اجتماعی

یالقعده  9 - 1439آگوست  - 2018سال هفدهم  -شماره 4665
پنجشنبه  18مرداد  26 -1 397ذ 

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه هیئت دولت:

اردوی گرجستان بدون اطالع مقامات بود
سفرهای خارجی ضرورتی ندارد

وزیر آموزش و پرورش گفت :اردوی سفر به گرجستان بدون
اطالع مقامات مسئول اتفاق افتاده و چون بدون هماهنگی این
سفر انجام شده است ،نمیتوان مسئولی را برای این موضوع پیدا
کرد .به گزارش مهر ،سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش
دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران ضمن
تبریک روز خبرنگار در خصوص حادثه اردوی دانشآموزان در
گرجستان اظهار داشت :در خصوص این حادثه بارها به اولیای
دانش آموزان اعالم کردهایم اینگونه سفرها هیچ ضرورتی ندارد
و بدون اطالع مقامات مسئول این اتفاق افتاده است .متاسفانه
چون بدون هماهنگی این اتفاق افتاده نمی توان مســئولی را
برای این موضوع پیدا کرد و توضیحی از او خواست.وی افزود:
ســفرهای خارج از کشــور هیچ توجیهی ندارد بویژه اینکه در
سطح بین المللی و ملی دانش آموزانی را بر اساس فرآیندهای
مشخص ،تعیین می کنیم که تمام استانداردهای الزم را دارند.
بطحایی خاطرنشان کرد :به همراه وزارت دادگستری و وزارت
خارجه در حال پیگیری هســتیم تا سوء استفاده کنندگان را
تحــت تعقیب قرار دهیم.وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به

واکنش بهزیستی به اظهارات یک مسئول وزارت بهداشتی در حوزه ایدز:

معاون توسعه سازمان نظام پرستاری کشور:

وزارت بهداشت به وظایف خودش عمل کند

معاون سازمان بهزیستی به اظهارات رییس مرکز مدیریت
بیماریهــای واگیر وزارت بهداشــت در مورد انجام وظایف
ســازمان بهزیســتی در حوزه ایدز و در قالب برنامه چهارم
استراتژیک واکنش نشان داد .به گزارش ایسنا ،رییس مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت در واکنش به
گزارشی مبنی بر ابتالی  ۷۸نفر به  HIVدر روستای درگز
چابهار درحالی که تاکید کرده تعداد موارد ذکر شده در رابطه
با موارد ابتال از صحت برخوردار نیست و آمار مبتالیان کمتر
از تعداد منتشر شده است ،گفته« :برنامه آموزش پیشگیری
و مراقبت  HIVیک برنامه گســترده چندبخشی بوده که
تاکنون توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه با حمایت وزارت
بهداشــت به تنهایی اجرا شده و الزم است سایر سازمان ها
از جمله ســازمان بهزیستی نیز وظایفی را که برنامه چهارم
استراتژیک کشور برعهده آنها قرار داده است ،در منطقه یاد
شــده به اجرا گذارده و این وظایف را با قدرت هرچه بیشتر
انجام دهند» .بر همین اســاس فرید براتی سده ،نیز نسبت
به این اظهارات واکنش نشــان داد و با بیان اینکه سازمان
بهزیســتی در حمایت از بیماران مبتال به ایدز کامال فعال

سوالی پیرامون ثبت نام دانشآموزان افغانستانی در مدارس نیز
تصریح کرد :مجدانه در حال تالش هستیم تا تعداد دانشآموزان
ثبتنامی امســال بیشتر از سال گذشته باشــد .در این راستا
کارگروهی فرابخشــی از وزارتخانه های آمــوزش و پرورش و
کشور تشکیل شده است ،تا بنا به تاکید مقام معظم رهبری و
ماهیت وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته بتوانیم
دانشآموزان بیشــتری را ثبت نام کنیــم .وی درباره افزایش
شهریه مدارس غیردولتی نیز خاطرنشان کرد :ما مدلهایی را
به مدارس دادهایم تا براساس آن از دانشآموزان شهریه بگیرند.
سیستم نظارتی در این باره فعال است و مدارس را مورد رصد
قرار میدهد .تاکنون  ۱۰مدرسه شناسایی شده که قرار است تا
اضافه پرداختها را پس بدهند .البته این مدارس چون برای بار
اولشان بود ،مورد اغماض قرار گرفتهاند.بطحایی در پایان گفت:
من از مدارس میخواهم تا خودشان رعایت کرده و نظارت کنند
اما با توجه به شــرایط کنونی کشور ،اگر مدرسهای تخلف کند
من دستور به برخورد شــدید با آن مدارس را میدهم و هیچ
احجافی را نمیپذیرم.

هزینه پرستار در منزل شبی یک میلیون تومان بدون بیمه است

است ،گفت :اما بهتر است خود دوستان وزارت بهداشت که
هم برنامه استراتژیک چهارم را نوشتهاند ،هم سفرهای برنامه
اســتراتژیک را میروند و هم اعتبارات مربوطه را میگیرند،
بگویند که چه قدر اعتبار به سازمان بهزیستی برای اجرای
این برنامه پرداخــت کردهاند؟.وی در ادامه گفت :طی چند
سال گذشــته که برنامه استراتژیک نوشته شده است ،تنها
سال گذشته وزارت بهداشت از بودجهای که از وزارت کشور
گرفته بود ۲۸۰ ،میلیون تومان در اختیار بهزیســتی برای
اجرای برنامه اســتراتژیک قرار داد .به همین دلیل دوستان
وزارت بهداشت بهتر است به وظایف خودشان عمل کنند و
اعالم کنند بیماران مبتال به  HIVبرای درمان بیماریهایی
غیر از  HIVکه دارند ،باید به کدام بیمارســتان ارجاع داده
شوند؟ .این مورد مربوط به معتادان نیست بلکه بیمارانی که
مبتال به ایدز هستند برای درمان سایر بیماریهایشان نظیر
بیماریهای قلبی ،داخلی ،جراحی ها و  ...در هیچ دانشــگاه
علوم پزشکی و بیمارستانی پذیرش نمیشوند .اگر آنها این
لطف را انجام و آنها را پذیرش کنند ،ســازمان بهزیستی نیز
خودش میداند وظایفش را چه طور انجام دهد.

معاون توسعه سازمان نظام پرستاری کشور به تشریح
مشــکالت اجرای مناسب خدمات پرســتاری در منازل
پرداخــت و گفــت :در دنیا  ۶۰ســال اســت که خدمت
پرستاری در منزل اجرا میشود ولی متاسفانه مردم ایران
از این خدمت محروم هســتند.به گزارش تسنیم ،محمد
شریفی مقدم با اشاره به اینکه خدمات پرستاری در منزل
بالغ بر  60سال است که در دنیا به اجرا گذاشته شده است،
اظهار داشــت :ولی متاســفانه هنوز در ایران این خدمات
بیشتر در بیمارستانها متمرکز شده است درحالیکه هزینه
نگهداری در بیمارســتان بسیار باالتر از خدمات پرستاری
در منزل است.شــریفی مقدم با اشاره به شروع و توجه به
خدمات پرستاری در منزل در دهه  70نیز گریزی زد که
وزارت بهداشــت وقت آن توجه الزم را به این طرح نکرد
تا فعالیتهای پزشــکی متمرکز بر حوزه پرستاری نشود،
عنوان کرد :با این وجود در ســالهای بعد مسئله خدمات
پرستاری در منزل دوباره مورد توجه قرار گرفت ولی تعرفه
این خدمات عادالنه نبوده اســت.معاون توســعه سازمان
نظام پرستاری کشــور با تشریح مشکالت تعرفه خدمات

پرســتاری در منازل عنوان کرد :مثال هزینه یک ســاعت
خدمت در منزل  10تا  18هزار تومان است درحالیکه یک
پرســتار برای یک ساعت اضافه کار بالغ بر  15هزار تومان
دریافت میکنند بنابراین وقتی خدمات پرستاری در منازل
بیمه بازنشستگی ندارد و ایمنی نیز وجود ندارد و مسولیت
آن نیز باالتر است مسلما پرستاران انگیزه ای برای فعالیت
در خدمات پرســتاری در منازل نخواهند داشت.شریفی
مقدم با اشاره به اینکه هزینه نگهداری یک بیمار در منزل
در هر  24ســاعت یک میلیون تومان اســت که شاید در
یک شبانهروز سه پرســتار این کار را انجام دهند ،عنوان
کرد :با این وجود این هزینه از هزینه خدمات پرستاری در
بیمارســتان خصوصی که در هر شبانه روز برای اتاق ویژه
بالغ بر ســه میلیون تومان است باز هم به صرفه تر است.
معاون توسعه ســازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد :با
این وجود بسیاری از مردم نمیتوانند چنین هزینههایی را
پرداخت کنند بنابراین باید بیمهها کمک کنند تا هم مردم
بتوانند از این خدمات پرستاری در منزل بهره مند شوند و
هم برای فعالیت پرستاران باعث انگیزه شود.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت مطرح کرد

تعیین تکلیف درمان معتادان خیابانی در بیمارستانها
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشــت در توضیح چگونگی پذیرش معتادان متجاهر در
مراکز درمانی ،گفت :پذیرش و درمان معتادان متجاهر در
مراکز درمانی این وزارتخانه انجام میشود و پس از درمان
به مراکز نگهداری از معتادان فرستاده میشوند.
دکتــر مهدی شــادنوش در گفتوگو با ایســنا ،درباره
چگونگی پذیرش معتادان متجاهر در مراکز درمانی توضیح
داد و گفــت :اگر فرد معتادی نیاز بــه جراحی یا اقدامات
درمانی دیگری داشته باشد ،مراکز درمانی وزارت بهداشت

آن را انجام میدهند .این افراد پذیرش و درمان میشــوند،
اما کســی نیســت که آنها را تحویل گیرد .در این شرایط
از بیمارســتان با اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیســتی
تماس گرفته میشــود .آنها با تفاهمنامهای که بین نیروی
انتظامی و قوه قضاییه و ســازمان بهزیستی وجود دارد ،از
معتــادان نگهداری و به مراکزی مانند شــفق و بهاران در
تهران منتقــل میکنند .وی تاکید کرد :موردی نداریم که
این بیماران در بیمارســتانها پذیرش نشوند .بیماری که
به بیمارســتان مراجعه کند ملزم به پذیــرش و درمان او

هستیم .داشتن اوراق هویتی نیز مرحله بعد از درمان است؛
اگر کسی با وضعیت اورژانسی به بیمارستان مراجعه کند،
موظف هستیم که او را درمان کنیم .رئیس مرکز مدیریت
پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت همچنین اضافه
کرد :این افراد ممکن اســت در دو حالت اورژانسی یا غیر
اورژانسی به بیمارستان مراجعه کنند .اگر معتاد متجاهری
نیاز به اقدامی غیر اورژانســی داشــته یا به بیماری مزمن
مبتال باشد ،حتما پذیرش و درمان میشود .همچنین کسی
که به درمانگاه بیمارســتان مراجعه کند ،درمانش پیگیری

میشــود .معموال چــون پرداخت هزینه در زمان تســویه
حســاب و ترخیص است ،همان موقع نیز اعالم میکند که
میتواند هزینه را پرداخت کند یا خیر.
شــادنوش با بیان اینکه وزارت بهداشت مسئول کمیته
درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر است ،گفت :الزم است
هر ســازمان وظایف خود را انجام دهد و منتظر پوشــش
آن از طرف ارگانهای دیگر نباشــد .ما هم تالش میکنیم
وظایف خود را در وزارت بهداشت در این زمینه به درستی
انجام دهیم.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزشوپرورش:

استعدادهای هنری حمایت نمیشوند
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزشوپرورش با اشاره
به اینکه پیشنهاد ورود و اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری
دانشآموزان در سطح شهر تهران را داشتیم گفت :متاسفانه
وزارت ارشاد و شهرداریها از استعداد دانشآموزان حمایت
نمیکنند.به گزارش تسنیم ،علی رمضانی در نشست خبری
به مناسبت برگزاری سی و ششمین جشنواره فرهنگی هنری
دانش آموزان سراسر کشــور اظهار کرد 6 :میلیون و 174
هزار نفر  -رشــته دانشآموز در مسابقات فرهنگی و هنری
شرکت میکنند و حیف است استعداد این دانشآموزان که
اغلب از ســاکنان مناطق روستایی هستند ،دیده نشود.وی
افزود :مســابقات فرهنگی و هنری از  18تا  22مرداد برای
پســران و از  25تا  29مرداد برای دختران در اردوگاه باهنر
تهران برگزار میشود و بیشترین ظرفیت مهارت آموزی و
کارآفرینی را در این مسابقات شاهد هستیم و هر دانشآموز
با یک مهارت آشنا میشود.مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت

آموزشوپرورش گفت :هدف مســابقات این است که دانش
آموزان همدیگر را بشناسند ،با توانمندی یکدیگر آشنا شده
و رسالت تامین و گســترش مهارت آموزی دانشآموزی را
در سراســر کشور اشــاعه دهند .حدود دو هزار دانش آموز
در مرحله کشــوری این مسابقه شرکت میکنند.رمضانی با
اشــاره به اینکه انتظار داریم وزارت ارشاد و سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری برای کمک به برگزاری این مسابقات
به کمک آموزش و پرورش بیایند ،بیان کرد :اگر مســابقات
فرهنگی و هنری در برخی مناطق برگزار نشود هنر سنتی
به کل از بین میرود و نســل جدید به سراغ آن نمی روند.
حدود  700رشته هنری وجود دارد که ما فقط  50رشته را
در این مسابقات وارد کردیم.
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش ادامه
داد :منابع مالی این مســابقات به سختی تامین میشود و
شعر ،داســتان نویسی مقاله ،کتابخوانی و نقد ادبی ،وبالگ

نویســی و بازیهــای یارانهای و نشــریه الکترونیکی،تئاتر
صحنهای و عروسکی ،نمایشنامه خوانی ،نقالی ،فیلم کوتاه،
نساجی ،سفال و ســرامیک ،حجم سازی ،طراحی ،آبگینه،
خوشنویسی ،نقد هنری ،طراحی ،عکاسی گرافیک ،پوستر،
کاریکاتور ،ســرود گروهی و همگانی ،کرال فرهنگیان ،تک
نوازی ،همنوازی و تک خوانی از رشتههای مسابقات هستند.
وی افزود :مجموع شرکت کنندگان  6میلیون و  174هزار
نفر رشته هستند که از این تعداد در گروه هنرهای نمایشی
 133هزار و  247نفر رشته ،هنرهای آوایی  33میلیون نفر
رشــته،گروه ادبی و پژوهشی  559هزار نفر رشته ،هنرهای
دستی حدود  2میلیون نفر رشته و در گروه رسانه و فضای
مجازی  30هزار نفر رشــته قرار دارند.مدیرکل فرهنگی و
هنــری وزارت آموزشوپــرورش گفــت :در روز افتتاحیه
جشنواره از  24کتاب حوزه فرهنگی هنری رونمایی میشود
همچنین  30کارگاه آموزشی در جشنواره برگزار میشود و

افتتاح نگارخانه با بیش از  300اثر در نگارخانه فرهنگستان
هنر در روز  19مرداد صــورت میگیرد.رمضانی بیان کرد:
تعجــب میکنم که چرا وزارت ارشــاد بــه کمک آموزش
وپرورش نمیآید .سازمان میراث فرهنگی و شهرداریها هم
میتوانند به ما کمک کنند و در جلسات مشترک به ما قول
حمایت میدهند اما در عرصه عمل باید با امکانات محدود
آموزشوپرورش برنامهها را اجرا کنیم .دانشآموزانی که در
این مسابقات شرکت میکنند حرفهای نیستند و در شروع
کار قرار دارند که تشویق آنها میتواند در ادامه مسیر کمک
کند.وی افزود :انتظار میرود وزارت ارشــاد و شهرداری این
دانشآموزان نخبه را تحت پوشــش قرار دهند با شهرداری
تهران نامه نگاری داشتیم و جلساتی برگزار شد اما در بحث
حمایت از دانشآموزان ورود نکردند در حالیکه فعالیتهای
فرهنگی و هنری این دانشآموزان میتوانست به سطح شهر
تهران وارد شود.

شهردار تهران مطرح کرد

شــهردار تهران از جدیت شهرداری تهران برای مقابله با
فســاد خبر داد و تاکید کرد ،برای کســب اعتماد مردم که
الزمه مشــارکت آنها در اداره شهر اســت ،با هرگونه فساد
احتمالی با شدت برخورد خواهد کرد.به گزارش مهر ،سید
محمدعلی افشــانی بعد از بازدید از طرحهــا و پروژههای
منطقه  ۹با حضور در مجموعه شهید حیدری (خانه مشق)
ضمن قدردانی از تالشهای مسئوالن و دست اندرکاران این
منطقه گفت :ما میتوانیم دو نگاه به شــهر داشــته باشیم؛
یکی این که تنها جنبه «فیزیکی شــهر» را ببینیم و دنبال
اجرای پروژههای عمرانی و فیزیکی جدید باشــیم .چنین
رویکردی ،یک آفت در مدیریت ســابق شــهر ما بوده که
نتیجه آن ،معطل شــدن ثروت مردم در پروژههایی اســت
که اغلب ،منابع الزم برای تکمیل آنها مهیا نمیشد و سود
چندانی هم برای مردم نداشــت .شــهردار تهران ادامه داد:
برخی پروژهها باید دو ساله تمام میشد ،اما گاهی ده سال
نیمه کاره باقی مانده اســت .مثل همین پروژه استاد معین
که خیلی زودتر باید به بهره برداری میرسید و مردم چشم
انتظار منطقه را خوشــحال میکرد .وی خطاب به شهردار
منطقــه  ۹گفت :این که تالش کرده اید با همکاری عزیزان
نظامی در «پــادگان» ،فضاهای فرهنگی مانند ســینما و
محیط گردشگری ایجاد کنید ،کار بسیار ارزشمندی است
زیرا موجب بیشــترین بهرهوری از ثروتهای موجود شده

رفع آلودگی و ترافیک؛ شرط اصلی شهر زیست پذیر

است.افشــانی تاکید کرد :نگاه دیگر این است که پروژههای
خود را متناسب با منابع در اختیار و واقعی شروع کنیم ،نه
این که با اصرار و یا خوشــامد دیگــران پروژههایی را آغاز
کنیم که پیشــاپیش میدانیم برای تکمیل آن منابع الزم
را نخواهیم داشــت.وی همچنین در زمینه ماموریتهای
اصلی شــهرداری گفت :فلســفه وجودی ما به عنوان یک
نهاد اجتماعی و خدمات رســان ،خدمت به مردم است و ما
باید اول به وظایف خود بپردازیم .مثال تجهیز شبکه معابر،
حمل و نقل عمومی ،ایجاد و حفظ ســرانه فضای ســبز و
...از وظایف اصلی ماســت اما طی سالهای گذشته ،برخی
مدیران شــهری کارهای دیگری انجام میدادند که ربطی
به آنان نداشــت و صرفا مدیریت شهری را از انجام وظایف
اصلی خود منحرف میکرد .مثال پرداختن به امور بهزیستی،
صنعتی و ...از وظایف شــهرداری نیست و هر یک ،متولیان
قانونی خود را دارد .افشانی ادامه داد :شهرداری باید اولویت
را به انجام وظایف ذاتی خود بدهد و ســپس به یاری بقیه
نهادها بپردازد و البته مشــروط بر آن که منابع و اعتبارات
الزم را هم در اختیار داشته باشد.
شــهردار تهران همچنین به اهمیت دســتیابی به «شهر
هوشمند» اشــاره کرد و گفت :اگر شهر ما «شهر هوشمند»
شود ،از هدررفت بخش عظیمی از منابع ،پیشگیری خواهد
شــد .ما باید به این هدف برسیم که تمام مجوزها و کارهای

شــهروندان در امور شــهری از صفر تا صد بر اساس آخرین
متدهای مدیریت شهری و به صورت «شهر هوشمند» اجرا
شود .به عنوان مثال اگر کسی دنبال جای پارک خودرو خود
اســت ،باید بتواند با استفاده از سامانهای ،سریع جای پارک
پیدا کند و نباید مدت زیادی از وقت خود را برای یافتن جای
پارک هدر دهد .در شهرهای مدرن دنیا این گونه مسائل حل
شده ولی متاســفانه برای ما این قبیل مسائل هنوز مشکل
ساز است .افشــانی درباره شاخصهای«شهر زیست پذیر»
نیز تصریح کرد :اولین شــاخص در «شهر زیست پذیر» ،رفع
آلودگی و ترافیک است .همچنین ایمنی از دیگر شاخصهای
مهم زیســت پذیری است که طبق آن ساختمانها و فضای
زیســتی ما باید از ایمنی الزم برخوردار باشند .امری که در
بافتهای فرســوده شــهری ما اصال وجود ندارد یعنی هم
ساختمانها ناامن هســتند و هم فضای ایمنی وجود ندارد.
شهردار تهران افزود :یکی از مهمترین برنامههای ما ساماندهی
حمل و نقل عمومی اســت .براین اساس ،در زمینه افزایش
واگنهای مترو اقدامات خوبی انجام شده است .زمانی که من
در وزارت کشور بودم خرید  ۶۳۰واگن در مرحله آخر امضا بود
و بنا بود باقیمانده آن تا  ۱۰۵۰واگن هم تولید شود .در بهبود
نــاوگان حمل و نقل عمومی امیدوارم با توجه به برنامه مهم
رییس جمهور و دغدغه ایشــان در این زمینه ،بتوانیم موفق
شویم .طرح برقی کردن موتورسیکلتها در تهران نیز یکی از

طرحهای مهم ماست که قرار شده است صاحبان موتورسیکلت
تنها یک سوم هزینههای آن را پرداخت کنند.وی همچنین با
یادآوری جدیت دولت برای بازسازی بافتهای فرسوده گفت:
یکی از مهمترین برنامههای ما بازســازی بافتهای فرسوده
شهری اســت .ما تالش میکنیم مقدمات آغاز بازسازی ۲۰
هزار واحد را فراهم کنیم .البته این بافتها به لحاظ مشارکت،
مشکالت عدیده ای دارند و بدون مشارکت مردم امکان فائق
آمدن بر مشکالت غیرممکن است و به عنوان قاعده ای کلی،
هیچ کدام از مشکالت شهری ،بدون مشارکت مردم قابل حل
نیســت .افشانی افزود :مثال بدهیهای به روز شده شهرداری
تهــران بیش از  ۵۰هزار میلیارد تومان اســت که از این رقم
۲۲هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی اســت
که ســود آن باالی  ۲۵۰میلیارد تومان در ماه است و یعنی
ساالنه  ۳هزار میلیارد تومان به هزینههای شهرداری اضافه
میشود .این نشان میدهد که ما بدون مشارکت مردم امکان
اجرای پروژههــا را نداریم.وی تاکید کرد :وقتی  ۲۵درصد از
اقتصاد ایران در تهران است یعنی ما میتوانیم از این ظرفیت
برای ارتقای درآمدهای شهرداری و مشارکت بیشتر مردم در
اداره شهر استفاده کنیم.شهردار در بخش دیگری از سخنانش
به پروژههای نیمه کاره شهری اشاره کرد و گفت :بیشتر این
پروژهها را «قرارگاه خاتم» اجرا میکند که اخیرا در جلسه با
رییس «قرارگاه» توافق کردیم که این پروژهها تکمیل شوند.

واکنش رییس بهزیستی به ادعای پرداخت «رشوه»  ۵۰۰میلیونی
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور به اظهارات یکی از
نمایندگان ملت در جلســه امروزمجلس که مدعی شد ،وی
«رشــوه»  ۵۰۰میلیونی برای ســکوت در برابر مطرح نشدن
مشکالت پرداخت کرده اســت ،واکنش نشان داد .در جلسه
صبــح امروز مجلس ،رســتمیان ـ نماینده دلفــان ـ مدعی
پرداخت رشــوه  ۵۰۰میلیونی توسط رییس بهزیستی برای
ســکوت در باره وضعیت و مشکالت استان لرستان شد و در
عیــن حال به ممانعت بندپی ،رییس بهزیســتی ،برای ورود
این نماینده به برخی اســتانها برای رســیدگی به مشکالت،

صرف ۹۰۰میلیون تومــان برای هزینه همایش و مهمانیها،
خرید خودروی شاسیبلند از محل هزینه خرید ویلچر و کمک
به ایتام و  ...اشــاره کرد که محســنی بندپی ،رئیس سازمان
بهزیستی در گفت وگو با ایسنا ،این اظهارات را اتهام خواند و
گفت :علت این اتهامات این است که فردی که آقای رستمیان
به عنوان مدیر برای بهزیستی استان معرفی کرده بود اما فاقد
شاخصهای الزم بوده و در کمیته انتصابات سازمان بهزیستی
رای نیاورد و منصوب نشــد و فردی که مورد تایید ســازمان
بهزیســتی بود برای این ســمت انتخاب شد .متاسفانه آقای

رســتمیان دنبال این بود که این فرد را به سازمان بهزیستی
تحمیل کند .وی درباره عملکرد سازمان بهزیستی در استان
لرستان نیز گفت :میزان اشتغال تحقق یافته در استان لرستان
بیش از برنامه مصوب اســت و در این مورد راســتی آزمایی
شده اســت .همچنین در تمام شهرستانهای دارای شاخص
جمعیتی الزم ،اورژانس اجتماعی شروع به کار کرده است که
نشان دهنده عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه آسیبهای
اجتماعی است.بندپی اظهار کرد :بدون هیچگونه تشریفاتی در
استان لرستان و حتی حوزه انتخاباتی آقای رستمیان حضور

یافتم و مشکالت را بررســی و برنامهها را پیگیری کردم.وی
درباره اتهاماتی درمورد انجام سفرهای خارجیاش نیز گفت:
اینجانب در چارچوب ارائه خدمات جمهوری اسالمی در قالب
حمایت از معلولین که مصوبه مجلس هم هســت در صحن
سازمان ملل حضور یافتم و گزارش این دستاوردهای بزرگ را
ارائه دادم .در بسیاری از سفرها شخص وزیر ،دبیر کمیسیون
اجتماعی دولت و  ...نیز حضور داشتند.رئیس سازمان بهزیستی
کشــور تاکید کرد :این حق را برای خودم و سایر همکارانم
قائل هستم تا از مراجع قضایی این اتهامات را پیگیری کنیم.
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دوراهی محیط بانی؛ شهادت یا زندان
ساغرشمسی

در برهه زمانی که محیط زیســت و جامعه محیط زیستی کشور در شرایط
بسیار بد و دشواری قرار دارد گویا مسایل و مشکالت قشر مدافع طبیعت یعنی
محیط بانان هم تمامی ندارد .روز دوشنبه  15مرداد «علی خواجوی» (متولد
 1363و پدر دو فرزند) محیط بان شهرستان راور کرمان در ارتفاعات خورند
راور در مواجه با متخلفان از ناحیه شکم مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و
به درجه رفیع شــهادت نایل آمد .او صد و بیست و دومین شهید محیط بانی
است که در راه دفاع از محیط زیست کشور جان خود را از دست داده است .
متاســفانه در این شــغل پر خطر و بسیار ســخت؛ محیط بانان در مصاف
جنگ نابرابر با شــکارچیان متخلف به شدت آســیب دیده یا شهید میشوند
یا اینکه در زندان هر شــب کابوس طنــابدار را باید ببینند .هر قطره خونی
که برای حفاظت از منابع طبیعی کشــور عزیزمان به زمین ریخته میشــود
خسران بسیار بزرگی برای جامعه محسوب میشود زیرا محیط زیست آسیب
دیده و به شــدت بیمار کشــور به یکان یکان افرادی نظیر «علی خواجوی» و
«مهدی احمدی نیک» (مامور اداره حفاظت محیط زیســت قلعه گنج که در
روز گرامیداشــت محیط بان در ســال جاری به شــهادت رسید) محیط بان
جان بر کف که با نازلترین ســطح درآمد و شرایط سخت کاری دست و پنجه
نرم میکنند نیاز دارد .این شــغل از لحاظ ارزشــی همپایه و همتراز مشاغلی
همچون مرزداری در قسمتهای آبی و خاکی کشور است و با این وجود هنوز
هم معلوم نیســت که چه زمانی این نبرد نابرابر به دلیل تجهیزات فرســوده
ی محیط زیســت در برابر وســایل کامال به روز و کارآمد شکارچیان به پایان
میرسد.
بــا نگاهی دقیق تر بــه آمار تلفات جانی محیط بانی در کشــورهای دیگر
و البته در بــازه زمانی برابر ؛ آمارصدمات جانی محیط بانی در ایران بســیار
باالســت .اما نکته قابل تامل و بســیار مهم در این خصوص این است که چرا
شرایط محیط زیست و محیط بانی کشور با اقتضا و پیشرفت فناوری تغییری
نمیکنــد؟ چرا به جای تجهیز پایگاههای محیط بانی به ابزار دور ســنجی و
ماهــواره ای هنوز هم تعقیب و گریــز و نبرد تن به تن بخاطر حضور فیزیکی
محیط بانان در عرصههای طبیعی باید اتفاق بیفتد؟
بــا توجه به اینکه شــکار پدیده ای کامال قدیمی اســت و در برخی موارد
حتی برای طبیعت امری ضروری به شــمار میرود (البته به استثنای مناطق
تشــنه یا به شدت آســیب دیده که جمعیت گیاهی و جانوری توان بازیابی و
تولید مثل ندارد) صد البته که در همه جای دنیا شکارچیان آموزش میبینند
اما در ایران فضای تقابل و دشــمنی وحشتناکی بین محیط بان و شکارچی
وجود دارد که معموال منجر به صدمه دیدن یا مرگ یکی از طرفین میشــود
و محیط بان بعــد از درگیری و صدمههای غیر عمدی که متخلفان میبینند
هیچ شــاهدی برای ارائه به دادگاه ندارد و مشــخصا محیــط بان در دادگاه
محکوم میشود که با روند شهید شدن یا زندانی و محکوم شدن محیط بانان
ذاتِ وظیفه ی محیط بانی زیر ســوال میرود .آیا محیط بان برای حفاظت از
جان خود باید چشــمهایش را به روی تخلفات ببنــدد؟ و یا برای حفاظت از
عرصههای چهارگانه محیط زیســت ،با وسایل مستعمل و فرسوده چشمانش
را به روی جان خود ببندد و یک راه از دوراهی زندان و قصاص و یا شــهادت
را انتخاب کند؟
اخبار کوتاه

 241بازار ميوه و تره بار در تهران فعال است
مهندس عبدالحسین رحیمی ،مدیرعامل سازمان مدیریت میادین به عنوان
رئیس کارگروه تخصصی مراکز مدیریت محصوالت کشــاورزی شهرداریهای
کشور منصوب شــد.مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری وزارت
کشــور ،مهندس عبدالحســین رحیمی را به ریاست کارگروه تخصصی مراکز
مدیریت محصوالت کشــاورزی شهرداریهای کشــور منصوب کرد و معاون
امور شــهرداریهای وزارت کشــور با اهدای لوح سپاس از مدیرعامل سازمان
مدیریت میادین میوه و تره بار تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی ســازمان
مدیریــت میادین ،در جلســه کارگروه تخصصی مراکــز مدیریت محصوالت
کشــاورزی و مایحتاج مصرفی شهرداریهای کشــور که با حضور مدیران و
نمایندگانی از اســتانهای خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان،
آذربایجان شــرقی ،آذربایجان غربی ،اصفهان ،لرســتان ،همدان و قم برگزار
شــد ،مهندس عبدالحسین رحیمی ،مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه
و تره بار از ســوی مسعود احمدی ،مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات
شهری وزارت کشور به عنوان عضو و رئیس این کارگروه منصوب شد.مهندس
رحیمی در این جلســه با اظهار امیدواری نســبت به انتقال تجربیات سازمان
مدیریــت میادین میوه و تره بار به حاضران و اســتفاده از تجارب آنان گفت:
 241میدان و بازار میوه و تره بار در تهران با جمعیت  9میلیون نفری ،مشغول
به ارائه خدمات است که با توجه به  354محله در تهران،کارشناسان سازمان
مدیریــت میادین معتقدند 69 ،محله دیگر واجد شــرایط بازار میوه و تره بار
میباشــد .که با توجه به افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینهها ،میتوانیم
تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهیم.مدیرعامل سازمان مدیریت میادین
به نقــش میادین و بازارهای میوه و ترهبار در کنتــرل قیمتها در واحدهای
صنفی میوه و تره بار اشاره کرد و افزود :با وجود بیش از  18هزار واحد صنفی
میوه و تره بار در سطح شهر تهران ،به دلیل تفاوت  30تا  40درصدی قیمت
میــوه و تره بار در میدان و بازارهای این ســازمان  ،بیــن  500تا  550هزار
نوبت خرید ثبت میشــود و این نشــان دهنده آن است که غالب شهروندان
از این مراکز خرید مینمایند .نظرســنجیهای نهادهــای نظارتی هم بیانگر
رضایتمندی  75درصدی شهروندان است.

باحضور اصحاب رسانه اتوبوسهای گردشگری
شمیران افتتاح میشود
اولین تور شــمیران گــردی با اتوبوسهای گردشــگریهاپ آنهاپ آف با
حضور اصحاب رســانه در رینگ و محورهای گردشــگری شمال تهران افتتاح
میشود.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک،مجید صالحی فیروز
آبادی مدیر روابط عمومی شــهرداری این منطقه در مراســم گرامیداشت روز
خبرنگار که با حضور علی اصغر خرمی شریف قائم مقام شهردار منطقه،محمود
منیعی مشــاور عالی شــهردار منطقه  ،خبرنگاران و اصحاب رســانه در سالن
اجتماعــات شــهرداری منطقه یک برگزار شــد با تبریک 17مــرداد  -روز
خبرنگار -به اصحاب رســانه که مصادف با ســالروز شهادت محمود صارمی و
 8نفر از اعضای کنســولگری ایران در افغانستان به دست طالبان است ،با بیان
خبر فوق اظهار داشــت  :اصحاب رسانه اولین شــرکت کنندگان تور شمیران
گردی با اتوبوسهای گردشــگریهاپ آنهــاپ آف خواهند بود که به زودی
برگزار خواهد شــد .وی گفت :در این رینگ گردشــگری در حدود 100جاذبه
گردشگری،تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،هنری و میراث طبیعی و اماکن تفریحی
در نظر گرفته شده است که دارای  10ایستگاه در سطح منطقه است.

ضرباالجل شهرداری منطقه  3به ساختمانهای
پرخطر
شــهردار منطقه  ،3بر این باور است که برای حل معضل و کاهش ریسک
خطرات ســاختمانهای پرخطر الزم اســت که برخوردی دوســویه در قالب
راهکارهای تنبیهی و تشــویقی به صورت توامان دیده شود.به گزارش ایسنا،
مصطفی سلیمی در این زمینه گفت :براساس بازدیدهای کارشناسان سازمان
آتش نشانی و شــهرداری منطقه ،چندین مراکز تجاری شناسایی شده است
که حتما با بهرهگیری از مشــوقها و ارائه تسهیالت مربوطه زمینهای را فراهم
خواهیم کرد که بخش خصوصی برای ایمن ســازی این ســاختمانها ترغیب
شود.شهردار منطقه  3افزود :براساس قانونهای این اختیار را دارند که نسبت
به ســاختمانهای پرخطر که امنیت جانی بهــره برداران را با مخاطره مواجه
میکند اقدام کنند.
تیتر اخبار
وجود  ۹۸۷کالس خشتی و گلی در کشور
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