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معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد
کاهش بار مراجعات درمانی 
مردم به دلیل مسائل اقتصادی

معاون کل وزارت بهداشــت ضمن اشــاره به 
مشــکالت اقتصادی، گفت: حدود ۳۰ درصد بار 
مراجعات به داروخانه ها بدون داشــتن نســخه و 
بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق 
بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و پول ویزیت 
را پرداخت نکنند. اینها نشانه های نگران کننده ای 
است. به گزارش ایســنا، ایرج حریرچی افزود: در 
شرایط تحریم ها مشاهده می شود که به علت فشار 
اقتصادی که بر مردم وارد می شود، آنها تنها منابع 
خود را صرف هزینه های ضــروری مانند خوراک، 
پوشاک و مسکن می کنند و بیشتر اوقات از اقدامات 
پزشــکی خود غافل می شــوند. چیزی که ما در 
تحریم های گذشته یعنی در سال ۱۳۹۱ مشاهده 
کردیم این بود که با توجه به رشد جمعیت، بار مراجعه 
به حوزه درمان باید ساالنه بین سه الی هفت درصد 
افزایش می یافت، اما به دلیل مشکالت موجود این بار 
مراجعه تا حدود پنج درصد کاهش یافت. معاون کل 
وزارت بهداشت در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۷ هم 
نشانه های اولیه کاهش بار مراجعه بر مردم دیده شد. 
از طرف دیگر دولت نیز با مشکالتی دست و پنجه نرم 
می کند و ممکن است تحریم ها اجازه ندهد که در این 
زمینه بتواند به خوبی به ما کمک کند. در حال حاضر 
مهم ترین نکته با توجه به شرایط موجود، توجه به 
اقشار فقیر و محروم جامعه است که در این زمینه 
بسیج جامعه پزشکی کمک های خوبی به وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرده است.
    

یک مسئول در سازمان غذا و دارو اعالم کرد:
ممانعت از عرضه محصوالت 

تراریخته فاقد برچسب 

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو اعالم کرد: تمــام محصوالت تراریخته 
در سطح عرضه کنترل می شــوند و در صورتی که 
تراریخته باشند، اما برچسب نداشته باشند، حتماً 
برخورد می کنیم. وحید مفید در گفت و گو با ایرنا 
افزود: عدد دقیق انواع محصوالت تراریخته موجود 
در بازار را نمی دانم. باید برچسب تراریخته بر برخی 
برندهای غالت حجیم شــده در صورت استفاده از 
ذرت تراریخته، نصب شود. برخی از این غالت نیازی 
به درج برچسب ندارند چون از ذرت غیرتراریخته 
استفاده می کنند. وی اضافه کرد: برخی محصوالت 
در کشور مانند ذرت، ســویا و کلزا از نوع تراریخته 
وجود دارد و فرآورده های غذایی در صورت استفاده 
از این محصوالت تراریخته باید آن را روی برچسب 

خود اعالم کنند.
 مفید افزود: هشت آزمایشگاه عالوه بر آزمایشگاه 
مرجع در کشور می توانند تراریختگی را تعیین کنند. 
به گزارش ایرنا، سازمان غذا و دارو قبالً اعالم کرده بود 
که درج تراریختگی در برچسب جلوی ترکیبات، 
صرفاً احترام به مشــتری و فراهم کــردن قدرت 
انتخاب برای مصرف کننده است و هیچ ارتباطی با 
ایمنی و ســالمت آن فرآورده ندارد. در حال حاضر 
فقط برای چهار محصول تراریخته از جمله ذرت، 
کلزا، سویا و پنبه دانه مجوز تراریخته داده می شود و 
این محصوالت باید مراحل ارزیابی خطر را پشت سر 
بگذرانند تا مجوز بگیرند. سازمان غذا و دارو قبالً تاکید 
کرده بود که مواد غذایی حتی اگر یک دهم درصد نیز 
از تراریخته اســتفاده کرده باشند باید در برچسب 

تراریخته داشته باشند. 
به طورمثال هم اکنون برخــی روغن ها در بازار 
مانند روغن کلــزا تراریخته هســتند و باید حتماً 
برچســب تراریخته داشته باشــند. براساس آمار 
سازمان غذا و دارو،۱۲۲ رخداد تراریخته در مصرف 
ســویا در جهان اجازه مصرف دارد امــا ایران تا ۱۰ 
رخداد را تأیید کرده و اگر در هر محصول غذایی هر 
کدام از ۱۱۲ رخداد باقیمانده مجوزدار مصرف شده 
باشد، حد تحمل مسئوالن سازمان غذا و دارو صفر 
است و اجازه نمی دهد. به گزارش ایرنا، گیاه تراریخته 
به گیاهی گفته می شود که یک یا چند ژن محدود 
را از گونه های دیگری بجز خزانه ژنتیکی آن گیاه از 
طریق روش های مدرن ژنتیک مولکولی و مهندسی 

ژنتیک دریافت کرده باشد. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

ماجــرای راننــده اســنپ و آن 
خانم بد حجاب را یادتان هســت؟ 
حاال جدیدتریــن اتفاق در این باره، 
ویدئویی اســت که در آن یک خانم 
در حال ارشاد کردن یک خانم دیگر 
است که خانم سومی از دور می آید 
و با خشم و عصبانیت خانم )آمر( را 
چنان هل می دهد کــه روی زمین 
می افتد. گویی با او پدرکشتگی دارد.

همین چند روز پیش بود که یکی 
از رانندگان اســنپ هم مسافر خود 
را به دلیل رعایــت نکردن حجاب از 
ماشینش پیاده کرد. راننده از مسافر 
خود خواسته بود تا حجاب را رعایت 
کند که بــا واکنش منفــی مواجه 

شده بود. 
پس از چند ساعت مسافر مذکور 
با انتشار تصاویر و مشخصات راننده 
در صفحه شــخصی خود در توییتر 
از مسئوالن اســنپ خواست تا این 

راننده را اخراج کنند. 
ایــن توییــت بــا  واکنش های 
موافــق و  مخالف کاربــران مواجه 
شد. بیشــتر کاربران معتقد بودند 
که راننــده اســنپ نبایــد تاوان 
رعایت نکــردن قانون توســط این 
خانم را بدهد و تهدید کردند که در 
صورت اخراج این راننده، اســنپ را 
تحریم می کنیم. چند ســاعت بعد 
مسافر اســنپ در توئیت جدیدی 
مدعی شد که مســئوالن اسنپ در 
 تماس بــا او، از او دلجویــی کردند 

و باقی ماجرا...

 برخوردهای قهری 
با آمران به معروف

حــاال در ویدئــوی جدیــد که 
موردتوجه صداوسیما نیز قرار گرفت 
و یکی از شبکه های تلویزیونی آن را 
پخش کرد، دختر جوانی نشان داده 
می شود که با غضب خاصی به سمت 
خانمی چادری حمله ور می شــود 
و با تمام قــدرت او را در کف خیابان 
به زمین می کوبد. اگرچه تلویزیون 
ایران براساس یک ســنت دیرینه، 
عامالن حمله بــه زن آمر به معروف 
را نوچه و دســت آموز افراد معاند در 
آن ســوی مرز معرفی کرد؛ اما این 
اولین بار نیست که آمران به معروف 
و ناهیان از منکر کــه گاه به صورت 
سازماندهی شــده و گاه خودجوش 
اقدام به انجام این فریضه می کنند با 
برخوردهای قهری روبرو می شوند. 
اگر به آرشــیو خاک گرفته رسانه ها 
رجوع کنیــم موارد زیــادی از این 
دست وجود دارد که در برخی موارد 
حتی به قتل آمر به معروف نیز ختم 
شده اســت. نمونه بارز آن »شهید 
علــی خلیلی« بود کــه حین انجام 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
چند جوان، از ســوی آنان بشــدت 
مورد ضرب و شــتم قــرار گرفت به 
نحوی که مدتی بعــد از این حادثه 
به دلیل جراحــات وارده، جانش را 

از دست داد.
شرایط »امر به  معروف و نهی 

ازمنکر« چگونه است؟
درباره این فریضه در منابع دینی 
و شرعی شرایطی عنوان شده است. 
به گفته عالمان فقه و دین، فریضه امر 

به معروف و نهــی از منکر که برخی 
از آن بــه عنوان نظــارت اجتماعی 
نام می برند، مشــروط به چند شرط 
است و بدون آنها، این فریضه واجب 
نیست. از آن جا که این فریضه، ناظر 
به مصالــح عمومی جامعه اســت، 
اهمیت این شرایط آشکارتر می شود. 
غالبا برای این فریضه چهار شــرط 
برمی شمارند: شــناختن معروف و 
منکر، احتمال تاثیر، اصرار بر ادامه 
منکر و ترک معروف، موجب مفسده 
نبودن اجــرای آن، پایبندی آمر و 

ناهی به گفته های خود.
افراد آمر به معروف یا ناهی از منکر 
که به صورت ســازماندهی شده یا 
خودجوش اقدام به این امر می کنند 
خود را هدایت گر جامعه می دانند و 
با استناد به مســائل شرعی و دینی 
به خود مجــوز هدایت گری افرادی 
را که بــه گفته آنان قانون شــکن یا 
هنجار شکن هستند، می دهند. این 
در حالی است که بســیاری بر این 
باورند که امر به معروف و نهی از منکر 
الزامات و شروط خاص خود را دارد و 
این الزامات و شروط غالبا در ادای این 
فریضه از ســوی مجریان آن رعایت 
نمی شود. افزون بر این؛ بسیاری که 
با هدف امر به معروف یا نهی از منکر 
اقــدام به هدایت گری شــهروندان 
می کنند پــا را از آموزه های دینی 
فراتر گذاشته و این فریضه را از حالت 

نظارت اجتماعی خارج کرده اند.
نادیده گرفتن شرط احتمال تأثیر

صرف نظر از شــناختن معروف 
و منکر کــه از ضروریات اجرای این 
فریضه اســت، احتمال تاثیر یکی از 

شــروط مهم و اصلی امر به معروف 
است که امروزه از ســوی بسیاری 
از افرادی کــه اقدام بــه این عمل 
می کننــد نادیده گرفته می شــود. 
بسیاری برخوردهای قهری با آمران 
به معــروف و ناهیــان از منکر را به 
رعایت نکردن این اصل از سوی آنان 
گره می زننــد و بر ایــن باورند که 
برخی که در نقش هدایت گر ظاهر 
می شــوند، مرز دخالــت کردن در 
حریم شخصی دیگران و فریضه امر 
به معروف را می شکنند و حاصل آن 
تقابل های خشــنی است که فیلم و 
تصاویرشــان هر از چندگاهی سر از 
شبکه های اجتماعی درمی آورد. این 
در حالی است گروه زیادی از علمای 
دین معتقدند در صورتی که آمر به 
معروف احتمال قــوی بدهد که امر 
به معروف و نهی از منکرش تاثیری 
ندارد، دیگر بر او واجب نیست که امر 

به معروف و نهی از منکر کند.
برای نمونه »محقق حلی«، یکی 
از بزرگتریــن و نامورترین فقیهان 
شــیعه درباره این شــرط می گوید 
که هرگاه آمر به معــروف احتمال 

غالب بدهد یا علــم پیدا کند که امر 
به معروفش موثر نیست، دیگر بر او 
واجب نیست که امر به معروف کند. 
آمران به معــروف و ناهیان از منکر، 
انجام این فریضه را تکلیفی می دانند 
که دین برعهده آنان گذاشته است 
و هدف از عمل و اقدام خود را پیاده 
کردن دســتورات شــریعت و دین 
می دانند، در حالی که همین دینی 
که با اســتناد بــه آموزه هــای آن، 
برخی مجوز هدایت گری را به خود 
می دهند، به حفــظ و رعایت حریم 
خصوصی افراد و تجســس نکردن 
در زندگی دیگران نیز بسیار تاکید 
داشته اســت، چراکه از منظر دینی 
خداوند ســاتر عیوب یا پوشــاننده 
زشــتی های بندگان است و اخالق 
اجتماعی اســالم نیز اقتضا می کند 
که مومنــان مظهر ســتارالعیوب 

باشند.
مسئولیت پذیری اجتماعی یا 

خودبرترپنداری؟
یک روحانی با بیان این که شکل 
و ســبک امر بــه معــروف و نهی از 
منکر کــه امــروزه در جامعه پیاده 
می شود با انجام درست این فریضه 
فاصلــه زیــادی دارد به »توســعه 
ایرانی« می گویــد: »فریضه امر به 
معروف و نهی از منکــر باید بیانگر 
عــی  جتما ا لیت پذیری  مســئو
شــهروندان نســبت به هم باشد نه 
اینکه تبدیل به دســت آویزی برای 
خودبرترپنــداری، رســوا کردن، 
تهدید و تحقیر شــود.« ســیدرضا 
رحمانــی ادامه می دهــد: »امر به 
معروف و نهی از منکر مصادیق زیاد 
و حوزه  گســترده ای دارد و به یک یا 
دو مورد خالصه نمی شــود، با این 
حال و با وجود سوژه ها و موضوعات 
منکری که آثار بدی در جامعه به جا 
می گذارند و نســبت به تقید دینی 
جامعه  اثرگذار هستند؛ اغلب آمران 
به معروف و ناهیان از منکر موضوع 
امر به معروف و نهی از منکر را فقط 
به بحــث حجاب و عفــاف محدود 
می کنند، بــه نحوی که شــنیدن 
اصطالح »امر به معــروف و نهی از 
منکر« ناخودآگاه موضوع بدحجابی 

را در ذهن تداعی می کند.«
آیا زبان آمر به معروف باید 

خشن باشد؟
او با اشاره به انتشــار ویدیویی از 
برخورد آمران به معروف در فضای 
مجازی، افــزود: »دو ســال پیش 
ویدیویی از یــک زن آمر به معروف 
در شبکه های اجتماعی پخش شد 
که موهای دختری که حجاب باب 
میل او را نداشت به شدت می کشید 

و او را کتک می زد. بدون تردید بنده 
قصد تایید رفتار دختر هنجارشکن 
را ندارم و اصوال قضاوتی در این باب 
ندارم، اما آیا زبان آمر به معروف باید 
تا این حد خشن و رفتارش این قدر 
خشونت بار باشد؟ آیا می شود با زبان 
تنــد و ادبیات ســخیف، کالم خدا 
و قرآن را که کالمــی محبت آمیز و 
مهرآفرین اســت منتقل کرد؟ آیا با 
ادبیات خشــن و زبان توهین کسی 
اصالح و هدایت می شود؟ حتی اگر 
از منظر دینی نگاه کنیم، کتک زدن 
و توهین و تحقیری که آن خانم آمر 
به معروف در حق آن دختر نوجوان 
روا داشت، ایجاد حق الناس می کند 
و گناهش بیشتر از نمایان بودن چند 

تار مو است.«
رحمانی ریشه بسیاری از تقابل ها 
بین آمران به معروف و افراد هدایت 
شــونده را به عدم رعایت اصول این 
فریضه گره زد و افــزود: »بین نقض 
حریم خصوصی افراد با تجســس و 
دخالت کــردن در زندگی دیگران 
فاصله بسیار ظریفی است. بی شک 
اگر این عمل با ظرافت انجام نگیرد، 
تقابل های خشــن تری را نیز شاهد 
خواهیم بود چراکه تمام انســان ها 
از نقض حریم خصوصی خود واهمه 
دارند و با هر چیزی که امنیت روانی 
و حریــم فیزیکی آنــان را به خطر 
بیندازند بــه تقابــل برمی خیزند. 
بنابراین باید با زبان نرم و سعه صدر 

بیشتری این فریضه انجام شود.«
با این حال امر به معروف و نهی از 
منکر از پایه های اساسی و بنیادین 
دین اسالم اســت که اگر به درستی 
در جامعه اجرا شود آثار مثبتی در پی 
دارد؛ یعنی نه فقط در مسئله حجاب 
بلکه در تمــام مفاســد اقتصادی، 
سیاسی، اخالقی و اجتماعی که در 
جامعه وجود دارد؛ مــردم »نهی از 
منکر« کنند و در واقع حساســیتی 
که آمران برای مسئله حجاب دارند، 

به همه مسائل تسری پیدا کند.  

چرا این روزها »امر به  معروف و نهی از منکر« حاشیه ساز شده است؟

ادای یک فریضه و لزوم پرهیز از برخوردهای قهری

گفت وگو

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه با انسداد مرزها 
معیشت کولبران را نابود کرده ایم، گفت: شهرهای 
مرزی را بیکاری، ضعف اقتصادی و مشــکالت 

معیشتی فراگرفته است.
رسول خضری در پاســخ به پرسشی درباره 
وضعیت کولبران بعد از انسداد مرزها، در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا یادآور شد: به صراحت باید گفت که 
باعث نابودی معیشت کولبران شده ایم. به نظر شما 
این افراد اگر تامین معاش داشته باشند، برای انجام 
این کار به کوه و کمر می روند؟ آن هم در حالی که 
بعضی از سرما یخ می زنند و بعضی هم از کوه پرت 
می شوند. واقعا این چه برنامه ریزی  برای مناطق 

مرزنشین است؟
وی تصریح کرد: بارها و بارها به عنوان نماینده، 
مشکالت را تذکر دادیم، ولی متاسفانه انگار نه انگار. 
من نمی دانم تعمدی نمی شــنوند یا میل ندارند 
گوش بدهند؛ آن هم در شــرایطی که وضعیت 

کنونی خیلی بغرنج است.

خضری با تاکید بر اینکه باید مرزها را طوری 
مدیریت کنیم که از لحاظ اقتصادی و اشتغال و 
معیشت مردم موجه باشد، گفت: اگر این بندگان 
خدا تا دیروز پول نانی را به این سختی می توانستند 
به چنگ بیاورند، حاال ما این اشتغال را هم از بین 
برده ایم. عمال 6 یا ۷ میلیون نفــر درگیر این کار 
هستند؛ چرا که کولبر، بار را بصورت خرده فروشی 
به مغازه ها می برد و گردشگر هم به همین دلیل به 
آنجا می آید و تمام بازارها صددرصد به اجناسی 
وابســته اند که از معابر کولبری می آید و اینها را 
بصورت خرده فروشــی عرضه می کنند، عالوه 
بر اینکه امــورات زندگی کولبــران از این طریق 

می گذرد.
متاسفانه انسداد مرزها برای کولبران زمانی 
اعالم شد که هیچ ساختار درســت و اساسی به 

عنوان جایگزین تامین نشده بود.
او با اشاره به اینکه این کار یک رونقی هر چند کم 
با اجناس ارزان  به مرزها می داد، که اکنون همین 
هم حذف شده است، گفت: شــهرهای مرزی را 

بیکاری، ضعف مدیریتی و مشکالت معیشتی فرا 
گرفته است. اشتغال پایدار که ایجاد نکردیم؛ هیچ، 
اشــتغالی را هم که قبال مبادالت کولبری ایجاد 

کرده بود، تعطیل کردیم.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس درباره 
اقدامات انجام شده برای رفع مشکالت کولبران، 
گفت: وزیر کشور و فراکسیون مستقالن مجلس 
را بابت وضع معیشت مرزنشینان دعوت کردیم. 
خوشــبختانه وزیر کشــور مدافع بهینه سازی 
سازماندهی کولبران هستند و همیشه ما را یاری 
کرده است. خضری درباره وضعیت دانش آموزانی 
که پیش از این بــرای گــذران زندگی کولبری 

می کردند، گفت: این آرزوی ماســت که مسائل 
منطقه تدبیر بشــود، اینها دانش آموز هســتند 
و همچنان سرپرســت خانواده هم محســوب 
می شــوند. در حقیقت هم کودکان سرپرســت 
خانوار و هم زنان سرپرســت خانــوار داریم که 
تعداد اینها در آن مناطق کم نیســت. واقعا مردم 
ناراحتند و می گویند، برخی مسئوالن نفس شان از 
جای گرم بلند می شود. وی با تاکید بر اینکه تدبیر 
درباره مسائل مناطق مرزی آرزوی ماست، گفت: 
با دانش آموزی مواجهیم که نان آور است و باید هم 
کار کند و هم درس بخواند یا جوانی که ازدواج کرده 
و بچه هم دارد و هیچ چیز برای گذران زندگی ندارد؛ 

اینها هستند که مشغول کولبری می شوند و ممکن 
است حتی در ســرما هم یخ بزنند. مردم با همان 
آب باریکه کولبری توانسته بودند، امکان ارتزاقی 
برای خود و خانواده هایشان ایجاد کنند که االن 

آن هم ندارند.
وی با تاکید بر اینکه اگر معابر کولبری راه اندازی 
شود، باعث کاهش قاچاق هم می شود، گفت: آنچه 
دولت و مجلس پیگیر است، کاهش قاچاق است 
و با بازگشائی معابر کولبری قطعا این امر محقق 
می شود. در معابر کولبری نظارت انجام می شود، 
اقالم مشخصی معین می شــود و عوارضی هم از 

کولبر اخذ می شود.
خضری با اشــاره به ایجاد مشــکل در بیمه 
کولبران گفت: اگر معابر کولبری باز شوند، آن هم 
خود بخود قابل اجرا خواهد شد.تصمیم انسداد 
مرزها برای کولبران نه تنها وضعیت معیشت مردم 
را نابود کرد، بلکه وضعیــت بیمه های آنها را که از 
قشر محروم جامعه هستند، بالتکلیف کرد. اینها 
قشر محروم و مستضعف جامعه هستند که طبق 
اصل سوم قانون اساسی که میثاق ملی ماست و از 
اصول مترقی این قانون به حساب می آید، باید مورد 
حمایت قرار گیرند، از همین رو باید سریع تر برای 

رفع این مشکل اقدام کنیم.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

معیشت کولبران را نابود کرده ایم

سیدرضا رحمانی: »اغلب 
آمران به معروف و ناهیان 

از منکر موضوع امر به 
معروف و نهی از منکر 

را فقط به بحث حجاب و 
عفاف محدود می کنند، به 
نحوی که شنیدن اصطالح 

»امر به معروف و نهی از 
منکر« ناخودآگاه موضوع 

بدحجابی را در ذهن تداعی 
می کند.«

فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر چهار شرط دارد: 
شناختن معروف و منکر، 

احتمال تاثیر، اصرار بر ادامه 
منکر و ترک معروف، موجب 

مفسده نبودن اجرای آن، 
پایبندی آمر و ناهی به 

گفته های خود
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