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توسط گروه جراحان »مرهم« صورت گرفت

انجام بیش از ۱۸۰۰ عمل جراحی 
پالستیک رایگان در کشور

استاد گروه جراحی پالســتیک دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی از بیست و پنجمین سفر گروه 
جراحان پالستیک »مرهم« به مناطق محروم خبر 
داد و گفت: تاکنون ۱۸۰۰ عمــل جراحی و بیش از 
۲۰ هزار ویزیت رایگان از سوی این گروه انجام شده 
اســت. عبدالجلیل کالنترهرمزی با اعالم این که 
نیشابور مقصد بیست و پنجمین سفر گروه جراحان 
پالستیک مناطق محروم اســت، گفت: صبح روز 
سه شنبه )۲۸ خردادماه( گروهی ۵۵ نفره مشتمل 
بر پزشکان، جراحان، متخصصان بیهوشی، ... با نیتی 
کامال خیرخواهانه با عنوان گروه »مرهم« وارد نیشابور 
می شوند. اعضای گروه »مرهم« از ۲۸ خرداد تا ۳۱ 
خرداد در نیشابور حضور دارند. وی در ادامه از استقرار 
چهار روزه  گــروه خیریه تخصصی و فوق تخصصی 
»مرهم« در بیمارستان حکیم عمر خیام نیشابور و 
در اختیار داشتن شش اتاق عمل با بیش از هفت تخت 
بستری خبر داد. این فوق تخصص جراحی پالستیک و 
زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید کرد: 
بیماران چه بیمه داشته باشند چه بیمه نداشته باشند، 
چه کارت ملی داشته باشند چه کارت ملی نداشته 
باشند، چه ایرانی باشند چه مهاجر باشند، همین که 
در جمهوری اسالمی ایران نفس می کشند و اقامت 
قانونی داشته باشند، می توانند از خدمات رایگان تیم 
جراحان پالستیک »مرهم« استفاده کنند. وی با اشاره 
به فعالیت های موسسه خیریه »مرهم« اظهارکرد: 
»مرهم«  یک موسسه خیریه ثبت شده ملی و کاماًل 
مردم نهاد است. مجموعه پزشکان و فعاالن در این 
موسسه با نیتی کامالً خیرخواهانه و بدون دریافت 
هیچ نوع خدمت بیمه ای ضمن ارائه خدمات کاماًل 
تخصصی و فوق تخصصی، بســیاری از مشکالت 

بیماران را مرتفع و آرزویی دیرین را محقق می کنند.
    

شبکه یاری کودکان کار خطاب به بهزیستی:

توضیحات کافی ارائه دهید!

شبکه یاری کودکان کار در اطالعیه ای نگرانی خود 
را از طرح جدید جمع آوری کودکان کار و خیابان اعالم 
کرده است. به گزارش ایلنا، طرح جدید جمع آوری 
کودکان کار، موجب نگرانی فعاالن مدنی و انجمن های 
حامی حقوق کودکان شــده است. شــبکه یاری 
کودکان کار هم در اطالعیه ای نسبت به این دست 
طرح های ضربتی اعتراض کرده است و خواستار ارائه 
توضیحات شده اســت. در این اطالعیه آمده است: 
»مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی 
در روزنامه همشهری 7 خرداد، اعالم کرده است که 
قرار است طرح جمع آوری کودکان کار در خیابان، 
با رویکردی جدید با همکاری سازمان های مردم نهاد 
و سازمان های دولتی در هفته های آتی اجرایی شود. 
شــبکه یاری کودکان کار با توجه به سوابق اجرایی 
طرح جمع آوری کودکان کار در خیابان و آسیب های 
ناشی از آن مخالفت خود را با اجرای آن اعالم می دارد 
و خواستار توضیحات کافی از طرف مدیرکل دفتر 
آسیب دیدگان اجتماعی بهزیســتی در ارتباط با 
محتوای طرح و همکاری سازمان های غیردولتی در 

اجرای آن است.«
    

 حذف طرح »زوج و فرد« 
از اول تیر ماه 

مدیر واحد ســاماندهی طرح ها و محدوده های 
ترافیکی شهرداری تهران اعالم کرد که طرح کنترل 
آلودگی هوا قطعا از اول تیرماه در تهران اجرا خواهد شد. 
عمار سعیدیان فر در گفت وگو با ایسنا، گفت: با توجه به 
زحمات شبانه روزی که همکاران در شهرداری تهران 
در راستای آماده سازی ســخت افزاری و نرم افزاری 
اجرای طرح کنترل آلودگی هوا انجام داده اند، از شنبه 
اول تیرماه سال ۱۳۹۸، طرح کنترل آلودگی هوا به 
جای طرح زوج یا فرد اجرا خواهد شد. وی بیان اینکه 
شهروندان به منظور استفاده از ۲۰ روز تردد رایگان 
در هر فصل در محدوده کنترل آلودگی هوا )زوج یا 
 my.tehran.ir فرد فعلی( باید در سامانه تهران من
ثبت نام کنند، گفت: در صورت عدم ثبت نام در سامانه 
مذکور و تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا، جریمه 

خواهند شد.

از گوشه و کنار

۱۵ خــرداد، روز جهانــی محیط 
زیست بود و امسال تمرکز آن بر موضوع 

آلودگی هوا قرار گرفت.
از ســال ۱۹7۲ میــالدی تاکنون 
»پنجم ژوئــن« )۱۵ خردادماه(روز 
جهانی محیط زیســت محســوب 
می شود که هر سال یک موضوع مهم 
زیست بومی را شعار محوری خود قرار 
می دهد تا تاکیدی خــاص بر نگرانی 

محیط زیستی در آن دوران باشد. 
امســال نیز موضــوع روز جهانی 
محیط زیســت در ۲۰۱۹ با شــعار 
»آلودگی هوا را شکست دهید« انتخاب 
شد که فراخوانی عمومی برای غلبه بر 

این بحران جهانی است.
بنا بر گزارش جدید ســازمان ملل 
متحد، این شــعار که از سوی چین به 
عنوان کشــور میزبان برای برگزاری 
مراسم امسال، انتخاب شده همه ما را 
دعوت می کند تا به طور جدی به این 
موضوع بپردازیم که چطور می توانیم 
با اعمال تغییراتی در زندگی روزمره مان 
به کاهش میزان آلودگــی هوایی که 
تولید می کنیم و نیز کاهش نقش آن در 
گرمایش زمین و در نهایت کاهش اثرات 
آن بر سالمت خودمان کمک کنیم. این 
سازمان هشدار می دهد که حفاظت از 
محیط زیسِت انسانی و بهبود شرایط آن 
موضوع مهمی است و بر سالمت و رفاه 
جوامع بشری و رشد اقتصادی آنها در 

سراسر جهان اثرگذار است.
از حدود هفت میلیون مرگ ومیر 
زودرسی که هرساله در جهان به دلیل 
آلودگی هوا رخ می دهد نزدیک به چهار 
میلیون مورد مربوط به منطقه شرق 
آسیا-اقیانوسیه است که هند و چین 
دو کشور اصلی این ناحیه آلوده به  شمار 
می روند. در مراسم هر ساله روز جهانی 

محیط زیست در شــهرهای مختلف 
جهان، اجرای ســروده ای از اَب های 
کومار، شاعر-دیپلمات هندی، همواره 

آغازگر این مراسم بوده است. 
امســال همزمان با فرارسیدن روز 
جهانی محیط زیســت، سازمان ملل 
متحد هشــدار داد که از هــر ۱۰ نفر 
ساکنان کره زمین، ۹ نفر اکنون هوای 

ناپاک استشمام می کنند.
نهاد محیط زیســتی سازمان ملل 
متحد، سازمان بهداشت جهانی و بانک 
جهانی نیز با نزدیک شدن این روز آمار 
و اطالعاتی را در همین زمینه منتشر 
کرده اند که ســرفصل های آن از این 

قرار است:
-مجموعاً در جهان، آلودگی هوا هر 
ساعت جان ۸۰۰ نفر را می گیرد یا به 
عبارتی هر دقیقه ۱۳ نفر. این تعداد سه 
برابر بیشتر از شمار افرادی است که هر 
ساله جمعاً بر اثر سه بیماری ماالریا، سل 

و ایدز می میرند.
-آلودگــی هــوا ناشــی از منازل 
مسکونی هر ساله باعث ۳٫۸ میلیون 
مرگ زودرس می شــود که اکثریت 
قریب به اتفاق آنها در کشــورهای در 
حال توسعه هستند. حدود ۶۰ درصد 
از این موارد مرگ ومیر در میان زنان و 

کودکان رخ می دهد.
۹۳-درصد از کودکان در سراســر 
جهان در مناطقی زندگی می کنند که 
آلودگی هوا بیش از میزان توصیه شده 
توسط ســازمان بهداشــت جهانی 
است. در ســال ۲۰۱۶ میالدی ۶۰۰ 
هزار کــودک زیر ۱۵ ســال در جهان 
از عفونت های دســتگاه تنفسی فوت 

کردند.
-در کشــورهای کم درآمد و دارای 
درآمد متوسط، ۹7 درصد از شهرهایی 

که بیش از صد هزار نفر جمعیت دارند از 
حداقل های سطح کیفیت هوا، آن گونه 
که از سوی ســازمان جهانی بهداشت 
تعریف شــده، برخوردار نیستند. این 
رقم برای کشــورهای با درآمد باال ۲۹ 

درصد است.
- منشــأ حدود ۲۵ درصد از انتشار 
ذرات ریز در هوای شــهرها، آمدوشد 
خودروهــا اســت، ۲۰ درصــد نیز از 
سوزاندن سوخت خانگی و ۱۵ درصد 
به خاطر فعالیت های صنعتی، از جمله 

تولید برق حاصل می شود.
- در ۱۵ کشــوری که بیشــترین 
انتشــار گازهای گلخانــه ای را دارند، 
هزینه آلودگــی هوا برای ســالمت 
عمومی بیــش از ۴ درصــد از تولید 
ناخالص داخلــی آنهــا تخمین زده 
می شود. در مقایسه، حفظ گرمایش 
زمیــن در حــد محدودیت هــای 
مشخص شــده در کنفرانس پاریس، 
تنها نیاز به سرمایه گذاری در حدود ۱ 
درصداز تولید ناخالص داخلی جهانی 

دارد.
شرکت ۱۵۰ کشور در فعالیت های 

روز جهانی محیط زیست 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملــل نیــز در مراســم روز جهانــی 
محیط زیست امسال تاکید کرد: وقت 
آن رسیده که قاطعانه وارد عمل شویم. 
پیام من به همه دولت ها شفاف است: 
تعیین مالیات بر آلودگی، پایان دادن 
به یارانه های سوخت فسیلی و توقف 
احداث کارخانه های جدید زغال سنگ. 
ما به اقتصاد سبز نیاز داریم نه اقتصاد 

خاکستری.
در پیام دبیرکل ســازمان ملل به 
مناسبت این روز همچنین آمده است: 
آلودگی هوا ســاالنه دســت کم جان 

هفت میلیون انسان را می گیرد، به رشد 
کودکان آســیب می زند، به اقتصادها 
خسارت وارد می کند و در عین حال در 
بروز شرایط بحرانی اقلیمی در سراسر 

دنیا موثر است.
همچنین براساس گزارش نشریه 
»بیزینس اســتاندارد«، آلودگی هوا 
چه در بیرون و چــه در داخل خانه ها 
قاتل خاموشی است که منجر به مرگ 
زودهنگام دست کم هفت میلیون نفر 
در سال می شود و ۶۰۰ هزار نفر از این 

قربانیان را کودکان تشکیل می  دهند.
دیوید بوید، اســتادیار دانشــگاه 
بریتیش کلمبیا در کانــادا در این باره 

می گوید: بیش از شــش میلیارد نفر 
در جهان که یک سوم آنها را کودکان 
تشکیل می دهند به طور مستمر هوای 
بسیار آلوده تنفس می کنند که زندگی، 
ســالمت و رفاه آنها را به طور جدی به 

خطر می اندازد.
بنابراین گــزارش همچنین در هر 
ســاعت ۸۰۰ نفر جان خود را از دست 
می دهند و بسیاری از آنها سال ها پس از 
تحمل رنج بیماری هایی چون سرطان، 
امراض تنفسی یا بیماری های قلبی که 
مستقیما با استنشــاق هوای آلوده در 

ارتباط هستند، قربانی می شوند.
به گزارش ایســنا، امروزه در اکثر 
نقاط دنیا تقریبا کســی از پیامدهای 
سوء آلودگی هوا در امان نیست و طبق 
هشدار ســازمان ملل از هر ۱۰ سکنه 
زمین، ۹ نفر در حال حاضر هوای آلوده 
تنفس می کنند. با این حال بسیاری از 
کارشناسان معتقدند راه های بسیاری 
برای مقابله با این معضل جهانی با تغییر 
در الگوی زندگی روزانه وجود دارد و تک 
تک ما با جدی گرفتن عواقب این بحران 
می توانیم با مطالعــه و پیگیری های 
بیشتر و مستمر تا حد زیادی در کنترل 

و بهبود شرایط فوق تاثیرگذار باشیم.
تخریب روزافزون محیط زیست، 

بزرگترین خطر قرن 
ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور به مناسبت روز جهانی محیط 
زیست بیانیه ای منتشــر کرد. در این 
بیانیه ضمن اشاره به شرایط ناگوار کره 
زمین و بحران های زیســت محیطی 
داخلی آمده است: زمان آن رسیده که 
تراژدی تاســف بار تخریب روزافزون 
محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای 
و جهانی، بزرگترین سونامی و خطر قرن 

بیست و یکم اعالم شود.
به گزارش ایلنا، در بیانیه ســازمان 
حفاظت محیط زیســت آمده است: 
»حفظ محیط زیســت به عنوان رکن 
اصلی توســعه پایدار و منشــا حیات 
همه موجودات کــره زمین، اهمیتی 
فراوان دارد و یکــی از مولفه های مهم 
در مجموعه مهارت های زندگی آحاد 
جامعه اســت. روند جهانی شــدن، 
پیامدهــای اجتناب ناپذیــری برای 
ساکنان کره زمین در بر خواهد داشت و 
به همین دلیل، سازمان ملل متحد برای 

جلب توجه به حفظ این پدیده حیاتی، 
روز جهانی محیط زیست را نامگذاری 

کرده است.
در شرایطی که کره زمین با شرایط 

ناگوار زیر مواجه شده است:
- در محاصره انــواع آالینده های 
صنعتی کشــورهای مختلف، به ویژه 

قدرت های جهانی  قرار گرفته است.
- دنیای صنعتی با هدف سود بیشتر 
به تغییر شــیوه های زندگی بر مبنای 
اصل تولید، مصرف و سود، دست یازیده 
و به طور گســترده و مســتمر محیط 
زیســت را با خطر جــدی روبرو کرده 

است.
- افزایش تولید گازهای گلخانه ای، 
با تخریب وســیع جنگل ها در سراسر 
جهان و گسترش شــهرها به اراضی 

جنگلی
- ورود میلیون ها تن پالســتیک و 
پسماندهای صنعتی و خانگی به دریاها 

و اقیانوس ها
- خروج بزرگترین کشور صنعتی 

جهان یعنی آمریکا از قرارداد توکیو
- بی توجهی کشور چین به عنوان 
بزرگتریــن تولید کننــده گازهای 

گلخانه ای به اصول قرارداد توکیو
و اقدامــی جــدی از ســوی 
تصمیم گیران جهانی بــرای مقابله با 
موارد فوق صــورت نمی گیرد، زمان 
آن رسیده اســت که تراژدی تاسف بار 
تخریــب روزافزون محیط زیســت 
در ســطح ملی، منطقه ای و جهانی، 
بزرگترین سونامی و خطر قرن بیست 
و یکم اعــالم شــود. ناهنجاری های 
فوق، از دالیل بارزی اســت که نشان 
می دهــد حمایت از محیط زیســت 
توسط کشــورهای صنعتی، تنها در 
ســطح کنگره های جهانی و سازمان 
ملل مطرح است. در کشور ما نیز اگرچه 
تالش وسیع همه حامیان و دوستداران 
محیط زیســت دراین راستا به شکلی 
مجّدانه صورت می گیــرد ولی به این 
مهم، باید توجه بیشتری شود و آموزش 
مهارت های اساسی محیط زیستی، در 
تمام زمینه ها و فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی لحاظ شود.

روز جهانی محیط زیست در ایران با ترافیک فوق سنگین جاده ها همراه بود
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

در ظاهر نامش روشــنفکری و امروزی بودن اســت! اما در 
اصل نمایشی است برای تظاهر، تفاخر و خودنمایی. صحبت از 
جشن هایی است که این روز ها در صفحات مجازی جای خود را به 
صورت پر رنگ باز کرده اند؛ جشن های عجیب و غریب و نامعقولی 
از تعیین جنســیت گرفته )baby shower( تا جشن هایی 
همچون گودبای پمپرز، جشن اولین قدم یا جشن تاتی، جشن 
اولین حرف و کلمه ای که کودک به زبان می آورد و... که هرکدام 
از این جشن ها تم و آداب مخصوص به خود را دارند و خانواده ها 
صرفا برای چشم و همچشمی هزینه های سرسام آوری را برای 
نمایش زندگی الکچری خود به دوستان و اقوام به راه می اندازند.

صرف نظر از آنکه برگزاری چنین جشن های با شکوه و پر زرق 
و برق و همچنین انتشار تصاویر و کلیپ های آن در اینستاگرام 
و دیگر صفحات اجتماعی مجازی نوعی نارضایتی را در سطح 

جامعه ایجاد می کند، باید اذعان داشت که در چنین مراسمی 
که در واقع جشن برای نفر سومی گرفته می شود که یا نوزاد به دنیا 
نیامده است یا کودک، پدر و مادر از فرزند خود به عنوان ابزاری 
برای شوآف و خودنمایی استفاده می کنند. در حقیقت پدر و مادر 
با برگزاری جشن هایی که هیچ رنگ و بویی از سنت ایرانی ندارد و 
فقط از فرهنگ غرب تقلید می شود، به نوعی عقده های فروخورده 
خویش را التیام می بخشند و از طریق القای این نکته که ما مثال به 
لحاظ مالی در شرایط خوبی به سر می بریم، نیاز های درونی خود 

را ارضا می کنند.
از منظر آسیب شناسی شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد 
که قشر مرفه و آنهایی که به یک چشم بر هم زدنی صاحب ثروت 
شده اند، مشتری چنین مراسم  بیهوده و عجیبی باشند، اما باید 
متذکر شد که اتفاقا اغلب قشر متوسط و روبه پایین جامعه از این 
جشن ها استقبال می کنند؛ بنابراین کسانیکه تمکن مالی چندانی 
ندارند، برای برگزاری چنین جشن هایی و عقب نماندن از دیگران 
از این تجمل های تازه وارد، بیشتر آسیب می بینند. چرا که این 
طبقه از افراد با وجود آنکه از سطح توانمندی مناسبی بر خوردار 

نیستند، برای ارضای احساس سرخوردگی و فقر و همچنین برای 
عقب نماندن از این قافله، دست به هرکاری می   زنند تا به آنچه فکر 
می   کنند به عرف جامعه تبدیل شده است برسند؛ و به عبارتی برای 
چشم و هم چشمی می خواهند مراسمی تجملی را برگزار کنند تا 

به اصطالح نسبت به اطرافیان خود کم نیاورند.
به باور کارشناســان یکی از عوامل مهمی که ســبب رشد 
روز افزون چنین مراسم و جشــن هایی در میان اقشار مختلف 
جامعه شده، شکاف عمیق طبقاتی است. به طوریکه این اقشار 
برای فخر فروشــی به یکدیگر و جوالن ثروت و امکاناتشان در 
بین اقشار دیگر جامعه، درصدد خودنمایی ثروت خود در برابر 
دیگران هستند. بنابراین ایجاد جوامع طبقاتی را می توان یکی 
از علل و عوامل مهم در رویش رسوم عجیب و غریب  و همچنین 
گسترش تجمل گرایی دانست. زیرا افراد به نوعی با وارد شدن 
در چنین بازی ای درصدد از بین بــردن فاصله طبقاتی خود با 

دیگران هستند.
ناگفته نماند که ریشه بروز تمام این اتفاقات نو ظهور که تقلید 
از فرهنگ غربی است، در احســاس حقارت و سرخوردگی که 
بعضا بین این اقشار در برابری با دیگران رخ می دهد، نهفته است 
که همین امر یکی از آسیب های مهم اجتماعی بوده و به شدت 
آسیب زاست. بنابراین باید خاطر نشان کرد رشد اختالف طبقاتی، 
بی عدالتی و تضاد طبقاتی می تواند گروهی از افراد جامعه را در 

معرض اضطراب و فشار روحی و روانی قرار دهد؛ در همین راستا 
نیز افزایش سرخوردگی و احساس حقارت ممکن است ناگزیر 
آنان را به سمت و سوی اعتیاد، بزه و دیگر آسیب های اجتماعی 
سوق دهد که خود می تواند معضالت اجتماعی دیگری را برای 

جامعه به بار آورد.
باید متذکر شد، درست است که عالقه به رشد فرزند امری 
طبیعی است و برای والدین موضوعی بســیار ارزشمند تلقی 
می شود، اما باید به خاطر داشت که این عالقمندی نباید با جشن 

و هزینه های زیادی همراه باشد. 
نمی توان کتمــان کرد که خانواده ها گاهــی برای ایجاد 
شادی و نشــاط در زندگی خود دســت به برگزاری اینگونه 
مراسم ابداعی می زنند تا موقعیتی را برای دورهمی و رفت و 
آمد بیشتر فراهم آورند، و در همین راستا نیز کامال از تبعات 
برخاسته از این جشن ها و مراسم  بی خبرند. به هرحال نکته 
مهم این است که ما ایرانی ها همیشه، در هر کجای این کره 
خاکی که بوده ایم به فرهنگ خود بالیده ایم؛ پس شایســته 
است جشن هایی مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ خودمان 
را همچون جشن »آش دندونی«، »حمام زایمان«، »ختنه 
ســوران« و... که در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای داشته اند را به 
جای جشن های نوین اینستاگرامی که هیچ ریشه مشخصی 

ندارد و از فرهنگ غرب تقلید شده اند زنده نگهداریم.

ارضای عقده  های سرکوب شده با نمایش هایی عجیب و غریب

نگاهی به جشن های نوظهور اینستاگرامی

امروزه تقریبا کسی از 
پیامدهای سوء آلودگی 

هوا در امان نیست و طبق 
هشدار سازمان ملل از هر 

۱۰ سکنه زمین، ۹ نفر هوای 
آلوده تنفس می کنند. با این 
حال کارشناسان معتقدند 

راه های بسیاری برای 
مقابله با این معضل جهانی 

با تغییر در الگوی زندگی 
روزانه وجود دارد

براساس گزارش نشریه 
»بیزینس استاندارد«، 

آلودگی هوا چه در بیرون و 
چه در داخل خانه ها قاتل 

خاموشی است که منجر به 
مرگ زودهنگام دست کم 
هفت میلیون نفر در سال 
می شود و ۶۰۰ هزار نفر از 
این قربانیان را کودکان 

تشکیل می  دهند
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