیم.
س��ازمان هواشناس��ی با همه خدم و حشم دغدغه 
کاری ندارد. ای��ن جمله را کمال علیپ��ور خنکداری 
در واکن��ش به طوفان روز یکش��نبه در اس��تان های 
مازندران، البرز و تهران، می گوید. او ادامه می دهد که 
متاس��فانه در س��ال های اخیر بروز بحران هایی چون 
طوفان، بارندگی ش��دید و س��یل جدی گرفته نشده 

است که یکی از مهم ترین علل این امر کوتاهی سازمان 
هواشناسی کشور اس��ت که به روز، به موقع و در زمان 
مناسب پیش بینی نمی کند و متولیان اجرایی کشور را 

از اتفاقات و بحران ها مطلع نمی سازد.
نماین��ده م��ردم قائمش��هر، س��وادکوه، جویبار و 
سیمرغ در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به این که 
در تمامی کش��ورها 15 روز تا یک هفته قبل از وقوع 
حادثه، س��ازمان هواشناس��ی، س��تاد اجرایی کشور 
و مقابله با بحران را نه تنها مطلع می س��ازد بلکه اعالم 
آماده باش می دهد، می گوید: سازمان هواشناسی قایل 
به پیش بینی هوا و طوفان از یک هفته قبل نیس��ت، 
مسئوالن سازمان هواشناسی در جلسه ای با اعضای 
کمیس��یون عمران اعالم کردند که قط��ع به یقین 
س��ازمان هواشناسی 48 س��اعت قبل از وقوع حادثه 
اطالع رس��انی می کند اما در مورد طوفان روز گذشته 
حتی 48ساعت قبل از طوفان هم پیش بینی صورت 

نگرفت.
او ادامه می دهد: با وجود بودجه و امکانات مناس��ب 
سازمان هواشناسی کشور، اما به نظر می رسد مسئوالن 
این سازمان دغدغه کاری ندارند، از این رو ضرورت دارد 
تا سازمانی که به اعالم اخبار محدود افزایش یا کاهش 
دما و بارندگی های پراکنده اکتفا کرده دس��تگاه های 
پیشرفته ای تهیه کند تا پیش بینی درست و به موقعی 

داشته باشد.
ضعف در تجهیزات سازمان هواشناسی

برخی از نماین��دگان مجلس دلیل عدم پیش بینی 
درس��ت و به موق��ع س��ازمان هواشناس��ی را همان 
مشکالتی می دانند که مسئوالن این س��ازمان بارها 
اع��الم کرده اند. می گویند تجهیزات س��ازمان ضعف 
دارد و نمی تواند پیش بینی درس��تی را در اختیار این 
س��ازمان قرار دهد. مجتبی رحماندوس��ت با اشاره به 
برخی ضعف های س��ازمان هواشناسی در پیش بینی 
طوفان در اس��تان های تهران و البرز، می گوید: به طور 

حتم سازمان هواشناسی باید برای پیش بینی درست 
وقوع طوفان ه��ای احتمالی آینده در نیروی انس��انی 
خود تجدیدنظر کند، چون سازمان هواشناسی به نظر 
نیروی انسانی الزم و کارشناس��ی را برای پیش بینی 

طوفان های این چنینی ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی، ادامه می دهد: البته 
سازمان هواشناسی در ابزار و تجهیزات فنی و الزم خود 
نیز باید تجدیدنظر کند زیرا اگر این سازمان از نیروی 
انسانی کارشناسی و ابزار الزم برخوردار بود هیچ وقت 

شاهد چنین حوادث شدید در پایتخت نبودیم.
او تأکید می کند: بنابراین به مس��ئوالن س��ازمان 
هواشناسی توصیه می ش��ود که حداقل پس از پایان 
این طوفان نگاهی به دو توانمندی خود یعنی نیروهای 
انسانی کارشناس و ابزار و تجهیزات الزم خود کند، زیرا 
ادامه این روند و وجود نقص در این دو زمینه می تواند 
آسیب های بسیاری ناشی از عدم پیش بینی طوفان ها 

و بادهای شدید به استان تهران وارد کند.
رحماندوس��ت می گوی��د: مگر در طول یک س��ال 
چندین طوفان در اس��تان تهران به وقوع می پیوندد 
که سازمان هواشناسی نمی تواند به موقع پیش بینی 
کرده و به مردم میزان ش��دت این گون��ه طوفان ها را 
اطالع رسانی کند، بنابراین باید به این نکته تأکید کرد 
که در صورت عدم رفع نواق��ص دراین دو بخش مردم 
باید چگونه به سازمان هواشناسی در پیش بینی آب و 

هوا و وقوع طوفان ها اعتماد کنند.
عضو مجمع نمایندگان اس��تان تهران در مجلس 
ش��ورای اس��المی، با بیان این که اطالع رسانی ها در 
وقوع طوفان ها و بادهای ش��دید نیز ب��ه موقع انجام 
نمی گیرد، می گوید: البته در صورت عدم اطالع رسانی 
دقیق می توان به وجود ضعف مدیریتی در س��ازمان 
هواشناسی نیز اش��اره کرد که بهتر است مسئوالن 
سازمان هواشناسی برای رفع این مشکل اقدام کنند. 

یادداشت

خبر

روي خط خبر

رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی خبر داد:

شناسایی 30 داروخانه فروشنده 
داروی قاچاق و تقلبی

شهروند| آخرین بررس��ی های وزارت بهداشت 
حکایت از شناسایی 30 داروخانه متخلف و تشکیل 
پرونده برای آنها دارد. براس��اس این گ��زارش، برای 
2 داروخان��ه متخل��ف هم حک��م محکومیت صادر 
شد. رئیس دادگاه بدوی نظام پزش��کی با اعالم این 
خب��ر گف��ت: »2 داروخانه متخلف از س��وی دادگاه 
نظام پزشکی محکوم شدند، 30 داروخانه دیگر هم 
به دلیل عرضه و ف��روش داروهای قاچ��اق و تقلبی 
متخلف شناخته ش��دند.« ایرج خسرونیا در توضیح 
بیش��تر با بیان این که آمار دقیقی از قاچ��اق دارو در 
دست نیست، افزود: »بررسی ها نشان می دهد حدود 
80 تا 85 درصد داروهای قاچاق تقلبی است به ویژه 
داروهایی که از دوبی، ترکیه و پاکستان وارد می شود.« 
به گفته او، داروخانه ها موظف هس��تند تا داروهای 
قاچاق نفروش��ند و کس��انی که اقدام به فروش این 
داروها می کنند، خود به خود محکوم هستند: »مردم 
به هیچ عنوان نبای��د داروهایی که در ناصرخس��رو 
و جل��وی برخ��ی از داروخانه ها به فروش می رس��د 
را بخرن��د، چرا که اغلب آنها تاریخ گذش��ته و تقلبی 
هستند. ضمن این که فروشندگان مربوطه مبالغ قابل 
توجهی هم از مردم می گیرند؛ البته مسئوالن وزارت 
بهداشت به این امر رسیدگی می کنند و امیدواریم با 
همکاری مس��ئوالن و مردم بازار سیاه فروش دارو در 
ناصرخسرو برای همیشه جمع شود.« رئیس دادگاه 
بدوی سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به عوارض 
مصرف داروهای تقلبی هشدار داد: »زمانی که دارویی 
تاریخ گذشته و تقلبی باشد خود به خود عارضه دارد 
و ممکن است که بر کبد، کلیه، سیستم خونی مغز و 
اعصاب نیز اثرات بسیار جدی داشته باشد.« او میزان 
قاچاق دارو وتوزی��ع داروی تقلب��ی را نگران کننده 
ندانست، با این حال تأکید کرد: »مسئوالن دانشگاه ها 
در این خصوص مش��غول کار و بازرسی های دایمی 
مربوطه هس��تند، البته نباید فراموش کرد در همه 
کش��ورها داروهای قاچاق وجود دارد که البته مقدار  
چنین داروهایی متفاوت است.« به گفته معاون نظام 
پزشکی تهران طبیعی اس��ت که با استقبال بیشتر 
مردم، قاچاق دارو هم افزایش می یابد، بنابراین مردم 
به هیچ عنوان نباید داروها را ب��ه غیر از داروخانه ها از 
محل دیگری خریداری کنند. او از مردم خواس��ت تا 
از طریق اینترنت و تبلیغات از بازارهای غیر رسمی به 
هیچ عنوان هیچ دارویی را خریداری نکنند. خسرونیا 
درب��اره مجازات ها برای افرادی که دس��ت به قاچاق 
دارو و توزیع داروی تقلب��ی می زنند، نیز گفت: »اگر 
مس��ئوالن مربوطه مانند داروخانه ها داروی قاچاق 
بفروش��ند، حکم آنها بین 3 تا 6 ماه محرومیت از کار 
اس��ت. طی روزهای اخیر نیز 2 داروخانه را به همین 
حکم محکوم کردیم؛ حال اگر افراد غیرپزشک این کار 
را انجام دهند، بین 3 تا 6 ماه یا حتی تا یک سال حکم 
زندانی دارند که البته فکر می کنم در صورتی که این 

مجازات ها اجرا شود، کافی است.«

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: 

واکسن »مرفین« پیشگیرانه نیست
شهروند| »واکسن مرفین، اثر پیشگیرانه ندارد.« 
این پاسخ رئیس س��ازمان غذا و دارو به ابهاماتی است 
که درباره اثرات پیش��گیرانه واکس��ن مرفین، اعالم 
می شود. رس��ول دیناروند با بیان اینکه، این واکسن 
فرآورده ای از مرفین اس��ت و چیزی جز آن نیس��ت، 
تأکید کرد: »مردم گمان نکنند با تزریق این فرآورده 
تمایل ش��ان به اعتیاد از بین رفته، یا تأثیر مواد مخدر 
از بین می رود.« او در عین حال که درباره صحبت های 
یکی از مسئوالن س��تاد مبارزه با مواد مخدر پیرامون 
تولید واکسن سیگار، هرویین و مرفین، توضیح می داد، 
به ایس��نا گفت: » این محصول هنوز تاییدیه و مجوز 
س��ازمان غذا و دارو را ندارد و هنوز مطالعات آن تمام 
نشده اس��ت. این محصول، فرآورده ای است با عنوان 
واکسن مرفین و چیزی جز مرفین در آن نیست و کار 
دیگری انجام نمی دهد که البته فعال هم تاییدیه ندارد 
و در حد یک طرح تحقیقاتی است.«او با بیان این که 
این محصول فقط یک فرآورده است نه سه فرآورده، 
افزود: » این فرآورده یک آنتی بادی علیه مرفین تولید 
می کند که ام��کان ج��ذب آن را در گیرنده ها از بین 
می برد و حالت پیش��گیرانه ندارد. این محصول یک 
فرآورده تحقیقاتی اس��ت و ادعا می ش��ود که تزریق 
آن علیه مرفین آنتی بادی تولید و از اتصال مرفین به 
گیرنده مرفین جلوگیری می کند ام��ا این که آیا این 
فرآورده می تواند به عنوان پیشگیری یا جهت درمان 
اعتیاد اس��تفاده ش��ود یا خیر، نیاز به ارزیابی دارد.« 
دیناروند ادامه داد: »این محصول فرآورده ای نیست که 
مردم گمان کنند با تزریق آن تمایل شان به اعتیاد از 
بین می رود یا در صورت استفاده از مواد مخدر و تزریق 
آن، تأثیر مواد مخدر از بین م��ی رود. از نظر تئوریک 
احتمال این که چنی��ن فرآورده ای موفق ش��ود زیاد 
نیس��ت، زیرا آنتی بادی تولید شده ممکن است فقط 
به میزانی مرفین را خنثی کند.« او در پاسخ به اینکه 
این فرآورده فقط علیه مرفین جواب می دهد یا علیه 
سایر موادمخدر مانند هرویین نیز موثر است؟ گفت:  
»پاسخ به این موضوعات نیاز به ارزیابی دارد و هنوز هم 
این ارزیابی ها انجام نشده است. یکسری مطالعات در 
این زمینه انجام گرفته اما این مطالعات کافی نیست 
تا براس��اس آنها س��ازمان غذا و دارو بتواند مجوز این 
فرآورده را صادر کرده و تاییدیه دهد.«به گفته رئیس 
س��ازمان غذا و دارو، این فرآورده در مرحله ای نیست 
که توصیه شود و فقط یک کار تحقیقاتی است: » البته 
این فرآورده می تواند براس��اس مجوز کمیته اخالق 
مرکز تحقیقاتی روی انسان تست شود و امکان چنین 
چیزی هم هس��ت که اطالع ندارم آیا کمیته اخالق 
مرکز تحقیقاتی این فرآورده مجوز چنین کاری را برای 

تست محصول صادر کرده است یا خیر.«

سعیده محمدی
 کارشناس ارشد 
علوم ارتباطات اجتماعی

 آنا
س:

عک
  

شهر

ایلن�ا| فرماندار ته��ران درباره اج��رای طرح 
انضب��اط اجتماع��ی در منطق��ه 12 ته��ران 

توضیحاتی ارایه کرد.
عیسی فرهادی، فرماندار تهران درباره اجرای 
طرح انضب��اط اجتماعی در منطق��ه 12 گفت: 
»طرح انضباط اجتماعی طرحی است که توسط 
ش��هرداری برای شناس��ایی محله آسیب پذیر 

هرندی آماده شده و درحال اجراست.« 
او ادامه داد: »در این منطقه قرار است کودکان 
خیابانی، زنان کارتن خواب و س��ایر آسیب هایی 
ک��ه روی آن مطالعه و کار کارشناس��ی صورت 

گرفته است، ساماندهی شوند.« 

فرماندار تهران گفت: »بحث ما این اس��ت که 
ش��هرداری هماهنگی های الزم را با فرمانداری 
انجام دهد ک��ه فرمان��داری از طریق حاکمیتی 
که بر سایر دس��تگاه ها دارد، از آنها بخواهد برای 
موفقیت این طرح همکاری الزم را با ش��هرداری 
داشته باشند.«  فرهادی در پاسخ به سوالی درباره 
تخریب احتمالی برخی خانه های بافت تاریخی 
منطقه 12، ادامه داد: »در این طرح بحث تخریب 
وجود ندارد و بناس��ت در این منطقه ساماندهی 
صورت گیرد. اگر در این منطقه خانه ای توس��ط 
میراث فرهنگی به ثبت رس��یده باشد، تخریب 

نخواهد شد.« 

فرماندار تهران:  

شهرداری برای طرح انضباط اجتماعی با فرمانداری هماهنگی می کند

زمین

ایس�نا| مدیر طرح حفاظ��ت از تاالب های ایران 
از احی��ای دریاچه  هامون تا دو  س��ال آینده با اجرای 
برنامه جامع مدیریتی برای این تاالب خبر داد.محسن 
سلیمانی روزبهانی علت وضع نامساعد کنونی دریاچه 
را مدیریت نادرست منابع آب در حوضه آبریز تاالب  
هامون دانست و افزود:  بخشی از این مشکل متوجه 
کشور افغانستان است و بخشی هم ریشه در مدیریت 
نامناسب منابع آب در داخل کشور دارد و آب و هوا هم 
این مسائل نادرست مدیریتی را تشدید کرده است.

او با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست 
در مورد دریاچه  هامون گفت: در یک  س��ال گذشته 
تالش ش��ده تا برنامه مدیریت جام��ع برای تاالب ها 

نوشته شده و سمت و سوی روند توسعه را در مدیریت 
منابع آبی منطقه هدایت و کنترل کند تا محوریت با 
تاالب  هامون باش��د؛ به طوری که هرگونه توسعه ای 
هم که در منطقه اتفاق می افتد مح��ور آن، دریاچه  
هامون باشد.س��لیمانی گفت:  در حال حاضر تدوین 
این برنامه مدیریتی را با کم��ک تمامی ذی نفعان و 
دس��ت اندرکاران ش��روع کرده ایم و امیدواریم ظرف 
یکی، دو ماه آینده نهایی ش��ود و به تصویب مراجع 
استانی و ملی برای اجرایی شدن برسد.او گفت: در این 
برنامه همه مشکالتی که منجر به از بین رفتن تاالب 
شده مورد بررسی قرار گرفته و سهم هر دستگاه ها در 

برطرف کردن بحران موجود مشخص شده است.

مدیرطرح حفاظت از تاالب های ایران خبر داد:

احیای هامون تا دو  سال آینده


