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حذف حيوانات وحشى از سيرك ها
ــكار وصيد سازمان حفاظت محيط زيست از  مدير كل حفاظت و مديريت ش
ــيرك خبر داد. به گزارش  ــتفاده از جانوران وحشى در نمايش هاى س پايان اس
ــده،  ــاس برنامه ريزى ها و تصميمات اتخاذ ش ــنا، على تيمورى گفت : براس ايس
استفاده از جانوران وحشى در نمايش هاى سيرك خليل عقاب از پايان خرداد ماه 
ــته خاتمه يافت. تيمورى افزود: اين تصميم براساس اعالم سازمان حفاظ  گذش
ــتفاده از حيوانات وحشى در  ــت مبنى بر ممنوعيت بهره گيرى و اس محيط زيس

تمام برنامه ها و نمايش هاى سيرك ها در فروردين امسال تحقق يافته است.

حضور صاحبنظران و شهرسازان بين المللى 
در نخستين اجالس جهانى شوراها و شهرداران 

 محمد ساالرى، رييس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى اسالمى شهر 
ــهرداران 2016  اظهار  ــاره به نخستين اجالس جهانى شوراها و ش تهران با اش
ــتاوردهاى علمى و تخصصى  ــت: اين اجالس با هدف آگاهى از آخرين دس داش
ــهرى و با حمايت و همكارى شوراى عالى استان ها،  جهان در عرصه مديريت ش
ــهردارى تهران، شوراى عالى شهرسازى و معمارى  شورا اسالمى  شهر تهران، ش
ــالمى، ورزش و جوانان،   ــاد اس ــازى، فرهنگ و  ارش ــران، وزارت راه و شهرس اي
امورخارجه و وزارت نيرو، تاريخ 30 و 31 تيرماه 95 در برج ميالد تهران با حضور 
ــوراها و شهرداران سراسر جهان برگزار خواهد  قريب به 1800 نفر از اعضاى ش
شد.  وى ادامه داد:كميسيون ملى يونسكو ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، 
ــازمان صدا و سيماى  ــتى و گردشگرى، س ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس س
ــور، سازمان  ــى ساختمان كش ــازمان نظام مهندس ــالمى ايران، س جمهورى اس
هواشناسى كشور، سازمان مديريت پسماند، سازمان پيشگيرى و مديريت بحران 
ــاير سازمان هاى مديريتى،  ــهر تهران، پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات، س ش
ــگاه گوتينگن آلمان و دانشگاه هاى سراسركشور با اين اجالس بين المللى  دانش
ــيدگى به  ــاالرى با تاكيد بر لزوم در اولويت قرار گرفتن رس ــكارى دارند. س هم
وضعيت معمارى و شهرسازى در ايران گفت: برگزارى اين رويداد جهانى همراه 
با سمينار جهانى شهرسازى و معمارى از اهميت بااليى برخوردار است چرا كه 
تمركز و اجراى برنامه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى در زمينه شهرسازى و معمارى 
ــت بايد  ــازى در محيط زيس ــهر و نيز تاثير گذارى شهر س در مناطق مختلف ش
ــئوالن قرار گيرد. اين عضو شوراى شهر تهران  ــرلوحه برنامه هاى اجرايى مس س
ــرزمين بازتابى از فرهنگ آن بوده و  ــازى هر س ــبك شهرس افزود: از ديرباز س
معمارى ايران از جمله ويژگى هايى است كه كشور ما را از ديگر كشورها متمايز 
ميكند از همين رو برگزارى اين اجالس فرصت مغتنمى است تا قدمت اين هنر 
به جهانيان مجدداً معرفى گردد و همزمان از دانش و تجربيات بين المللى جهت 
پيشرفت چشمگير اين عرصه نيز بهره مند گرديم. رييس كميسيون شهرسازى 
و معمارى شوراى اسالمى  شهر تهران از جمله اقدامات اجالس جهانى شوراها و 
شهرداران 2016 را امضاى نتايج و مصوبات اين نشست تخصصى توسط 1800 
نفر از شركت كنندگان و ارسال آن به مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى  

اعالم كرد.

مناسب سازى معابر مركزى شهر تهران براى معلولين
ــازى معابر براى معلولين كه با حضور على  ــازى و بهس در كميته مناسب س
صابرى عضو شوراى اسالمى شهر تهران ،قائم مقام و جمعى از معاونين و مديران 
ــازى معابر و اماكن عمومى براى حضور  ــد؛ بازسازى و بهس منطقه 11 برگزار ش
معلوالن در اولويت قرار گرفت. به گزارش ايسنا، على صابرى عضو معلول شوراى 
ــازى معابر براى معلوالن در اماكن  ــهر تهران اولويت بندى مناسب س اسالمى ش
ــى وتجارى را يك ضرورت دانست كه  عمومى ،دولتى ،مذهبى ،تفريحى ، آموزش
ــهرى آن را مورد توجه قرار دهد. به گفته صابرى مناسب سازى  بايد مديريت ش
و دسترس پذيرى شهر براى تمام اقشار جامعه ؛در مديريت شهرى مورد توجه 
ــورتى در همين راستا انجام شده است تا فعاليت هاى  ــت و تشكيل گروه مش اس
ــاره به انتخاب ساختمان سراى محله  ــود. وى با اش كارآمد مثبت وموثرارائه ش
عباسى براى واگذارى به NGO  ها براى ارائه خدمات مختلف آموزشى ، درمانى ، 
ــى به معلوالن ؛اين اقدام را براى ارتقاى كيفيت  ــازى ، فرهنگى ، ورزش توانمند س

زندگى و شرايط حضور راحت تر معلوالن در جامعه مناسب دانست .

بدهى 78 هزار ميلياردى بيمه ها به نظام سالمت
ــاله پرداخت بدهى بيمه  ــاد از تأخير يكس ــت، با انتق ــم مقام وزير بهداش قائ
سالمت به مراكز درمانى گفت: بيمه ها 78 هزار و 436 ميليارد ريال تنها از سال 
94 به مراكز درمانى و بيمارستان ها بدهكارند. به گزارش فارس، ايرج حريرچى 
قائم مقام وزير بهداشت در خصوص ميزان بدهى بيمه ها به مراكز درمانى، گفت: 
بر اساس اسناد ارسالى 4 بيمه اصلى در سال 94، مبلغ 78 هزار و 436 ميليارد 
ــا انتقاد از اينكه  ــتند. وى ب ــتان ها بدهكار هس ريال به مراكز درمانى و بيمارس
ــالمت در پرداخت بدهى خود با تاخير بيشترى در مقايسه يا  ــازمان بيمه س س
ساير بيمه ها روبه رو است، افزود: بيمه سالمت در پرداخت بدهى خود از خرداد 
سال گذشته تاكنون يكسال تاخير داشته است، ضمن اينكه از ابتداى سال 95 
ــى خود به مراكز درمانى پرداخت  ــون نيز هنوز يك ريال بيمه ها بابت بده تاكن
ــزان بدهى هر كدام از 4 بيمه  ــت در خصوص مي نكردند. قائم مقام وزير بهداش
ــالمت ايرانيان 51 هزار و 690  ــال 94 بيمه س اصلى به خانه ملت گفت:  در س
ميليارد ريال ، بيمه تامين اجتماعى 21 هزار و 454 ميليارد ريال، بيمه نيروهاى 
مسلح 4 هزار 224 ميليارد ريال و بيمه كميته امداد يك هزار و 68 ميليارد ريال 
ــوع رقمى  معادل 78 هزار و 436  ــتند كه در مجم به مراكز درمانى بدهكار هس

ميليارد ريال را شامل مى شود.

يك روان شناس و مشاور ارشد خانواده ادعا كرد كه از هر 
دو ازدواج يك ازدواج در مرحله طالق عاطفى است.

به گزارش ايسنا، تورج شمشيرى با تاكيد بر اين كه طالق 
عاطفى يكى از مخوف ترين و مخفى ترين انواع طالق هاست، 
ــى همچون طالق  ــى نام هاى مختلف ــد: طالق عاطف مى گوي
ــرگاه هرگونه اختالل  ــوش، طالق تاريك، و... دارد كه ه خام
ــناختى، جنسى و زناشويى بين زوجين  در روابط عاطفى، ش
توام با عدم درك متقابل و همدلى باشد، باعث ايجاد بدبينى 
و كاهش فعاليت هاى مشترك و سردى روابط زوجين خواهد 
ــه يكديگر ضعيف و  ــرور زمان جاذبه و اعتماد ب ــد كه به م ش

پرسه بى تفاوتى و طالق عاطفى آغاز مى شود.
ــانى كه براى طالق  ــناس، بيشتر كس به گفته اين روانش
ــد، مرحله طالق عاطفى  ــى به دادگاه ها مراجعه مى كنن قانون
ــان دهنده  ــيرى درباره آمارى كه نش ــى كرده اند. شمش را ط
طالق عاطفى است، مى افزايد: در كشور ما پايگاه رسمى وجود 
ــاس تحقيقات  ــر نهادى يك آمار مى دهد. اما بر اس ندارد، ه
مى توان ادعا كرد از هر دو ازدواج يك ازدواج در مرحله طالق 
عاطفى است. يكى از مهمترين داليل اين امر، صحبت نكردن 
درباره اين آسيب و عدم ريشه يابى است يا مى توان مدعى بود 
راهكارها ارائه نمى شود و كم كم از درون، جامعه را مى پوساند. 
در گذشته ما از هر 15 و 16 ازدواج يك طالق داشتيم، اما در 

حال حاضر اين رتبه در تهران به يك رسيده است.
ــيرى در خصوص اين كه آيا با گذشت زمان، طالق  شمش
عاطفى رخ مى دهد؟ يادآورى مى كند: طالق عاطفى از همان 
ــد از دوران  ــد، حتى مى توان ــالهاى اول ازدواج رخ مى ده س
ــالق عاطفى در  ــا آخر عمر رگه هاى ط ــنايى و نامزدى ت آش
ــود اما شايع ترين آنها در دهه سوم و  زندگى زوجين ايجاد ش

چهارم زندگى و دهه پنجم و ششم زندگى است.

ــداى زندگى  ــايد در ابت ــت: ش ــناس معتقد اس اين روانش
مشترك به دليل جاذبه هاى عاطفى، روانى، جنسى، معنوى و 
ــخصيتى اين اتفاق رخ ندهد، اما بايد گفت كه براى طالق  ش
عاطفى ما زمان مشخصى نداريم؛ هميشه بايد آماده دفاع در 
برابر طالق عاطفى باشيم و مهارت هاى دفاع را قبل از ازدواج 
ــكل از بلوغ  آموزش ببينيم و به همان مثلث ازدواج كه متش
ــخصيتى و هارمونى جنسى است، رسيده  ازدواج، هارمونى ش
باشيم. اگر تا حد امكان به اين تناسب ها نرسيم احتمال اينكه 

گرفتار طالق عاطفى شويم، بسيار زياد است.
ــه بايد ياد بگيريم همديگر  ــيرى مى افزايد: هميش شمش
ــفيد، چون همه ما نقاط  ــياه و س ــترى ببينيم نه س را خاكس

ــا ياد گرفته ايم  ــم در صورتى كه همه م ــت و منفى داري مثب
ــته هايمان ببينيم، البته بهتر  نداشته هايمان را بيشتر از داش
است به جاى پررنگ كردن نقاط ضعف يكديگر، نقاط مثبت 

را پررنگ كنيم و به جاى عيب يابى، عيب پوش باشيم.
ــد: ما بايد در گفت  ــان توصيه هايى ادامه مى ده وى با بي
ــاى خود را معين كنيم،  ــاى قبل از ازدواج خط قرمزه وگوه
ــق نمى توان اين خط  ــا محبت، ايثار و عش ــيد ب مطمئن باش
ــا را زرد كرد. خيلى به ندرت اين تغييرات رخ مى دهد،  قرمز ه
ــد و نبايدها را  ــراى يكديگر مرزها و باي ــان ابتدا بايد ب از هم

مشخص كنيم.
ــد خانواده به مراحل ايجاد طالق عاطفى  ــاور ارش اين مش

ــه از طالق عاطفى  ــد: اولين مرحل ــاره مى كند و مى افزاي اش
اعتراض هاى مكرر به رفتارهاى يكديگر است، زمانى كه تعداد 
چراها با ادبيات خشن زياد شود بدين معناست كه وارد طالق 
عاطفى شده ايد. مرحله دوم دعوا و كشمكش و خشونت هاى 
ــت. مرحله سوم مرحله اى است كه  لفظى و حتى فيزيكى اس
به دليل كشمكش ها و دعواها به تنفر زوجين از يكديگر ختم 

مى شود.
وى با اشاره به خطرناكترين مرحله طالق عاطفى ياد آورى 
مى كند: مرحله چهارم از طالق عاطفى مرحله بى تفاوتى است، 
ــبت به  در اين مرحله زوجين با يكديگر حرف نمى زنند و نس

عملكرد و كارهاى همديگر بى تفاوت هستند.
به گفته شمشيرى، در مرحله يك و دو ما اميد داريم فرد 
ــى برگردانيم، اما برگرداندن زوجين  را از مرحله طالق عاطف
ــكل است. خانواده ها به  ــخت و مش از مرحله چهارم خيلى س
ــايى مرحله آغازين طالق عاطفى بايد با كمك  محض شناس

يك فرد توانا از اين بحران عبور كنند.
ــناس در گفت وگو با برنامه ذره بين، اصلى ترين  اين روانش
ــر توام با تحقير  علل طالق عاطفى را عدم توجه مرد به همس
ــه زن بويژه با توهين و  ــد و مى گويد: عدم توجه مرد ب مى دان
ــد. هر  تحقير موجب ايجاد كدورت و طالق عاطفى خواهد ش
ــد، طالق عاطفى در كنارش است.  كجا اجبار و تحميلى باش
نكته دوم اين كه مهارت هاى ارتباطى را بايد فراگرفت، خيلى 
از افراد دانش و مهارتهاى ارتباطى را بلد نيستند، ازدواج يك 
ــئوليت است. يكى ديگر از مسائل در ايجاد طالق  تعهد و مس
ــكاك،  ــت با يك آدم ش ــخصيتى اس عاطفى عدم هارمونى ش
بدبين و بداخالق زندگى كردن كار آسانى نيست. در آخر هم 
ــد تصاعدى يكى از زوجين از لحاظ اجتماعى،  بايد گفت رش

تحصيلى و مالى باعث ايجاد شكاف در زندگى مى شود.

يك مشاور ارشد خانواده ادعا كرد

 از هر دو ازدواج، يك ازدواج در مرحله «طالق عاطفى»

كمبود ويتامين D ريسك ابتال به بيمارى هاى 
كليوى را افزايش مى دهد

ــد محققان، كمبود ويتامين D در بدن مى تواند منجر به  طبق مطالعه جدي
افزايش ريسك ابتال به بيمارى هاى مزمن كليوى، بخصوص در كودكان، شود.

ــگاه هيدلبرگ آلمان دريافتند كمبود ويتامين  به گزارش مهر، محققان دانش
ــارى مزمن كليوى (CKD) كه در نهايت منجر به  ــودكان مبتال به بيم D در ك

نارسايى كليه ها مى شود در كودكان شايع و متداول است.
محققان فاكتورهاى مشخص قابل اصالح و غيرقابل اصالح مرتبط با كمبود 
ــد. طبق اين  ــايى كرده ان ــال به CKD شناس ــودكان مبت ــن D را در ك ويتامي
مطالعه، در حدود دوسوم كودكانى كه از كمبود ويتامين D رنج مى برند، مبتال 
ــتند. گلومرولوپاتى مجموعه  ــه ناهنجارى هاى همچون گلومرولوپاتى هم هس ب
بيمارى هاى تاثيرگذار بر نفرون هاست. ميزان ويتامين D بدن در ماه هاى فصل 
زمستان نسبت به ساير اوقات سال بسيار كمتر است. «آنكه دويان»، سرپرست 
تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «سطح ويتامين D به شدت تحت تاثير عوامل 
فصلى، نوع بيمارى و مكمل هاى غذايى است». به گفته محققان، كمبود ويتامين 
D ممكن است موجب افزايش ريسك پوكى استخوان، سرطان، بيمارى قلبى-

ــطح ويتامين D كودكان مبتال به  ــود. س عروقى و اختالالت خودايمنى بدن ش
بيمارى كليه كه مكمل هاى ويتامين D مصرف مى كنند دوبرابر كودكانى است 
ــه مكمل هاى اين ويتامين را مصرف نمى كنند. اين تيم تحقيق، 500 كودك  ك
مبتال به بيمارى كليه را در 12 كشور اروپايى مورد مطالعه و تحقيق قرار دادند. 
به گفته محققان، مصرف مكمل هاى ويتامين D توسط كودكان مبتال به بيمارى 

كليوى مى تواند به جبران اين كمبود كمك كند.

 75 هزار دختر عقد كرده منتظر دريافت جهيزيه
 تجهيز بوستان هاى پايتخت به ويلچر

 آمادگى براى ميزبانى از احياداران در حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 
در شب هاى قدر

 فروش تابلوهاى سقفى آژانس در معابر شهرى جرم است
 ارايه پيشنهاد حذف شرط جنسيت در استخدام هاى وزارت نفت

 ارائه خدمات پزشكى رايگان به بيماران در شب هاى قدر
 ورود 280 «سرباز معلم» از مهر امسال در مدارس شهرستان هاى 

تهران

هشدار

تيتر اخبار

ــر و گردن،  ــس انجمن جراحان گوش،  گلو، بينى و س رئي
گفت: مصرف سيگار و الكل احتمال ابتال به سرطان هاى حفره 

دهان را دو برابر مى كند.
مهدى خواجوى در نشست خبرى كه  در ارتباط با دومين 
ــد، اظهار داشت:   ــر و گردن برگزار ش ــمينار تومارهاى س س
ــر و گردن،  حفره دهان و حلق را نمى توان گفت  تومورهاى س
كه نسبت به گذشته آيا روند افزايشى داشته يا خير،  چرا كه 
ــار دقيقى در اين زمينه نداريم البته به دليل اينكه آگاهى  آم
ــده مراجعه به پزشك زودتر  ــبت به قديم بيشتر ش مردم نس

انجام گرفته و تشخيص نيز زود صورت مى گيرد.
ــمينار تومورهاى  ــدف از برگزارى دومين س وى افزود: ه
ــالن  ــال در س ــر و گردن كه 31 تير ماه و يكم مرداد امس س
ــود،  در واقع  ــتان ميالد برگزار مى ش ــهيد غرضى بيمارس ش
افزايش آگاهى مردم و پزشكان نسبت به اين سرطان است و 
ــود بيش از 300 نفر در اين سمينار شركت  پيش بينى مى ش
كنند. رئيس انجمن جراحان گوش،  گلو، بينى و سر و گردن 
ادامه داد:  هرگونه تغيير در نظم و فعاليت قسمت هاى مختلف 
ــانه اى  ــتگى و زخم مى تواند نش بدن و ايجاد ضايعه و برجس
ــد همچنين هرگونه اختالل در عملكرد بلع،   ــرطان باش از س
ــايى، بويايى، بينايى، المسه و شنوايى نيز  تنفس، حس چش
ــر و گردن و يا حفره  ــد حكايت از ايجاد تومورهاى س مى توان

دهان و حلق باشد.
ــد هرگونه تغيير در  ــد بر اينكه افراد باي ــوى با تأكي خواج
ــان را مورد پيگيرى قرار داده و آن را به پزشك مربوطه  بدنش
ــبب  ــت:  آلودگى هاى هوا نيز مى تواند س ــد، گف اطالع دهن
ــود بيشترين آلودگى در  ــر و گردن ش بروز تومور در ناحيه س
قسمت هاى تنفسى سبب بروز مشكل مى شود و به طور مثال 
ــمت هاى تنفسى  ــده و عملكرد قس ــرب هوا جذب بدن ش س

همچون بينى، حلق، حنجره و ريه را درگير مى كند.
ــكى  ــگاه علوم پزش ــروه گوش و حلق و بينى دانش مديرگ
ــيگار را يكى از ريزفاكتورهاى ابتال به  ــهيد بهشتى دود س ش
ــمرد و عنوان  ــر و گردن و ناحيه گلو و بينى برش ــرطان س س
ــود احتمال ابتال به سرطان  ــن افراد بيشتر ش كرد: هر چه س
ــرطان هاى مربوط به دستگاه گوارشى  نيز افزايش مى يابد. س
ــاق  ــس ارتباط زيادى با تغذيه و هوايى كه فرد استنش و تنف

مى كند، دارد.
ــت:  اين نوع از  ــرطان زبان اظهار داش ــاط با س وى در ارتب
سرطان مى تواند در اثر توارث، درگيرى ويروسى مثل پاپيلوما 
ــود و افرادى كه استعمال  و مصرف دخانيات و الكل ايجاد ش
ــه برابر از افراد عادى  ــاس تحقيقات س ــيگار دارند،  بر اس س
ــته و زمانى كه  ــرطان حفره دهان را داش ــال ابتال به س احتم
مصرف الكل نيز داشته باشند، اين احتمال به بيش از دو برابر 

افزايش مى يابد. خواجوى در ارتباط با ويروس پاپيلوما عنوان 
كرد: با تزريق واكسن مى توان از ابتال به اين ويروس جلوگيرى 
كرد و در واقع اين نوع ويروس ويروسى بوده كه زگيل ايجاد 

مى كند و انواع مختلفى را دارد.
وى در ارتباط با اجراى طرح تحول و درمان سرطان گفت:  
برخى از تومورها از طريق جراحى و برخى به طريق راديوتراپى 
ــوند اما در برخى از سرطان ها  و شيمى درمانى برطرف مى ش
ــه مورد از اين روش هاى درمانى است  توامان نياز به دو يا س
كه با اجراى طرح تحول هزينه هاى جراحى براى بيمار كاهش 
يافته و راديوتراپى و شيمى درمانى كه در بيمارستان باشد نيز 

پوشش بيمه اى مناسبى را دارد.
ــرطان  ــين يحيى زاده رئيس مركز تحقيقات س سيدحس
ــتان ميالد در ادامه اين نشست   اظهار داشت: در اين  بيمارس
سمينار مباحث انكولوژى و راديولوژى نيز مدنظر قرار گرفته و 

تنها اختصاص به تومورهاى سر و گردن ندارد.
ــردن در مراحل  ــر و گ ــزود: هر چقدر تومورهاى س وى اف
ــوند درمان قطعى تر خواهد بود و  ــخيص داده ش ابتدايى تش

ميزان بازگشت بيمارى و عوارض بيمار نيز كمتر مى شود.
ــرطان بيمارستان ميالد با بيان  رئيس مركز تحقيقات س
ــى  ــه درمان انكولوژيك و راديوتراپيك امروزه با اثربخش اينك
ــيمى درمانى  ــت: داروهاى ش ــام مى گيرد، گف ــترى انج بيش

جديدى نيز در مورد تومورهاى سر و گردن در جهان و ايران 
ــتفاده مى شود كه اثربخشى آن نسبت به داروهاى قديمى  اس
ــاره به اينكه پوشش بيمه اى  ــت. يحيى زاده با اش ــتر اس بيش
ــت: 90 درصد  ــت،  گف ــور قابل قبول اس ــى در كش راديوتراپ
شيمى درمانى ها نيز تحت پوشش بيمه بوده و درمان ها امروز 

با موفقيت بيشترى انجام مى شود.
همچنين نويد احمدى روزبهانى عضو هيأت علمى دانشگاه 
ــكى در اين نشست گفت: سرطان  ــكى شهيد پزش علوم پزش
ــاً فاكتور اصلى آن، استعمال دخانيات و  حلق و حنجره اساس
مصرف مواد الكلى است، به طورى كه 30 سال پيش ابتال به 

اين نوع سرطان در مردان نسبت به زنان 15 به يك بود.
ــت 30 سال، اين نسبت  وى افزود: در حال حاضر با گذش
به 5 به يك رسيده؛ يعنى در آقايان ميزان ابتال 5 برابر شده و 
آمار زنان نيز بيشتر شده است كه اين مسئله ضرورت افزايش 

آگاهى مردم نسبت به مواد دخانى و الكلى را نشان مى دهد.
ــكى شهيد پزشكى  ــگاه علوم پزش عضو هيأت علمى دانش
ــرطان هاى سر و گردن به جز چند مورد  ادامه داد: درمان س
استثناء، بستگى به مرحله تشخيص بيمارى دارد و در صورتى 
ــخيص داده  ــه اين بيمارى در مراحل ابتدايى به خوبى تش ك
ــج مؤثرى را به  ــان آن موفقيت آميزتر بوده و نتاي ــود، درم ش

همراه دارد.

ــت. كمترين زحمتش ايجاد  ــايه بى دردسرى نيس همس
ــهربازى زير سايه اين  ــت. از كودكى به جاى ش ــرطان اس س
ــكالت اين دكل هاى برقى بر  غول برقى بازى مى كردند. مش
همه آشكار است ولى سال هاست مسئوالن امر خود را به بى 

تفاوتى زده و بى پولى را بهانه رفع اين مشكل مى كنند.
ــال است كه نصب دكل هاى  به گزارش فارس، ساليان س
ــينان  ــكالت زيادى را براى پايتخت نش ــار قوى مش برق فش

مخصوصا جنوب شهر نشينان ايجاد كرده است.
ــار قوى  ــى كه از دكل هاى برق فش امواج الكترومغناطيس
ــود، مى تواند بر سالمت ساكنين اطراف دكل تا  ساطع مى ش
ــعاع 20 تا 50 متر اثر بگذارد و براى آنان مشكالت خونى،  ش

مغزى و حتى معلوليت به وجود آورد.
ــوراى  ــالمت ش ــيون س رحمت اهللا حافظى رئيس كميس
اسالمى شهر تهران بارها در اين زمينه هشدار داده است ولى 
ــت و مردم در كنار اين  تاكنون هيچ اقدامى صورت نگرفته اس
ــا زندگى مى كنند و به بيماريهاى متعددى هم گرفتار  دكل ه

شده اند.
ــق 15، 16، 18، 19،  ــى ادامه داد: تاكنون از مناط حافظ
ــت اما منطقه 20  ــه عمل آمده اس ــد ب 20 ، 21 و 22 بازدي
شهردارى تهران بيشترين تهديدات زيست محيطى و سالمت 
را داشته و سالمت مردم در اين منطقه مورد تهديد بيشترى 

قرار گرفته است.
ــاليد هايى از وجود دكل هاى فشار قوى  وى با نمايش اس
برق روى مناطق مسكونى واقع در محالت جوانمرد قصاب و 
عالئين، گفت:  ميدان الكترومغناطيس اين دكل ها مشكالت 
ــاس  خونى، مغزى و حتى معلوليت ها را ايجاد مى كند. بر اس

ــتانداردها دكل هاى برق داراى حريم هاى درجه يك و دو  اس
است كه بين 20 تا 50 متر بوده ولى اين استانداردها در اين 

محالت رعايت نشده است.
ــتان  ــور انگلس ــاس اين گزارش،  مطالعه اى در كش بر اس
در خصوص آسيب هاى دكل هاى برق فشار قوى در محدوده 
ــودكان و نوجوانان، صورت گرفته  ــكونت به ويژه بر روى ك س
ــروه در فاصله  مترى200 و  ــت. اين مطالعه بر روى دو گ اس
600 مترى از دكل برق انجام شده و بعد از مقايسه مشخص 
ــرطان خون در كودكان و نوجوانانى كه در فاصله  ــد كه س ش
200 مترى دكل ها زندگى مى كنند، 69 درصد بيشتر از گروه 
دوم بوده است. اين درحالى است كه در برخى مناطق تهران 
از جمله در شهر رى تعداد زيادى خانه ها درست زير دكل هاى 

برق ساخته شده است.
ــود  كه ساخت و سازها زير دكل هاى برق  البته گفته مى ش
ــت.  طى سنوات  ــهردارى نبوده اس ــهر رى با مجوز ش در ش
ــاكنينى كه در نزديكى دكل ها و  گذشته به دليل مراعات س
ــاز انجام داده اند با توجه به  ــاخت و س يا بعضا زير دكل ها س
ــات شده و اين ساخت و  ــتى آنها مماش وضعيت پايين معيش

سازها صورت گرفته است.
صفوى شهردار منطقه 20 دراين باره گفت: اين مشكالت 
ــا هماهنگى فرماندارى  ــود دارد و اميدواريم ب در منطقه وج
ــالمت شهروندان حل  بتوانيم اين معضل را در جهت حفظ س

و فصل كنيم.
ــاس اين گزارش، تشعشعات دكل هاى برق سالمت  بر اس
مردم شهررى را تهديد مى كند و جالب است كه گفته مى شود 

خانه هاى ساخته شده زير دكل هاى برق مجوز ندارد.

امانى معاون برنامه ريزى شهردار تهران در اين باره گفت: 
ــتان رى  ــوده در شهرس ايجاد دكل هاى برق و بافت هاى فرس
ــعات دكل هاى  هيچ كدام مجوز ندارند. امانى ادامه داد: تشعش
ــتان رى را تهديد مى كند، ولى ما  ــالمت مردم شهرس برق س
نمى توانيم با فشار، زندگى مردم را تغيير دهيم و نياز به يك 
ــاره دكل هاى برق و  ــراى تصميم گيرى در ب مديريت جامع ب

بافت هاى فرسوده داريم.
ــراى رفع  ــئوالن مى توانند ب ــن گزارش، مس ــاس اي بر اس
ــكالت مردم؛ اين دكل هاى برق فشار قوى را به زير زمين  مش
منتقل كنند كه گفته مى شود هزينه زيادى بايد براى اين كار 
ــود و تاكنون بودجه اى براى آن در نظر گرفته نشده  صرف ش
ــدار رى در اين باره گفت:  ــت. هدايت اهللا جمالى پور فرمان اس
ــواردى زير اين  ــه در كنار دكل هاى برق و يا م ــى ك خانه هاي
دكل ها قرار گرفته اند موجب نگرانى همه مسئوالن شهرستان 
رى شده است. وى ادامه داد: بى ترديد براى حل اين معضل 
نيازمند يك عظم جدى و همكارى ميان دولت و اعضاى شورا 

و شهردارى هستيم.
فرماندار شهر رى با اشاره به اينكه خانواده هايى كه از سطح 
معيشتى پايينى برخوردار هستند؛ امروز بيشترين تهديد را از 
نزديكى محل سكونتشان به اين دكل ها شاهد هستند، گفت: 

بايد اين موضوع به صورت جدى پيگيرى شود.
جمالى پور به راه كارهاى رفع اين مشكل در شهرستان رى 
اشاره كرد و گفت: مى توان اين دكل ها را به زير زمين منتقل 
ــادى را در بر مى گيرد ولى بايد  ــرد البته اين كار هزينه زي ك

بدانيم كه اين هزينه به اندازه جان انسان ها ارزش دارد.
انتقال دكل هاى برق بايد توسط شركت برق صورت گيرد. 

ــوراى اسالمى شهر تهران در اين باره  مهدى چمران رئيس ش
ــركت برق است كه آنها  گفت: انتقال اين دكل ها بر عهده ش
نيز مى گويند بودجه اين جابه جايى را ندارند، در حاليكه اين 

قسمت ها فضاى زيادى را هم در مناطق تلف كرده اند.
وى با تاكيد بر اينكه چه بهتر است كه فضاى اين دكل ها 
ــعه بوستان ها تخصيص يابد، تصريح كرد: در كنار اين  به توس
دكل ها خانه سازى شده است. اين مشكالت وجود دارند كه ما 
داد مى زنيم و از اين مشكالت مى گوييم، اما عده اى مى گويند 
ــهر برخوردارى است و 17 هزار ميليارد دارد، پس از  تهران ش
ــازمان ها بدهد، در حالى  بودجه اش به برخى وزارتخانه ها و س

كه اين بودجه براى خود شهر تهران نياز است.
ــان  ــكان نش ــاس اين گزارش، نتيجه تحقيقات پزش بر اس
ــكونت در فاصله كمتر از 500 مترى دكل هاى  مى دهد كه س
برق فشارقوى خطر ابتال به سرطان خون را در افراد به خصوص 

در كودكان 5,8 برابر افزايش مى دهد.
ــان  ــه براى همجوارانش ــارقوى هميش دكل هاى برق فش
ــايگى بى دردسر بود و  ــر بزرگى بوده اند. اگر اين همس دردس
ــد آن هيكل بزرگ  ــايد مى ش ــان و ضررى در كار نبود، ش زي

را تحمل كرد.
ــان در انواع خطرات از برق  گرفتگى  خانه هايى كه اهاليش
ــقوط كابل هاى فشارقوى گرفته تا سرطان و بيمارى هاى  و س

اعصاب ناشى از تشعشعات قرار دارند.
اين غول هاى دردسرساز در تمام نقاط شهر ديده مى شود 
و تاكنون براى رفع اين مشكل اقدامى صورت نگرفته و تعداد 
ــادى از مردم به دليل زندگى در مجاورت اين دكل هاى به  زي

انواع بيمارى ها از جمله سرطان مبتال مى شوند.

مصرف سيگار و الكل احتمال ابتال به سرطان حفره دهان را دو برابر مى كند
 تأثير آلودگى هوا در بروز سرطان

مشكالت مردم زير دكل هاى فشار قوى برق 
زندگى سرطانى زير سايه غول هاى برقى

رييس مركز اطالع رسانى پليس راهور پايتخت تمهيدات 
ترافيكى پليس در ايام شب هاى قدر را تشريح كرد.

ــرهنگ مراد مرادى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه  س
ــال نيز به مناسبت شب هاى قدر طرح انتظامى ترافيكى  امس
ــد آمد، گفت: برهمين  ــن ايام به اجرا در خواه پليس در اي
ــك در اطراف اماكن  ــازى ترافي ــاس پليس براى روان س اس
ــهر تهران همچون امامزاده ها، مساجد،  مذهبى و متبركه ش

حسينيه ها، هيئت ها و... مستقر خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين استقرار در تاريخ هاى چهارم، ششم 
و هشتم تيرماه انجام خواهد شد، اظهار كرد: از ساعت 21:30 
ــم شب هاى قدر و  تاريخ هاى مذكور، تا پايان برگزارى مراس
ــدن تردد در معابر، در كليه معابر منتهى به اماكن  عادى ش
ــم احيا در تهران به ويژه  مذهبى و محل هاى برگزارى مراس
ــزاده صالح، امامزاده  ــنى، امام حرم حضرت عبدالعظيم حس
حسن، امامزاده معصوم، امامزاده داوود، چيذر، مسجد ارگ، 

مهديه تهران و... ماموران پليس راهور مستقر خواهند شد.
ــور پايتخت با  ــس راه ــانى پلي ــس مركز اطالع رس ريي
ــراى محدوديت تردد  ــان اينكه در حال حاضر تصميمى ب بي
ــورت لزوم و با  ــدارد، گفت: اما در ص ــن معابر وجود ن در اي

تشخيص فرمانده نيرو، انسداد موقتى در برخى از اين معابر 
ــد. مرادى با اشاره به تسهيالتى كه ناوگان  اعمال خواهد ش
ــب قدر ارائه مى كند، به شهروندان  حمل و نقل عمومى در ش
توصيه كرد كه از وسايل حمل و نقل عمومى استفاده كنند.

ــد هنگام  ــهروندان باي ــن ش ــرد: همچني ــه ك وى اضاف
ــاده عبور كرده  ــرض خيابان يا از پل هاى عابر پي ــور از ع عب
ــش  ــى عابر عبور كنند چراكه با توجه به پوش يا از خط كش
تيره رنگى كه اغلب شهروندان در اين شب ها دارند، احتمال 

تصادف با وسايل نقليه عمومى، افزايش مى يابد.

ــدار سريع سازمان هواشناسى  مديركل پيش بينى و هش
ــن در مناطق شرق و  از بروز پديده گرد و خاك و طوفان ش
جنوب شرق كشور و همچنين وزش باد شديد به همراه گرد 
ــتان هاى سمنان، جنوب تهران، قم، مركزى و  و خاك در اس

شمال اصفهان خبرداد.
ــنا، درخصوص وضعيت  ــد وظيفه در گفت وگو با  ايس اح
ــمال غرب  ــى دو روز آينده براى ش ــت: ط ــور گف جوى كش
ــور، ارتفاعات البرز مركزى، سواحل جنوبى درياى خزر  كش
ــد و برق  و گاهى  ــمالى ، ابرناكى، رگبار و رع ــرس ش و زاگ
وزش باد شديد موقت پيش بينى مى شود. طى همين مدت 
ــمال غرب كشور در مناطق مستعد، رخداد تگرگ دور  در ش

از انتظار نيست.
ــترش موقتى پديده گرد و خاك در  وى همچنين از گس
پنج استان خبر داد  و افزود: در دو روز آينده به سبب وزش 
ــديد در مناطق شرق و جنوب شرق كشور، به ويژه در  باد ش
منطقه زابل، پديده گرد و خاك و طوفان شن رخ خواهد داد. 
همچنين طى امروز در استانهاى سمنان، جنوب تهران، قم، 
مركزى و شمال اصفهان شاهد وزش باد شديد موقتى همراه 

با گردوخاك خواهيم بود.

ــواحل و بخش هاى  ــى دو روز آينده س ــه گفته وى، ط ب
شرقى درياى عمان مواج خواهد بود.

ــروز را نيمه ابرى،  ــتان تهران  ام وى  وضعيت جوى اس
دربعدازظهر همراه با وزش بادشديد، احتمال بارش پراكنده 
و رعدوبرق و همچنين گاهى  با وزش باد و گرد و خاك پيش 
ــتان تهران كمى ابرى،  بينى كرد. در روز جمعه نيز هواى اس
دربعدازظهر همراه با افزايش ابر و گاهى وزش باد خواهد بود. 
دماى هوا در گرمترين ساعت به 34 و در سردترين ساعت به 

23 درجه سانتى گراد مى رسد.

گرد و خاك به شرق و مركز كشور رسيدتمهيدات ترافيكى پليس براى شب هاى قدر


