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درباره یک پدیده رایج علمیتر بدانیم؛

ما ،میخچهها و پینهها

پریسـا جمدی  /گـروه ترجمـه  :میخچههـا و پینههـا نواحی
سـخت و دردناک پوسـت هسـتند که اغلب در واکنش به فشـار یا
سـایش روی پاها ایجاد میشـوند .آنهـا زمانی که پوسـت تالش
میکند ناحیه اصلی ناشـی از آسـیب ،فشـار یا سـایش را حفاظت
کنـد ،رخ میدهند .میخچه و پینه خطرناک نیسـتد امـا میتوانند
باعـث تحریک شـوند .این عارضـه در بیـن افرادی کـه کفشهای
تنگ و نامناسـب میپوشـند ،پاهـای عرقریـز دارنـد و آنهایی که
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جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خبر داد:

ورود مجلس به اختیارات پلیس
در صحنه جرم

جانشــین فرمانده کل انتظامی کشــوراز ورود
مجلس به اختیــارات پلیــس در صحنه جرم
خبرداد .سردار قاســم رضایی درحاشیه مراسم
آغاز بکار یگان ویژه پلیس پایتخت به خبرنگاران
گفت :مجلس در قالب یک طــرح دو فوریتی،
اختیارات پلیس را درصحنــه افزایش دهد که
در این زمینــه اقداماتی در حال انجام اســت و
امیدواریم مجلس شورای اسالمی اقدامات الزم
را انجام دهد تا پلیس بتواند درصحنه با دســت
باز با این افراد برخورد کنــد .وی با بیان اینکه
گشتهای ویژه جو جامعه را پلیسی نمیکند،
آرامش را حق مردم ایران دانســت و افزود :آن
چیزی که برای ایجاد این آرامش به پلیس برمی
گردد اقدام به موقع با هنجارشکنان است.
رضایی اظهارداشــت :کلیپهایی که در فضای
مجازی منتشر شد نشان داد در برخی از جاهایی
که این جرائــم خشــن رخ داده پلیس حضور
نداشته است و این موضوع ما را دردمند کرد .وی
تاکید کرد :ما باید اقدام ویژهای در این باره انجام
میدادیم؛ به همین دلیل حدود یک ماه است که
موضوع گشتهای ویژه را مطرح کردیم ،نفرات
را انتخاب کردیم و تجهیزات کافی در اختیار آنها
قرار دادیم همچنین چند روزی هم در شهر تهران
برای آنها تمرین گذاشتیم .جانشین فرمانده کل
انتظامی با بیان اینکه این گشتهای ویژه یک
بازوی محکم برای ارتقای توان پلیس هســتند
افزود :براساس اختیارات و داشتههای گشتهای
ویژه با زورگیران ،اراذل و اوباش و جرائم مشهود
به شدت برخورد میشود .به گفته وی مالک کار
این گشتها نوع جرم است و تکرار جرم یا اینکه
جرمی برای بار اول رخ میدهد ،مالک نیست.

هر روز بـرای مدت زمـان طوالنـی میایسـتند ،رایجتر اسـت .این
عارضـه بر زنـان بیشـتر از مـردان تأثیـر میگـذارد .در صورتی که
میخچه یـا پینه خیلی دردناک باشـد ،یـا اگر فرد مبتال بـه دیابت،
پوسـت نازک و شـکننده ،یـا مشـکالت گـردش خـون دارد ،بهتر
اسـت با پزشـک مشـورت کند .با درمان مناسـب ،میخچـه و پینه
میتواننـد برداشـته شـوند امـا ممکن اسـت بـدون تغییر سـبک
زندگـی یا تغییـرات در کفـش بازگردند.

جـامـعـه
Society

دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

چنـدی پیـش از سـوی تعـدادی از
نماینـدگان ،طرحی مبنی بـر «اعطای
مجوز مشـاوره بـه حـوزه علمیـه» ارائه
شـده که بالفاصلـه بـا واکنشهایـی از
سـوی جامعه روانشناسـان و مشـاوران
کشـور مواجـه گردیـد .محمـد حاتمی
رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی و
مشـاوره کشـور با غیرضـروری خواندن
چنیـن طرحـی گفتـه «اعطـای
مجوزمشـاوره به حـوزه علمیـه موازی
کاری بیـش نیسـت و هیـچ ضرورتـی
نـدارد» .او در توضیحـات بیشـتر بیـان
داشـته اسـت :براسـاس ایـن طـرح،
صالحیـت دادن مشـاوره بـا رویکـرد
دینـی و اسلامی بـه صـورت مسـتقل
دراختیـار مرکـز مدیریـت حوزههـای
علمیه قرار میگیـرد .اما سـازمان نظام
روانشناسـی با ایـن طرح مخالف اسـت
و لزومـی ندارد کـه چنین طرحـی ارائه
شـود .حاتمی تاکید کرده است :چنین
کاری اص ً
ال صحیح و درسـت نیست .در
هیـچ کشـوری چنیـن چیـزی سـابقه
نـدارد که مسـئولیتهای یک سـازمان
را بـه سـازمان دیگـری واگذارکننـد.
ایـن مـوارد و دیدگا ههـای رئیـس
سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره
کشـور را در مجلس با برخی نمایندهها
مطـرح کردیـم؛ «آیـا اعطـای مجـوز
مشـاوره به حـوزه علمیه چـه ضرورتی
دارد؟» بعضیهایشـان ،یـا از چنیـن
طرحـی بـی اطلاع بودنـد یـا ترجیـح

عالئم و نشانهها
پینهها و میخچهها میتوانند باعث شوند فرد احساس کند
روی سنگ راه میرود .عالئم یا نشــانههای زیر ممکن است نشان
دهنده این باشــند که پینه یا میخچه وجود دارد :برآمدگی سخت
و باال آمده ،ناحیه ضخیم و زبر پوست ،پوستی که پوسته پوسته و
خشک یا پوسته پوسته و مومی شکل است ،درد یا حساسیت در زیر
پوست ،افراد مبتال به دیابت ،نوروپاتی محیطی و بیماری شریانی

محیطی باید به طور ویژه مراقب باشند.
پیشگیری
اقدامات زیر ممکن اســت به کاهش خطــر ابتال به پینه و
میخچه کمک کند :هر شــب پا را با آب و صابون بشــویید .بعد از
شستن و خشک شدن پاها ،یک کرم مرطوب کننده مخصوص پا
استفاده کنید.
www.medicalnewstoday.com/articles/172459.php
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پیگیری نسل فردا از ماجرای «اعطای مجوز مشاوره به حوزه علمیه»؛

ادغام پنهان یا ضرب افکار!

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:
اعطای مجوز مشاوره به حوزه علمیه هیچ ضرورتی
ندارد و موازی کاری است.
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی :چه
اشکالی دارد؟ اص ً
ال موازی کاری نیست.
دادنـد صحبتـی نکننـد .بـا ایـن حـال
سـید کاظـم موسـوی نائـب رئیـس
کمیسـیون اقتصـادی کـه از جامعـه
روحانیـون نیـز هسـت ،بـه پرسـش ما
پاسـخ داد؛ «پرسـش سختی اسـت ،اما
خـب مشـاوره چیـز خوبـی اسـت».
وی همچنین ادامه داد :باالخره خداوند
در قـرآن میفرمایـد ،وشـاورهم فـی
النـاس ،یـا علـی النـاس .نتیجتـاً اگـر
ً
مثلا در مشـاور ههای
حـوزه علمیـه
مجلس یا کمیسـیونها مشـارکت کند

نـه تنهـا در اینجا مـوازی کاری نیسـت
بلکـه علـم افزایی و ضـرب افکار اسـت.
نماینـده مـردم اردبیـل در مجلـس
یازدهـم ادامـه داد :لـذا مـن طـرح را
مـوازی کاری نمیدانـم مگـر اینکـه
حقـوق کسـی تضییـع شـود ،کـه مث ً
ال
بعـدا ً بگوینـد پـس وظیفـه مجلس چه
بـوده یـا حـوزه دراین وسـط چـه کاره
اسـت ،درصورتـی کـه حـوزه و مجلس
یکـی اسـت و فرقـی نمیکنـد.
نائـب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی

مجلـس شـورای اسلامی تاکیـد کرد:
بازهم مـی گویم مـوازی کاری نیسـت
مگر اینکـه اغراضـی درمیـان باشـد .یا
ً
مثلا مطالبـی و مـواردی در موضـوع
باشـد کـه موضـوع واقعـی و اصـل
کلمههـای اسلامی و الهـی و مشـاوره
و تعاون بـه یکدیگـر را زیر سـؤال ببرد،
اگـر ایـن باشـد خطرنـاک اسـت.
موسـوی دربخـش دیگـری از
صحبتهایـش در واکنـش بـه انتقـاد
رئیـس سـازمان روانشناسـی کشـور

اظهـار داشـت :چگونـه اسـت کـه
مؤسسـات خصوصـی مجـوز صـدور
فلان مشـاوره را دارنـد ،آن وقـت
درحـوزه علمیـه ایـن قـدرت و اجـازه
را نداشـته باشـند؟ بـه نظـر مـن ایـن
صحبـت و اعتـراض به صالحی نیسـت
کـه داشـتهاند.
وی تصریــح کــرد :آیــا حــق کســی
تضییــع میشــود؟ چگونــه
خودشــان از جاهــای مختلــف مجــوز
میگیرنــد؟ چگونــه اســت کــه االن در
جامعــه شــاهدیم کــه مراکــز مشــاوره
مجوزهایشــان را از جاهــای مختلــف
میگیرنــد بنابرایــن حــوزه علمیــه
نیــز ،میتوانــد مجــوز بدهــد و هــم
میتوانــد درمقــام مشــاوره قــرار بگیرد.
نماینـده مـردم اردبیـل در مجلـس
یازدهم یـادآور شـد :حوزههـای علمیه
ما مهـد فقـه و فقاهت ماسـت و مجلس
و کمیسـیونها اگـر قوانینـی را وضـع
میکننـد شـما بدانیـد کـه برگرفتـه از
حوزه علمیـه ومهد فقـه و فقاهت یعنی
همـان قـم و مشـهد و نجـف اسـت که
باالخـره علمـا دربیشـتر اوقـات بـه مـا
کمک میکننـد .لـذا به نظرمـن صدور
ً
اصلا
مجـوز هـم چـه اشـکالی دارد و
مـوازی کاری نیسـت.
بـه هرترتیـب ،حاال بایـد منتظر پاسـخ
ریاسـت مجلـس بـه نامـه اعتراضـی
سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره
کشـور بـود .اینکـه چنیـن تصمیمـی
چه سرنوشـتی پیـدا میکند و بـه قول
برخی چنیـن روالی ادغام پنهان اسـت
یـا ضـرب افـکار بایـاد منتظـر بود.

معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور
مجلس سازمان حفاظت محیطزیست:

سهم سازمان محیطزیست از بودجه
 ۲صدم درصد است

معاون توســعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس
سازمان حفاظت محیطزیست گفت :از سال ۱۳۹۴
یعنی سال ابالغ سیاستهای کلی نظام در حوزه
محیط ،سهم سازمان محیطزیست از کل اعتبار
گشود  ۲صدم درصد اســت که با توجه به وظیفه
سنگین سازمان در راستای حفظ محیطزیست و
سیاستهای ابالغی نیازمند تحول و جهش اساسی
اســت .رضا انجمن شعاع در نخســتین همایش
سیاســتهای کلی نظام در حوزه محیط زیست
افزود :یکی از محورهای اصلی در پیشبرد اهداف
و سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست
سرمایه انسانی ارزشمندی اســت که در سازمان
محیطزیست حضور دارند از سوی دیگر باور مدیران
در اجرای درست طرحها هم بسیار مهم است .وی
اظهارداشت :برای اینکه در یک مسیر مشخص برای
رسیدن به یک الگوی مطلوب و رسیدن به هدف
تعیین شده برسیم راهی جز اجرای سیاستهای
کلی نظام در حوزه محیط زیست نداریم.
انجمن شعاع ادامه داد :شاخص عملکردها در زمینه
مصرف بهینه آب ،شــدت مصرف انرژی ،ســرانه
ظرفیت زیستی و انتشار گاز کربنیک نشان میدهد
که وضعیت محیط زیست کشور ناپایدار است و در
شرایط ریسک باال قرار دارد لذا باید از ظرفیتهای
که در اختیار داریم درست استفاده کنیم.
وی افزود :یکی از این ظرفیتها زمانی اســت که
در اختیار داریم که باید در این مسیر از بزنگاههای
موجود به خوبی بهره ببریم ،یکی از این بزنگاهها
برنامه هفتم توسعه اســت چون اکنون در مرحله
تدوین آن هستیم که میتوانیم با برنامه ریزی از
آن اســتفاده کنیم .وی تاکید کرد :سهم اعتباری
سازمان از کل بودجه کشور ناچیز و در حد دو صدم
درصد اســت که نیاز به جهش دارد ،در این راستا
ستاد برنامه و بودجه سازمان تشکیل شد و در این
مسیر در حال برنامه ریزی هستیم.
وی اظهارداشت :با ابلغ سیاستهای کلی نظام در
حوزه محیط زیست بار سنگینی بر دوش سازمان
محیطزیست گذاشته است از سوی دیگر رییس
جمهوری هم بر حفظ محیطزیست تاکید دارد که
این هم وظیفه سازمان را سنگینتر میکند.
وی گفت :بررسیها نشان میدهد حدود  ۴۷درصد
از سیاســتهای ابالغی رهبری در حوزه محیط
زیست عملیاتی شــده و بیش از نیمی از آن مانده
است همچنین بندهای آن به طور متوازن دنبال
نشده است.

