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در شهر

در برج ميالد به نمايش درآمد

نمايشگاهگروهي
خوشنويسيالتين

چهارشنبه  22خرداد  1392شماره 460

دومين نمايش��گاه گروهي خوشنويس��ي التين در برج ميالد برپا ش��د .به
گزارش خبرنگار همش��هري محله ،دومين نمايشگاه گروهي خوشنويسي
التي��ن بهعنوان يكي از هنرهاي بينالمللي با س��خنراني اس��تاد «مجتبي
كرمي» درباره بررس��ي هنر خوشنويسي در سطوح مختلف بينالمللي در

برج ميالد افتتاح ش��د و اكنون ميزبان عالقهمندان و بازديدكنندگان اس��ت.
در اين نمايش��گاه اش��عار حافظ ،موالنا ،احاديث و آي��ات قرآني بهصورت
خوشنويسي التين به نمايش درآمده است .نمايشگاه گروهي خوشنويسي
در نمايشگاه زيرگذر برج ميالد ميزبان عالقهمندان است.

بازدید نماينده سازمان بهداشت جهاني از بخشهاي مختلف منطقه

منطقه 2در حوزه سالمت
ی است
الگوي خوب 
آروز بیات خردمند

س�ازمان جهاني بهداش�ت يكي از آژانسهاي تخصصي سازمان ملل متحد در زمينه سالمت است كه به مقامات مسئول سالمت و شريكانكاري در
كش�ورهاي عضو ،مش�اوره فني در زمينه بهداشتي و برنامههاي مرتبط با سلامت ارائه ميدهد .دكتر «جيهان طاويال» نماينده لبنانياالصل سازمان
بهداش�ت جهاني در كشورهاي مديترانه ش�رق و ايران پس از بازديد از منطقه ما وضعيت بهداشت را مثبت ارزيابي كرد .به اعتقاد نماينده سازمان
بهداشت جهاني ،كيفيت خدمات درماني در منطقه ما از وضعيت متوسط رو به بااليي برخوردار است .با او درباره وضعيت سالمت شهروندان منطقه
گفتوگو كرديم.

اولين چي�زي كه در منطقه ما مورد
توجه شما قرار گرفت ،چيست؟
من از كش��ور لبنان آمدهام و از ديدن ش��هر
ته��ران و منطق��ه سرس��بز ش��ما با اي��ن همه
امكاناتي كه براي س��الم و سالمت بودن وجود
دارد ،هيجان زدهام و بسيار خوشحالم از اينكه
فعاليتهاي اين منطقه فقط در قالب بهداشت
نيست و سالمت وارد عرصه اجتماعي نيز شده،
چراك��ه اين موضوعي اس��ت كه م��ورد هدف
سازمان جهاني بهداشت است.
ارزيابي ش�ما از وضعيت بهداش�ت
و درم�ان در منطق�ه م�ا ب�ا توج�ه ب�ه
اس�تانداردهاي س�ازمان بهداشت جهاني
چيست؟
كش��ور ش��ما در طول  21س��ال گذش��ته،
دس��تاوردهاي س�لامت قابل توجهي داشته و
اكنون از متوسط منطقه خاورميانه باالتر است.
در اي��ران در طول دهه گذش��ته ش��اخصهاي
سالمت بهطور چشمگيري بهبود يافته است .از
جمله اين پيشرفتها ،افزايش طول عمر در هر
دو جنس بهخصوص زنان ،كاهش شديد ميزان
مرگومي��ر ن��وزادان و مادران و بهب��ود ميزان
مرگومير كودكان زير پنج سال است.
ب�ا اينترتيب ميت�وان وضعيت
بهداش�ت در تهران و منطقه را خوب
توصيف كرد؟

خوشبختانه فعاليتهاي شهرداري منطقه 2در
حوزه س�لامت بسيار خوب بوده است .با امكانات
مناسبي كه مديريت ش��هري در حوزه سالمت،
ورزش و تفريح در اختيار ش��هروندان بهخصوص
منطقه شما قرار داده است انتظار ميرود كه همه
ش��هروندان براي ارتقاي سالمت از
آنها استفاده بهينه كنند.
ش�ما از پردي�س
سلامت و س�راي محل�ه
ايوان�ك بازدي�د كرديد و
در جري�ان فعاليته�اي
مركزفرآموز ،باشگاه چاقي،
س�ينما سالمت و س�رايمحله
ق�رار گرفتي�د .نظرت�ان بهعن�وان
نماينده س�ازمان جهاني بهداشت
درباره اين مراكز چيست؟
به نظرم كارهاي خوبي در اين مراكز
براي ش��هروندان در حال اجراس��ت و
اينك��ه زن��ان س��هم بيش��تري از اين
برنامهها دارند ،بس��يار خوشحالكننده
اس��ت .اگرچه بهرهوري از برنامهها بايد
بي��ن زن��ان و م��ردان
متع��ادل باش��د .ب��ه
ه��ر ح��ال ،تص��ور
ميكن��م فعاليته��اي
حوزه س�لامت منطقه2
ميتواند الگوي مناس��بي
براي س��اير مناطق كشور
اي��ران و زمينهس��از
توس��عه فعاليتهاي
سالمت شهروندان
باشد.
ب�ه نظر
شما مهمترين
م�ل
عا
تهديدكنن�ده
سلامت در
منطق�ه م�ا
چيست؟
و
اي��ران
ش��هر ته��ران
پيشرفتهاي قابل
مالحظ��هاي را در بخش
سالمت داش��ته است .با
اين حال بر اساس آخرين
گ��زارش 5عام��ل مهم

س��وءمصرف مواد ،چاقي و اضافه وزن،
كمخوني ،فشارخون باال و فعاليت بدني
ك��م ،تهديدكننده س�لامت در ايران
بهويژه ش��هر تهران است .نكته مهم
بعدي اينك��ه تغييراتي در رفتارهاي
مصرف دخانيات صورت گرفته؛
بهخصوص مصرف روزانه در
ميان جوانان و زنان افزايش
ي است
يافته و اين در حال 
كه متأسفانه سن مصرف
پايين آمده است .عالوه بر
اين ،تهران بهعنوان كالنشهر

به علتآلودگي ه��وا با چالشهاي جديد در زمينه
سالمت مواجه است.
ب�ه نظر ميرس�د اطالع�ات دقيقي
از منطق�ه داري�د صحب�ت خاص�ي براي
شهروندان منطقه داريد؟
تعداد فس��تفودها در منطقه ش��ما فراوان
اس��ت؛ با توجه به اينكه ميدانيم پيشگيري
بهتر از درمان است توصيه ميكنم عادتهاي
غذايي سالم را كه از ايجاد سرطان جلوگيري
ميكند به هم��راه برنام��ه فعاليتهاي بدني
منظ��م و نگهداري وزن متعادل بدن بس��يار
مه��م بداني��م و دخاني��ات مص��رف نكنيم و
مص��رف فس��تفود را ت��ا جاي��ي ك��ه امكان
دارد كاه��ش دهي��م و در نهايت اينكه براي
خودمان وقت بگذاريم.

دكتر جيهان طاويال:

سوانح جادهاي ،اولين
علت مرگ در جهان
است

نماينده س�ازمان جهاني بهداش�ت
در اي�ران بهعن�وان
س�خنران كنگ�ره
بين ا لملل�ي
س�خنراني خود را با
آم�اري تكاندهن�ده درباره
م�رگ س�نين بي�ن  15ت�ا
29س�ال در جهان ش�روع
ك�رد .اي�ن آم�ار ب�ه م�ا
ميگوي�د برخالف تصور
همگان كه فكر ميكنند
س�رطان و بيماريهاي
عفون�ي اولي�ن عل�ت
مرگ جوانان در جهان
است اما درواقع سوانح
رانندگي رتبه نخست
را به خ�ود اختصاص
داده اس�ت .دكت�ر
طاويال حرفهايش
را اينگون�ه ادام�ه
«در
ميده�د:
دههه�اي اخير در
منطق�ه مديترانه
ش�رقي م�رگ در
اثر سوانح جادهاي
به تدري�ج افزايش
پيدا كرده؛ بهصورتي
ك�ه گزارشه�اي 2009
ميالدي بيانگر اين است كه
متأس�فانه در مناطق مديترانه
ش�رقي و آفريق�ا ك�ه باالترين
ميزان مرگ س�وانح ج�ادهاي را
در دنيا دارد قربانيان آن از گروه
جوانت�ر و توليدكنن�ده جامع�ه
هس�تند .متأس�فانه اي�ن گزارش
بيانگر اين است كه در صورت ادامه
روند فعلي تا سال  2030ميالدي در
منطقه مديترانه ش�رقي مرگ در اثر
س�وانح جادهاي به سومين علت اصلي
م�رگ و مي�ر در اي�ن منطق�ه تبديل
ميش�ود».دكتر طاويال معتقد است در
صورت رخداد اين اتفاق عالوه بر اتالف
ني�روي مولد انس�اني جوام�ع ،هزينه
مستقيم و غيرمستقيم بسيار هنگفتي
براي جامعه به همراه خواهد داشت كه
بهطور متوس�ط يك ت�ا 2درصد مبلغ
توليد ناخالص ملي اين كشورهاست.
ب�ه گفت�ه اين كارش�ناس س�ازمان
بهداش�ت جهاني ،س�االنه ح�دود 2 .1
ميليون نفر در اثر سوانح جادهاي جان
خود را از دست ميدهند و  50ميليون
نفر نيز در اين سوانح مجروح ميشوند
ك�ه حدود 90درصد آن در كش�ورهاي
كم درآمد و متوس�ط ص�ورت ميگيرد
و پيشبيني ميش�ود كه تا سال 2020
در ص�ورت ادام�ه اين رون�د ،مرگ در
اثر س�وانح جادهاي جه�ان بالغ بر 9 .1
ميليون نفر شود.

