10

پنجشنبه  8خرداد  5 1399شوال 1441
 28می  2020شماره  9776سالسی و پنجم

a l

o c i

s

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

| گروه اجتماعی -حنیف رضا گلزار /عضو هیئتمدیره
جمعیت دیدهبان طبیعت|
آمارهایرسمیوغیررسمیازسوختنهکتارهاجنگلدراستانهای
مختلفحکایتدارد کهجمعبندیسادهایازآنهانشانمیدهد
طیسالهایاخیر ،کورهعظیمیدر جنگلهایایرانروشنشده
و درختانرادر کامخودبلعیدهاستواینآتشسوزیهاداستانی
تکراری است که با وجود خسارتهای شدید هرساله ،گویا برنامه

جامع و چارهای مؤثر برای مقابله با آن وجود ندارد .ا گرچه برای
جلوگیری از بروز و اطفای حریق راهکارهای متعددی وجود دارد
که در نوشتاری مستقل مورداشاره قرار خواهند گرفت ،اما تداوم
اینآتشسوزیهاومشکالتموجوددر راهمقابلهباحریقو کمبود
امکانات اطفاء ،بهطور ویژه در دهه گذشته ،ریشه در یک موضوع
اساسی دارد و آن مسئلهای جز ناتوانی سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری در مدیریت این بحران نیست.
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نبود تجهیزات کافی در اطفاء حریق
بهتازگی بیش از  300هکتار از جنگلها و مراتع شهرستان
گچساران طعمه حریق شده ،گرچه آتشسوزی در تمامی
کشورها ر خ میدهد اما کشورهای پیشرفته با ایجاد ناوگان
پیشرفته و وا کنش سریع ،حریق را به گونه مهار می کنند
که حداقل خسارات را به همراه دارند اما در ایران به علت
نبود سیستم آمایش و کنترل لحظهای و نیروی انسانی
متخصص و همچنین تجهیزات اطفاء حریق ابتدایی
و قدیمی ،خسارات آتشسوزیها بسیار گسترده
و غیرقابل جبران است .در همین مورد آخر

یعنی آتشسوزی جنگلهای گچساران ،نبود امکانات و
تجهیزات کافی به یک چالش در مهار حریق تبدیل شد
تا جایی که در برخی مواقع سرشاخه درختان تنها ابزار
به کار گرفتهبرایخاموشیبودهاند!آنطور که«غالمحسین
حکمتیان» ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
کهگیلویه و بویراحمد گفته« ،یک ریال از اعتبارات استانی
به منابع طبیعی اختصاص داده نشده است» و «نه امکانات
هست و نه تجهیزات (…) داوطلبان بدون تجهیزات آتش را
خاموش می کنند».

شعلهای کهدرجنگلهازبانهمیکشد؛

داغیبر جاندرختان
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خاستگاه طبیعی یا انسانی در حریق جنگلها
به هر ترتیب ،آتشسوزی در جنگلها و مراتع میتواند دارای
خاستگاهطبیعییاانسانیباشد.پدیدههاییمانندآذرخش،
افزایش شدید و نا گهانی دمای هوا و بهویژه همزمانی آن
با وزش بادهای گرم میتواند موجب آتشسوزیهایی با
خاستگاه طبیعی در جنگلها و مراتع گردد .امکان رخداد
آتشسوزیها با خاستگاه طبیعی بهطور ویژه در تابستان

ی گرددچرا که
سالهایی کهبهارپربارشیرا گذراندهاندبیشترم 
پوششعلفیسطحزمیندر اینسالها گستردهتراستواین
میتوانداحتمالآتشسوزیراافزایشدهد.آتشسوزیهای
طبیعی هم ا گرچه ممکن است موجب آسیب به زیستگاهها
شوند ولی بهناچار بهعنوان پدیدهای طبیعی باید به رسمیت
شناخته شوند.
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 6500هکتار از پهنههای جنگلی در پی آتشسوزیها از بین میرود

بین  90تا  95درصد آتشسوزی در پهنههای طبیعی ،ریشه انسانی دارد
بررسیهای انجامشده از سوی دستگاههای متولی منابع
طبیعیومحیطزیستبیانگرآناست کهشوربختانهدر کشور
ما بیشتر آتشسوزیها خاستگاه غیرطبیعی و ریشه انسانی
دارند .آمارهای رسمی بیانگر آن است که بین  90تا  95درصد
آتشسوزیهای رخ داده در پهنههای طبیعی کشور ریشه
انسانی دارد .برخی از این آتشسوزیها با خاستگاه انسانی
غیرعمدیوبرخیدیگرعمدیهستند.براینمونهممکناست
حضور یا همسایگی انسان با رویشگاههای طبیعی بهعنوان
دامدار،شکارچی ،گردشگر،یا کشاورزموجبآتشسوزیهای
غیر عمد گسترده گردد .زمینهسازی انسان برای ایجاد
آتشسوزیهای غیرطبیعی و غیرعمدی در طبیعت تنها یک
روی سکه است .روی دیگر سکه آتشسوزیهای عمدی
است که ا گرچه آمار رسمی و قابلاثباتی برای آن وجود ندارد
اما شواهد بیانگر آن است که این دست از آتشسوزیها در
سالهای گذشته متأسفانه از روندی افزایشی برخوردار بوده
است.براینمونهدرچندسال گذشتهشاهدآتشسوزیهای
گستردهای در پناهگاه حیاتوحش میانکاله بودهایم که
موجب شده تا چندین هزار هکتار از زمینهای این زیستگاه

ارزشمند به همراه حیاتوحش آن نابود شود .ا گرچه اسناد
رسمی و دادگاه پسند برای اثبات غیرطبیعی و عمدی بودن
این آتشسوزیها وجود ندارد اما وقتی ساختار و روابط میان
جوامع محلی سا کن در منطقه و بهرهبرداران از این زیستگاه
ارزشمندرامثالبامتولیاندولتیمسئولحفاظتازاینزیستگاه
ن کنندهای
خاصموردوا کاویقراردهیمبهرهیافتهاینگرا 
ت کننده نوعی تالش از جانب عامل
میرسیم که میتواند اثبا 
انسانی برای انتقام یا وا کنش به الگوی رفتاری خاص از سوی
متولیانامرباشد کهجوامعمحلیوبهرهبردارانحاضردر این
زیستگاه آن را نمیپسندند یا با منافع خود در تضاد میبینند.
نشانههای قابلارائه دیگری هم از آتشسوزیهای گسترده
عمدی با منشأ انسانی وجود دارد که سوختن صدها اصله
ُ
پایه ارس در منطقه چهارباغ در داخل منطقه حفاظتشده
جهاننما در البرز شرقی تنها یکی از این موارد است .در این
ُ
آتشسوزی گسترده پایههای ارس با سن بیش از  500سال در
آتش سوخت و از بین رفت و با اینکه چندین سال از وقوع این
ی گذرد هنوز گزارش یا پیگیری قانونی در مورد
آتشسوزی م 
آن صورت نگرفته یا منتشر نشده است.

4

براساس گزارش  FAOدر ایران ساالنه  6500هکتار از پهنههای جنگلی در پی آتشسوزیهای
عمدی یا طبیعی از بین میرود 6500 .هکتار معادل  0/06درصد از کل پهنههای جنگلی
کشور است که برای کشوری واقع در کمربند خشک و نیمهخشک کره زمین و سرانه اندک و
زیر خط فقر فضای سبز طبیعی عدد به نسبت بزرگی به شمار میرود و همین موجب شده تا
ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه چهارم آتشسوزی پهنههای طبیعی
را به خود اختصاص دهد.
آمارهای منتشرشده در مورد تعداد و وسعت آتشسوزیهای ر خداده در پهنههای طبیعی
ایران بسیار پرا کنده و گاهی متناقض است .متأسفانه آمار شفاف و قابل استنادی که در
یک دوره طوالنیمدت مثال  50ساله تعداد و وسعت این آتشسوزیها را در رویشگاههای

| گروه اجتماعی|
برخیعمیقاباوردارند؛«جراحیزیباییبدنیست،اتفاقاچه
خوب کهآدمهادرقیدوبندظاهرندوبرایوجببهوجبصورتشان
طرح و برنامه دارند ،حداقل در این روزگار که غم ،بیاجازه از در و
دیوار میبارد ،سرگرم شدن به امور ظاهری بد نیست ،دستکم
آدمی از مصیبتهای بیرونی فارغ میشود ،فقط باید از افراط در
هر کاری پرهیز نمود ».شاید چنین نگرشی درست باشد و شاید
همنهاماموافقاینطرزتفکرنیستم.تصـوراینکهچهرهبـهعنـوان
یك«عطیهطبیعـی»بـدونانعطـافوتغییرناپذیر ،كمرنگشده
و به عنوان یك «پـروژه ناتمـام» و نیز بخشی از هویت فردی در نظر
گرفتـه شـود كـه افـراد بتوانند در شکلدهی به آن دخل و تصرف
داشتهباشند،برایمقابلهضمنیست.
ظاهرانسان،محصولیساختهدستبشر!
باارتباطبخشـیدنبـینبـدنوآفـرینشهویتجدیدونیزبرقراری
روابط اجتمـاعی موفـق در پرتـو بـدن ایده آال ،جراحـی زیبایی
به قصد رفع نقایص جسمی و فیزیکی ،همگام بـا مدرنیتـه پـا
بـه عرصـه ظهور گذاشت و از طریق پذیرفته شدن این روند ،از
سویا كثریتبهیكیازشیوههایاجتمـاعیتبـدیلوزیبـابـودن
به عنوان یكی از دغدغههای روزمـره افـراد به ویژه زنـان نمـود
یافتو«چهرهطبیعی»جایخـودرابـه«چهرهاجتمـاعی»داد
و این چنین ،ظاهر انسان مبدل به محصولی ،ساخته دست
بشریشد كهاز الگوهایزیباییروز وحا كمبـرجامعـه،تبعیت
ی کرد .کشورمانیزهمانندسایرجوامع،بـاحركـتبـه
وپیرویم 
سـمت و سوی مدرنیته ،سیر شتابندهای را به سمت فرهنگ
ل گیری،
مصرفیپیمودهوباتوجهبهاهمیتبـدندرنحـوهشک 
عملكـردوایجـادروابـطاجتماعیانسانهادرزندگیروزمـره،این
موجودیت فیزیكـی در كشور ما نیز بیش از گذشته موردتوجه
قرار گرفتهاست .گرچهقبلاز دورانمدرنیتهنگاهانسانهابه
زیبایی و ظاهر بر اساس معیارهای سنتی بود اما واقعیت امر
این است که امروزه گرایش به زیبایی به مرحل ه ظاهرپرستی و
خودنماییرسیدهاست.جوانانونوجوانانبهتبع گرایشها
و اقتضای سنی خود با صرف هزینههای گزاف و قبول عواقب
جسمی ،روانی و حتی جانی درصدد کسب سهم بیشتری از
زیباییهستند.

جراحیزیباییدر میانزنانبیشتراستیامردان؟
جراحی زیبایی ا کنون تبدیل به یک عامل فریبنده و وسیلهای
برای تجملگرایی افراد مختلف شده است و این امر مسبب،
پایهریزیانتظاراتغیرواقعیدرافرادومخدوششدنحقایقدر
موردماهیتواقعیآن گردیدهاست.بسیاریاز مطالعاتنشان
میدهد کهزنانبیشتریننارضایتیاز بدنرااحساسمیکنندو
ازآنجاییکهدرمقایسهبامرداننسبتبهوضعیتزیباییوظاهری
خود و آنچه به چشم میآید دقت بیشتری دارند و حساسیت و
توجه افزونتری نشان میدهند این توجه وافر آنان را وامیدارد
تا رفتارهایی گاه افراطی را به منظور تطبیق ویژگیهای بدن با
الگوهایزیباییچهرهوانداماتخاذ کنند کهتبعاتسوئیرابهبار
میآورد.اینبهواسطهفشارهایهنجاریونگاهشی گونهبهبدن
زناندرجامعهسرمایهداریوفرهنگمصرفیبهخصوصبهوسیله
رسانههاست .بدین ترتیب بدن و نگرانی نسبت به آن به یکی از
مهمتریندلمشغولیهایدخترانوزنانبدلشدهوتنهابهآنان
که دارای مشکل الغری و یا چاقیاند ،مربوط نمیشود زیرا آنچه
دخترانوزنانمیشنوندوآنچهتماشامیکنند،بهطورفزآیندهای
تأ کیدبیشتربراهمیتظاهررانشانمیدهد.پژوهشهاحا کیاز
آناست کهبیشترینانگیزهدرتمایلزنانبهاینجراحیها ،کسب
زیباییبهمنزلهعاملیبرایارتقاءاعتمادبهنفسمعرفیشدهواین
تمایلاز طرفدیگر،تحتتأثیرالزامهایخارجیاستبهطوری
که در بین افراد مجرد ،افراد با تحصیالت باالتر ،افراد دارای تصویر
منفی از بدن خویش و افراد با اعتمادبهنفس پایینتر این تمایل
بیشتراستوخانوادهدوستان،فامیل،همسر،پزشکان،ماهواره
وتلویزیونبهترتیبدر برانگیختناینتمایلمؤثرند.
طبقاتتحصیلکردهومرفه،بیشتردر پیزیباییهستند
سالهاستجراحیزیباییبهپدیدهایآشنادر کشورمانتبدیلشده
که به تدریج در طی زمان به وقوع پیوسته است .این پدیده به تمام
اقشار جامعه سرایت کرده و همهگیر و بدل به یک عرف شده است.
افزایش شمار افرادی که با دماغهای چسب خورده دیده میشوند
نشان میدهد که این روند شتاب چشمگیر یافته است .اعمال
جراحی زیبایی بینی بیشتر در سنین 15تا29سال انجام میشود و
میان تحصیلکردهها و افراد مرفه فراوانتر است .هر چند بر اساس
مشاهدات میدانی ،طبقات اجتماعی متوسط و پایین هم با وجود
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نگاهی به پیامدهای حریق جنگلها و مراتع
نگاه سنتی و حا کم بر آتشسوزیهای پهنههای طبیعی کشور صرفا متمرکز بر
نابودی پوشش گیاهی است .یعنی وقتی بخشی از جنگلها یا مراتع دچار
آتشسوزی می گردد ،همه نگاهها تنها سوختن درختان و درختچهها
و پوشش گیاهی مرتعی و علفی را میبیند .ا گرچه از بین رفتن
پوشش گیاهی در پی آتشسوزی نا گوار و جبران خسارات آن
شاید امکانناپذیر باشد اما باید به این نکته توجه داشت
که آتشسوزی در جنگلها و مراتع افزون بر نابودی
پوشش گیاهی و زیستگاه حیاتوحش ،پیامدهای
جبرانناپذیر دیگری هم به همراه دارد که یکی
از این پیامدها آسیب به ساختار خا ک بهعنوان
بستر رویش پوشش گیاهی و ذخیره گاه آب است.
بررسیهایصورت گرفتهبیانگرآناست کهآتشسوزیدر
جنگلهاومراتعمیتواندساختارهایبیولوژیکی،شیمیایی،
بیوشیمیایی و بیوژئوشیمیایی خا کها را حتی تا طوالنیمدت
تغییر دهد .آتشسوزی پهنههای طبیعی موجب افزایش شدید دمای
خا ک شده و این افزایش دما میتواند با توجه به حجم ،گستردگی و
شدت آتشسوزی الیههای زیرسطحی خا ک را متأثر نماید.

عللگسترشجراحیزیباییدرایران؛

صورت زیبا بیار!

پنجگانه کشور مشخص و مقایسه نماید تا کنون منتشر نشده است .یکی از این مراجع آماری
پرا کنده بررسیشده بیانگر آن است که بین سالهای  1393تا  1397در مجموع  1153مورد
آتشسوزی در پهنههای جنگلی و مرتعی کشور ر خ داده که در پی آن بیش از  17355هکتار از
این رویشگاهها و زیستگاههای ارزشمند خا کستر شده است .دادههای آماری دیگر هم بیانگر
آن است که بین سالهای  1370تا  1376در مجموع  3063فقره آتشسوزی در رویشگاههای
طبیعی کشور ر خ داده که موجب شده تا  13700هکتار از این رویشگاهها از بین برود .ا گر
دادههای این دو مرجع آماری که مربوط به اوایل تا اواسط دهه  70و  90است را مقایسه
کنیم درمییابیم که تعداد آتشسوزیها به لحاظ آماری به شکل معناداری کاهش یافته اما
مساحت اراضی دچار آتشسوزی از روند افزایشی برخوردار بوده است.

هزین هباالیاینقبیلاعمال،باتحتفشار قرار دادنخودوخانواده
در این زمینه اقدام میکنند .امروزه زیبایی برای زنان ،نماینده
بسیاریاز مسائلنظیرپایگاهاجتماعیوبازتولیدمطلوبیتدرآمدو
هوشاست.دختراندر جامعهمابهزیباییظاهریبیشتراهمیت
میدهند و همین امر میتواند باعث پیامدهای سوء برای سالمت
روانی و جسمانی آنها شود .در گذشته کسانی که بینیشان را
ی کردند ،عالوه بر اینکه تعدادشان محدود بود بینیشان
جراحی م 
عیبشاخصینیزداشت،اماامروزهمجموعهایازعواملاقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی باعث شده افراد زیادی فارغ از زشتی یا زیبایی
تنهابهاینامید کهتغییر کننددستبهچنین کاریبزنند.بسیاری
از مراجع ه کنندگان عمل زیبایی راه خود را گم کردهاند و از زندگی
ناراضی هستند بنابراین نخستین تغییری که به ذهنشان میرسد
این است که چهره شان را تغییر بدهند تا شاید در کار و زندگیشان
تغییروتحولیایجادشود،بسیاریازآنانا گرتوانمالیشانهماجازه
ندهد باز هم به هر طریقی که شده این کار را انجام میدهند اما در
کشورهای توسعهیافته که صاحبان این علم هستند تعداد کمتری
ازافرادرغبتبرایانجامچنینعملهاییدارندیاحداقلباوسواس
بیشتریاین کار راانجاممیدهند.
ایران،رتبهنخستجراحیزیباییدر جهان
ایننگرشسببشده80تا85درصدازجراحیهایزیباییتالش
برای زیباتر شدن و تنها  20درصد جنبه درمانی و ضروری داشته
و بسیاری از آنها غیرضروری و تشریفاتی باشند .مطابق آمارها،
«ایران در رتبه نخست جراحی زیبایی جهان ایستاده» اما این
سخن در شرایطی از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی رسانهای
میشود کهبراساس گزارشانجمنبینالمللیجراحیپالستیک
( )ISAPSکهدرژوئن2017منتشرشد«،کشورهایآمریکا،برزیل،
ژاپن،ایتالیاومکزیکدر رتبههایاولتاپنجمعملهایجراحی
زیباییتهاجمیو کمتهاجمیدرسال2016قرارداشتهو41.1درصد
این عملها را به خود اختصاص دادهاند و روسیه ،هند ،ترکیه،
آلمان و فرانسه در رتبههای ششم تا دهم و ایران نیز در رتبه
بیستم این جدول جای گرفته است ».از طرفی آماری مبنی بر
اینکه ،ساالنه در حدود  ۲۵هزار جراحی زیبایی بینی در کشور
انجاممیشود،از سویصاحبنظرانارائهشدهامانمیتوانآن
رادقیقوقطعیدانست.

محبوبترینعملهایزیبایی
مطابق پژوهشهای سال  2016پرطرفدارترین اعمال زیبایی،
نخست مربوط به افزایش حجم و پروتز پستان است که با
( ۱۵٫۸درصد کل جراحیهای زیبایی در صدر ایستاده و سپس
درصد کلجراحیهایزیباییراازآنخود کرده
لیپوسا کشن کهِ ۱۴
وبعدازآن،جراحیپلکبا۱۲٫۹درصد،رینوپالستی(جراحیبینی)
با ۷٫۶درصد و ابدومینوپالستی با  ۷٫۴درصد کل جراحیهای
زیباییقرارداردودرایرانهمبه گفته«عبدالجلیل کالنترهرمزی»،
عضوهیئتمدیرهانجمنجراحانپالستیک،جراحیهایفکو
صورت،تزریقها،جراحیهایلیفتولیپوسا کشن،اصلیترین
جراحیهایزیباییدر کشورمانبهشمارمیروندوبینیبیشترین
میزانعملهایجراحیزیباییرابهخوداختصاصدادهوسپس
پلک(بلفاروپالستی)،افزایشحجموپروتزپستان،لیپوسا کشن،
بوتا کس،تزریقفیلروژلدر رتبههایبعدیجراحیهایزیبایی
تهاجمی و کمتهاجمی قرار دارند .سیدابوالحسن امامی ،رئیس
انجمنجراحانپالستیکنیزدرسال۱۳۹۶در گفتو گوباخبرگزاری

نخستین پیامد این افزایش شدید دمای خا ک از بین رفتن با کتر یها،
قار چها و ا کتینومایستهای خا ک است .پویایی و تداوم فعالیت این
میکروارگانیزمها رمز زنده ماندن خا ک است و خا کی که به هر دلیل
جامعه میکروبی خود را از دست بدهد ،از تعریف و شمول خا ک
خار ج می گردد .ا گرچه آتشسوزی میتواند افزایش رویش
برخی از گونههای علفی یا مرتعی را موجب شود اما این
کارکرد در رویشگاههای جنگلی میتواند به ضرر تجدید
حیات برخی گونههای ارزشمند چوبی تمام شود.
تغییرات در مقدار  pHخا ک که معموال افزایشی
است ،افزایش شوری خا ک ،از بین رفتن مواد
آلی موجود در خا ک بهویژه در افقهای سطحی،
سوختن ذخیره بذر موجود در خا ک و تغییر در غلظت
برخی عناصر غذایی موجود در خا ک از دیگر پیامدهای
آتشسوزی در پهنههای جنگلی است که آثار آن ممکن است
حتی چندین دهه ،خا ک بستر جنگل یا مرتع سوخته را تحت تأثیر
خود قرار داده و مانع از انجام عملکرد درست خا ک بهعنوان یکی از
اجزای اصلی زیستگاهها گردد.
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ایلنا اعالم کرد که تنها در تهران روزانه حدود  ۳۰۰عمل جراحی
بینیوبهعبارتدیگرماهانهبهطور متوسط۲۰هزار عملجراحی
بینی انجام میشود .حالآنکه مطابق بررسیهای ما 50 ،درصد
مراجعانبرایانجامجراحیبینیبهطورواقعینیازیبهاینعمل
ندارند.شاید گروهیاز اینافرادپساز جراحیبهرضایتموقتو
کوتاهمدتدستپیدا کنندامانقصاینافرادتنهابهزیباییشان
محدودنمیشود.اغلبآنهادر جنبههایدیگرزندگیشانهم
کارایی و توانایی باالیی ندارند و از آنجا که تغییر ظاهر نمیتواند
مهارت زندگی و تواناییهای آنها در دیگر جنبهها را بیشتر کند،
بعداز عملهمبهآرامشنمیرسند.
کاهشسنمتقاضیانعملهایجراحیبه 14سال
سنمتقاضیانعملهایجراحیبه۱۴سال کاهشیافتهوعمده
متقاضیانامیدوارندباتغییربینیو گونهولبودیگراعضایبدنو
درنهایتدستیافتنبه«چهرهایمدلروز»بتوانندموقعیتهای
شغلیبهتری کسب کردهوبااعتمادبهنفسبیشتری،واردمراودات
روزمرهشدهوحتیموقعیتهایبهتریبرایازدواجداشتهباشند،از

طرفیباانجامعملهایزیبایی،افرادمیخواهندازسویدوستان
وخانواده،موردپذیرشومقبولیتقرار گرفتهوشـرایطاجتماعی
بهتریرابرایخودرقمبزنند.دربرخیموارد،چشـموهمچشمی،
تمایـلبهانجامعمـلزیباییراافزایـشدادهوبـهیـکنـوعپرسـتیژو
جایگاهاجتماعـیتبدیلشدهاست.بهعالوهدربسـیاریازرسانهها
هموارهتبلیغـاتجراحیهایزیبایی،بهخصـوصجراحـیزیبایـی
بینـیبهچشـممیخورد کـهبرخیرابـهانجـاماینعملهاترغیب
میکند .دهنبینی ،تهییـج دیگران و نارساییهای شـخصیتی
نیز میتواند بر تقاضای زیـاد آن دامن بزنـد .عامـل دیگـر برای این
افزایـش میتواند نبود نظـارت وزارت بهداشـت بـر روی این حـوزه
درمانیباشـدوضعـفدر نظارتباعـثداغشـدنبـازار عملهای
زیباییشـدهواینمسئلهتابدانجاادامهیافته کهسال،97بالغ
بر150دکترنمادرتهرانباراهاندازی کلینیکهایال کچری،جراحی
ی
زیباییانجامدادهوپاینسخههایداروییشانمهرنظامپزشک 
زدهاندوحتی گفتهمیشود،تعدادباالییازجراحیهایپالستیک
توسط ۷هزار پزشکبدونمجوز انجاممیشود!

