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بررسی وضعیت متروی تهران روی میز معاون اول رئیسجمهوری
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از برگزاری جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهوری برای بررسی وضعیت متروی تهران خبر داد .به گزارش ایسنا ،محسن پورسیدآقایی درخصوص
وضعیت متروی پایتخت و بودجه آن که در کمیسیون تلفیق مجلس کاهش یافته است ،گفت :توسعه مترو ،اولویت شهرداری و دولت است .وی با بیان اینکه در بحث توسعه زیرساخت مترو به دنبال
انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت هستیم که با اجازه شورای شهر تهران ،انتشار اوراق از وزارت کشور و بانک مرکزی پیگیری میشود ،گفت :البته بانک مرکزی مقاومتهایی در این
زمینه دارد و معتقد است از آنجایی که مقداری از تعهدات اوراق مشارکتهای قبلی باقی مانده و پرداخت نشده است ،بنابراین ،اجازه انتشار اوراق مشارکت جدید را هنوز به شهرداری نداده که در
حال رایزنی هستیم تا با دستور دولت ،اجازه انتشار اوراق هر چه زودتر به شهرداری داده شود.
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مشاور وزیر کشور درحالی در تازهترین اظهارات خود از وجود
۱۱میلیون ایرانی ساکن مناطق حاشیهای و سکونتگاههای
غیررسمی خبر داده است که با روی کار آمدن دولت محمود
احمدینژاد قرار بود به مرور گره از این مشکل در این دولت
باز شود اما نه طرح مهاجرت معکوس جواب داد نه ایجاد
اشتغال برای روستانشینان؛ رویهای که تاکنون نشان میدهد
نهتنها گرهی از این چالش اجتماعی باز نشده که گره کورتر
هم شده است .اظهارات وزیر راه و شهرسازی موید این
موضوع است که گفته جمعیت حاشیهنشین از۴.۵میلیون نفر
در دوره اصالحات به  ۱۰تا ۱۱میلیون نفر در پایان دولتهای
نهم و دهم رسیده است.
خیابانها پر از دستانداز است و خانهها اکثرا ظاهری آجری و
سیمانی دارند .کوچهها خاکی و کودکان در کنار زبالهها و ِگلهای به
جا مانده از باران شب گذشته درحال بازی هستند .زخمهایی هم روی
ی بعضی از آنها وجود دارد که نشان از نبود مکان مناسب برای
پاها 
بازی آنها است؛ لباسهایشان به دلیل خاکی بودن محله کثیف است
و وسایل بازیشان تداعیگر حداقل 10سال پیش است .آنها در حالی
در چنین وضعی زندگی میکنند که فاصلهشان با سایر شهرنشینان
شاید به چند کیلومتر هم نرسد .کمبود امکانات بهداشتی ،درمانی
و حتی نیازهای اولیه یک زندگی شهری در حاشی ه شهرها به ویژه
کالنشهرها درحالی است که به گواه آمار تعداد ساکنان این مناطق
هر روز بیشتر و بیشتر میشود .موضوعی که یک عضو کمیسیون
بهداشت و درمان هم به آن اشاره میکند و میگوید« :از آنجایی
که جمعیت حاشیهنشینان رو به افزایش است شهرداریها و وزارت
بهداشت باید به حاشیهنشینان خدمات ارائه دهند ».به گفته بشیر
خالقی« ،سیل مهاجرت از روستا به شهر این مسئله را ایجاد کرده
است ،بسیاری از این افراد در روستاها زمین یا ملک دارند که دیگر
کارایی ندارد و نمیتواند منبع درآمدشان باشد .شرایط اقتصادی ،عدم
دسترسی به آموزش برای فرزندانشان و زندگی سخت در روستا این

افراد را مجبور به مهاجرت کرده است».
این اظهارات درحالی است که زمانی بیش از 60درصد جمعیت
کشور در روستاها زندگی میکرد اما امروز این موضوع برعکس شده
و بیشتر مردم در شهرها زندگی میکنند که البته بسیاری از آنها به
علت شرایط اقتصادی نامطلوب در حاشیه شهرها هستند .آنطور که
رضا محبوبی ،مشاور وزیر کشور میگوید« :نبود دسترسی به خدمات
اجتماعی و فقدان نظارت اجتماعی از مهمترین مشکالت در مناطق
حاشیهنشیناست».
مسکنمهرجذابیتیبرایحاشیهنشیناننداشت
اما همه ماجرا به همین جا ختم نمیشود زیرا آنطور که وزیر راه و
شهرسازی میگوید« :برآورد میشود که حدود ۱۹میلیون بدمسکن
در بافتهای ناکارآمد میانی ،فرسوده ،تاریخی و حاشیهشهرها زندگی
میکنند که از این تعداد جمعیت ،حاشیهنشینان ۱۱میلیون نفر
هستند ».به عقیده عباس آخوندی« ،مسکن مهر نهتنها نتوانست به
معضل حاشیهنشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای
حاشیهنشینان نداشت و انتقال قابلتوجه و قابل ذکری از حاشیه به

مسکن مهر صورت نگرفت».
از همینرو با روی کار آمدن دولت حسن روحانی ،وزارت راه و
شهرسازی برنامههای مختلفی را برای ساماندهی حاشیهنشینان اجرا
کرده است بهطوری که به گفته محمدسعید ایزدی ،معاون وزیر راه و
شهرسازی« ،یکی از نیازهای اصلی مناطق حاشیهای شهرها کمبود
آموزش است؛ برای رفع مشکالت آموزشی حاشیهنشینان ،ستاد
ملی بازآفرینی شهری ،تفاهمنامهای با وزارت آموزشوپرورش برای
افزایش نرخ باسوادی در این مناطق با اولویت آموزش به کودکان
بازمانده از تحصیل و همچنین ساخت مدارس جدید در پنج استان
سیستانوبلوچستان ،هرمزگان ،خوزستان ،آذربایجانغربی و کرمان
بهعنوان استانهای دارای بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل ،به
امضا رسانده است».
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری در توضیح بیشتر میگوید« :یکی
از مهمترین اقدامات این ستاد همکاری با سازمان برنامهوبودجه
است؛ در جلسههای متعددی که با این سازمان داشتیم ،مقرر شد
از محل طرحهای تملک داراییهای دولت ،بیش از ۵۰۰میلیارد

تومان بهمنظور رفع محرومیتهای مناطق حاشیهای شهرها و
سکونتگاههای غیررسمی اختصاص یابد .این شرکت از سال ۹۵تا
به حال در ۲۷۲محله حاشیهایِ  ۸۳شهر اقدامات اجرایی و کالبدی
اعم از ساخت مراکز آموزشی ،درمانی ،فرهنگی ،ورزشی ،آسفالت
معابر انجام داده که ۳۷۰میلیارد تومان مجموع این اقدامات بوده
است؛ عمده ردیفهای بودجهای این فعالیتها شامل منابع عمومی
و ردیفهای ملی دستگاههای کشوری و برخی منابع مالی تعدادی
از نهادهای استانی (۳۰درصد) و مابقی (۷۰درصد) از محل منابع
شهرداریها بوده است .ضمن اینکه پیرو تأکیدات رهبر انقالب مبنی
بر کاهش آسیبهای اجتماعی ،در حال تدوین و اجرای ۴۲۰پروژه
جدید با بودجهای ۲۰۰میلیارد تومانی هستیم».
تثبیت جمعیت روستایی و معکوس کردن مهاجرتها
از سوی دیگر ،به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس« ،براساس قانون برنامه ششم توسعه ،خدماترسانی به نقاط
حاشیهنشین شهری باید تداوم یابد و این محدودهها از امکاناتی
همچون آب ،برق و گاز بهرهمند شوند».
آنطور که محمدرضا منصوری میگوید« :طبق ماده  ۷۸الیحه
برنامه ششم توسعه ،دولت موظف شده وضعیت مناطق حاشیهنشین
در کشور را ارتقا دهد که یکی از این وظایف گازرسانی به این
محدود هها است».
همه اینها درحالی است که براساس آمارهای اعالم شده
۱۱میلیون حاشیهنشین در کشور سکونت دارند که طبق اظهارات
نمایندگان از این تعداد نزدیک به یک میلیون 200هزار نفر در
شهر مشهد200 ،هزار نفر در شیراز و نزدیک به 500هزارنفر در
کالنشهر تبریز سکونت دارند که عالوهبر این دیگر کالنشهرهای
کشور مانند تهران ،اصفهان و اهواز هم به سهم خود از معضل
حاشیهنشینی رنج میبرند .آماری که میزان آن هم کم نیست
و نیازمند توجه جدی به آن است چراکه حاشیهنشینی خود
میتواند باعث افزایش آسیبهای اجتماعی و شهری شود بنابراین
از آنجایی که سال گذشته نمایندگان مجلس توجه به اقتصاد،
معیشت و افزایش جاذبههای زندگی در مناطق روستایی را در
تثبیت جمعیت روستایی و معکوس کردن مهاجرتها موثر اعالم
کردند امید است که این زنگ خطر جدی برای جامعه شهری
و کالنشهرها با برنامهریزی و ضمانت اجرایی آنها در سالهای
بعدی کمتر و کمتر شود.

محسن هاشمیرفسنجانی:

شکاف اجتماعی در جامعه را عمیقتر نکنید

شرایط ثبتنام در مدارس غیردولتی برند

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید براساس قانون عمل کرد ،گفت :در این میان نباید به مدیریت شهری
اتهام مخالفت با فرهنگ دینی زده شود و نه به جامعه مذهبی اتهام رانتخواری ،اینگونه رویکردها به جای حرکت به
سمت وحدت ،شکاف اجتماعی را در جامعه عمیق تر می کند.
به گزارش ایلنا ،محسن هاشمیرفسنجانی در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در آغاز جلسه با بیان اینکه اصالح نظام
مدیریت مالی و تامین و تخصیص اعتبارات شهرداری و مدیریت شهری تهران ،فرایندی پیچیده و حساس است ،گفت :این فرآیند
باید از یکسو هدفمند و با سرعت و شتاب مناسب و در عین حال ،باید حساب شده باشد تا به بیثباتی ساختار و آسیب دیدن امنیت
روانی کارکنان و فعاالن در حوزه شهرداری نیانجامد و سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را دچار خدشه و کاستی نسازد .او ادامه داد:
بنابراین دامن زدن به انتظارات که نظام مالی مدیریت شهری بهصورت دفعی و یکشبه اصالح شود ،تنها به سرخوردگی جامعه و
افزایش شکاف شهروندان ومدیریت شهری میانجامد ،اصالحات باید مستمر و گام به گام باشد.
هاشمیرفسنجانی سیاست شورای پنجم و مدیریت شهری تهران را ساماندهی اعتبارات فرهنگی و اجتماعی و شفافسازی در
تامین وتخصیص بودجه خواند و افزود :این سیاست نباید به مخالفت با فعالیتهای مذهبی در سطح شهر تعبیر شود .قانون تکالیف
و وظایف دستگاههای مسئول را در حیطه فعالیت خود مشخص کرده و اکنون بسیاری از وظایف و تکالیف قانونی مدیریت شهری
بر زمین مانده است که باید این فعالیتها را اولویتبندی کرده و براساس منابع و اعتبارات ،پیگیری شود .رئیس شورای شهر تهران
با تاکید بر اینکه باید بر اساس قانون عمل کرد ،ادامه داد :در این میان نباید به مدیریت شهری اتهام مخالفت با فرهنگ دینی زده
شود و نه به جامعه مذهبی اتهام رانتخواری ،اینگونه رویکردها بهجای حرکت بهسمت وحدت ،شکاف اجتماعی را در جامعه
عمیقترمیکند.

وزیر آموزشوپرورش در جلسه شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی ،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان را به
معنای حذف این مدارس ندانست و گفت :برگزاری هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غیردولتی ممنوع است.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحایی همکاری و همراهی شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی با مصوبه اخیر شورای عالی
آموزشوپرورش را مطلوب دانست و اظهار کرد :اجرایی کردن مصوبه شورایعالی آموزشوپرورش درخصوص حذف آزمون از دوره ابتدایی با
مخالفت برخی افراد مواجه شد که این امر طبیعی و قابل پیشبینی بود زیرا همواره هرگونه تغییروتحول با مقاومت بخشهایی از بدنه یک
مجموعه مواجه خواهد شد .وی افزود :یک میلیون دانشآموز پایه ششم ابتدایی داریم که قریب 350هزار نفر از آنان درگیر برگزاری آزمونها
جهت آمادگی شرکت در آزمون ورودی تیزهوشان و دانشآموزان از پایه دوم و سوم ابتدایی آماده آزمون میشوند ،هستند بهطوری که یک
دانشآموز  8یا 9ساله در یکسال 16بار در آزمونهای آمادگی که توسط مؤسسات خارج از آموزشوپرورش برگزار میشود شرکت میکند،
250هزار نفر از آنان در آزمون شرکت میکنند و تنها 15هزار نفر پذیرفته می شوند و این تبعات سنگینی را دربرخواهد داشت .بطحایی
ادامه داد :در پژوهشی که درخصوص کولهپشتی دانشآموزان ابتدایی صورت گرفته ،وزن کیف یک دانشآموز پایه چهارم حدود هشت
کیلو و 800گرم است که از این مقدار پنج کیلو و 200گرم آن را وزن کتابهای کمکدرسی تشکیل میدهد و این امر ناشی از برگزاری
آزمونهاست .وی تصریح کرد :حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست ،بلکه آزمون مدارس تیزهوشان نیز
شامل مصوبه اخیر حذف آزمون میشود؛ بنابراین مدارس تیزهوشان را داریم ،اما آزمون نداریم و دانشآموزان با استعدادهای متنوع از طریق
اجرای طرحهایی مانند طرح شهاب ،شناسایی و تقویت میشوند .وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد :در مدارس غیردولتی در صورتی که
متقاضی بیش از ظرفیت برخی مدارس باشد باید با توجه به اولویتهایی مانند تحصیل دانشآموز در پایه ششم در همان نوع مدرسه ،سکونت
در محدوده مدرسه ،ثبتنام در موعد مقرر ،گفتوگو با والدین و بررسی وضعیت تحصیلی دانشآموز در پایههای  4 ،5و  6صورت گیرد.

کارگروههای تخصصی ویژه کودکان ویژه زمان بروز بحران
سمانه نائینی :انجمن حمایت از حقوق کودکان نشست
تخصصی «واکاوی نقش مداخالت حمایتی از کودکان
در زلزله» را با همکاری فرهنگسرای ارسباران برگزار
کرد.
به گزارش «ابتکار» ،این نشست با حضور فرشید یزدانی،
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان ،محمدفريد
لطيفي ،معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران،
فرید براتیسده ،سرپرست ستاد مدیریت بحران سازمان
بهزیستی کشور ،شاهین فتحی ،معاون امداد و نجات سازمان
هاللاحمر کشور ،نماینده رسانههای حاضر در منطقه
زلزلهزده برگزار شد.
در این جلسه عالوهبر ارائه گزارش فعالیتهای انجمن
حمایت از حقوق کودکان ،مدعوین به ارائه گزارش و
همچنین آسیبشناسی و راهکارهای پیشنهادی خود برای
بهبود روند خدمترسانی به مناطق پرداختند.
محمدفريد لطيفي ،معاون بازسازی و بازتوانی سازمان
مدیریت بحران گفت :قبل از تشکیل سازمان مدیریت بحران
به دستور مجلس در سال  ،1387دستگاهها جزیرهای عمل
میکردند .وی در تشریح فعالیت سازمان مطبوعش ،افزود:
سازمان مدیریت بحران طرح بازتوانی را در پنج بعد از جمله
بعد روانی دنبال میکند .در تجربه زلزله ورزقان ،گرچه طرح
توانمندسازی هیئتهای مذهبی برای بازتوانی روانی کشور
هنوز در مراحل پایانی قرار داشت اما توانست با همکاری
بهزیستی ،وزارت بهداشت ،هالل احمر و NGOها نقش
تاثیرگذاری ایفا کند .وی افزود :ما حلقه وصل سازمانهای
دولتی و NGOها هستیم .اگر این مجموعهها و تشکیالت
دولتی ناهماهنگ عمل کنند میتوانند آفتهایی هم داشته
باشند که باید مطرح شود.
لطیفی در ادامه پنل لزوم توجه ویژه به کودکان در قالب
کارگروهی مجزا را رد کرد و وظیفه وظیفه مدیریت بحران
را پرداختن به امور کالن دانست و گفت :کودکان به واسطه
آسیبپذیر بودنشان خود به خود جزو اولویتهای این
سازمان هستند و خواهند بود .وی همچنین با نقد رفتارهای
غیر تخصصی افزود :برخی رفتارها مثل ارسال بیبرنامه
کانکس ،حضور تیمهایی که به ارائه خدمات غیرضروری در

این برهه از زمان میپردازند و باعث میشوند مردم دیرتر
خودشان را پیدا کنند و به زندگی عادی برگردند و بسیاری
از این دست رفتارها نه تنها کمکی به مردم نمیکند بلکه
ترمیم روحی و اجتماعی آسیبدیدگان را به تعویق میاندازد.
شاهین فتحی ،معاون امداد و نجات سازمان هالل احمر
کشور نیز در ادامه پنل در گزارش مختصری از عملکرد
هاللاحمر گفت :ما هر روز هشت صبح از تمام استانهای
ی است
کشور گزارش حوادث میگیریم .کرمانشاه نمونها 
که برجسته شد ،متاسفانه هر روز شاهد حوادثی در کشور
هستیم .قبل از بروز هر حادثه باید برای شناسایی افراد تحت
تاثیر آسیب یعنی سالمندان ،مادران باردار ،بیماران و کودکان
اقدام کنیم .عملیات امداد به معنی اسکان و تغذیه اضطراری
است و چادر استاندارد اسکان اضطراری در کشورهای
جهان سوم برای حدود چهل و پنج روز اول است .انواعی از
نشانههای اختالل در کودکان بعد از زلزله کرمانشاه مشاهده
و یک تیم متخصص برای پشتیبانی از این افراد از طرف
هاللاحمر راهی منطقه شد61 .روستا و حدود 17هزار و
779نفر تحت پوشش این تیم قرار گرفتند و هنوز هم 41تیم
در منطقه حضور دارند.
فرید براتی سده ،سرپرست ستاد مدیریت بحران سازمان
بهزیستی کشور نیز با اشاره به این نکته که در ارائه خدمات
به کودکان در بحرانها باید مراقب بود که کودکان دچار
ضربه مضاعف نشوند ،تصریح کرد :هم سیستمهای دولتی
و هم سیستمهای غیردولتی به صورت غیرتخصصی و بدون
آموزش و دانش کافی وارد موضوع شدند و این خیلی وقتها
ضربه مضاعف بود.

براتیسده افزود :بهزیستی خیلیوقتها نقش تسهیلگری
ایفا میکند مثال ما برای حضور جمعیت طلوع بینشانها که
بهبودیافتگان اعتیاد هستند فضایی را فراهم کردیم و آنها به
توزیع روزانه چندهزار وعده غذای گرم پرداختند و همین
موضوع کمک مهمی در روزهای اول زلزله بود.
در ادامه این نشست جلیلی ،نماینده رسانههای حاضر در
منطقه و مدرس دانشگاه نیز به ضعف اطالعرسانی سازمانها
اشاره کرد و گفت :در زمان وقوع زلزله انتشار اخبار دروغ
باعث بیاعتباری و بیاعتمادی مردم به سیستم هاللاحمر
شده بود.
وی مدیریت دانش را مهمترین مساله در خدمترسانی
دانست و گفت :حرکت سازمانهایی مثل بهزیستی خیلی
مفید و پررنگ بود اما همین بحران مدیریت دانش و
دستهبندی اطالعات باعث دیده نشدن این حضور شد.
جلیلی ضمن انتقاد از رسانهها گفت :تزریق ناامیدی تزریق
مرگ در جامعه است.
فرشید یزدانی ،مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان
هم در این نشست ،به طرح دو موضوع اساسی در بحث ارائه
خدمات به آسیبدیدگان زلزله پرداخت.
وی گفت :بحث اول توجه به تخصصگرایی در موضوع
امداد و ارائه خدمات است .یزدانی با اشاره به حجم باالی
کمکها از قبیل کمکهای مالی ،اقالم و حضور افراد
مختلف در امر خدمت رسانی تصریح کرد :عدم ساماندهی
و تخصصگرایی در موضوع کمکرسانی در هر سه زلزله و
بهخصوص زلزله اخیر باعث هدر رفتن منابع از یک سو و
اختالل در ارائه خدمات از سوی دیگر شده است.
یزدانی همچنین با تاکید مجدد بر مواضع انجمن حمایت
از حقوق کودکان ،وجود کارگروههای تخصصی ویژه کودکان
در بحرانهای مختلف را امری ضروری دانست و افزود :مسائل
و نیازهای کودکان در شرایط بحران نیز مانند شرایط عادی
دارای ویژگیهای خاصی است که تفاوت این نیازها از یکسو
و لزوم سرمایهگذاری جدیتر برای کودکان با نگاه تربیت
سرمایههای انسانی و اجتماعی برای آینده از سوی دیگر مهر
تاییدی است بر نیاز به کارگروههای تخصصی ویژه کودکان در
سازمانهایی مثل هاللاحمر و مدیریت بحران.
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اخبار
پیکر سه خدمه نفتکش سانچی امروز به ایران میآید

وزیر آموزشوپرورش اعالم کرد

در سازمانهای هاللاحمر و مدیریت بحران تشکیل شود
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پیکر سه نفر از جانباختگان حادثه سانچی پس از مشخص شدن
خانوادههایشان امروز وارد فرودگاه امام خمینی(ره) تهران میشود.
به گزارش آنا ،روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد :قرار است مراسمی با
حضور برخی از مسئوالن دولتی در فرودگاه امام خمینی(ره) به همین منظور برگزار شود.
گفتنی است؛ در حادثه سانچی29 ،خدمه ایرانی و سه خدمه غیرایرانی دچار حادثه شدند
که از میان حادثهدیدگان ایرانی تنها پیکر سه نفر از خدمه کشتی شامل محمد آروی ،مجید
نفتیان و محمد کاووسی شناسایی و امروز به میهن بازمیگردند؛ از وضعیت سایر خدمه که
همراه با کشتی در دریای چین غرق شدند ،اطالعاتی وجود ندارد.

پیک نوروزی حذف شد
به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش ،برای نوروز سال۹۷
داستانخوانی ،داستانگویی و داستاننویسی توسط دانشآموزان ابتدایی
جایگزین پیک نوروزی میشود.
به گزارش مهر ،نشست خبری رضوان حکیمزاده با موضوع تکالیف نوروزی برگزار
شد و وی خبر از حذف پیک نوروزی مدارس و ارائه طرحی جایگزین داد .وی در این
مراسم گفت :امسال دستورالعملی تدوین شده است که پیک نوروزی حذف خواهد شد و
بهجای آن طرحی اجرا میشود که طی آن دانشآموزان را با داستانخوانی ،داستانگویی
و داستاننویسی آشتی بدهیم و محیطی شاد را برای کودکان ایجاد کنیم .حکیمزاده
بیان کرد :بر اساس مصوبهای که از قبل اعالم شده استانها حق تولید پیک نوروزی را
ندارند .وی همچنین درباره این سه فعالیت بیان کرد :دانشآموزان میتوانند امسال در ایام
تعطیالت کتابی را بخوانند و آن را خالصهنویسی کنند .آنان میتوانند روایتگر یک داستان
یا خاطرهای باشند که آن را با صدای خود ضبط کردهاند یا از خود فیلم بگیرند .در شکل
دیگر دانشآموزان میتوانند داستانی را بنویسند .وی گفت :ما قرار است امسال هفت و نیم
میلیون داستانگو و داستاننویس داشته باشیم که در آن خالقیت ،مهارتهای دیداری و
شنیداری و خواندن در دانشآموزان تقویت میشود.

حقوق آتشنشانان افزایش مییابد
با نظر شورای شهر تهران حقوق کارمندان عملیاتی آتشنشانی افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا ،در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان تصویب بودجه
سال 97شهرداری تهران ،حقوق کارمندان عملیاتی آتشنشانی افزایش مییابد.
با پیشنهاد مجید فراهانی ،سازمان آتشنشانی موظف به ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی
آتشنشانان قهرمان شد ،اعضای شورای شهر به الحاق پیشنهادی به تبصرههای بودجه
درخصوص اصالح دستورالعمل پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای عملیاتی سازمان
آتشنشانی از رتبه  ٤تا  ،١٤رای مثبت دادند .براین اساس حقوق کارمندان عملیاتی
آتشنشانی افزایش مییابد.

توصیههایی درباره آنفلوآنزای پرندگان
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد :احتمال
انتقال ویروس آنفلوآنزای پرندگان « »H5N6به انسان بسیار ناچیز است،
اما همچنان الزم است که مردم از تماس و شکار پرندگان وحشی خودداری
کنند و این موضوع را جدی بگیرند.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی گویا با اشاره به مشاهده مواردی از ابتالی پرندگان
به ویروس آنفلوآنزا در گیالن ،درباره امکان انتقال ویروس « »H5N6که سبب ابتالی
پرندگان به آنفلوآنزا میشود ،اظهار کرد :تاکنون فقط ۱۸مورد از ابتال به این بیماری در
دنیا گزارش شده و همه این موارد نیز در کشور چین اتفاق افتاده است .این ویروس توانایی
انتقال به انسان را دارد ،اما تا امروز این بیماری به جز چین در هیچ کشور دیگری مشاهده
نشده است .وی با بیان اینکه احتمال انتقال این بیماری به انسان بسیار ناچیز است ،گفت:
این بیماری در ایران فقط بین پرندگان وحشی و در منطقه محدودی از استان گیالن
مشاهده شده است .سازمانهای دامپزشکی ،محیط زیست و وزارت بهداشت نیز تمام
اقدامات کنترلی الزم را در این زمینه انجام دادهاند.

