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تعطیلی  ۵۸۰مرکز آموزش عالی طی  ۴سال اخیر
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه  ۵۸۰مرکز آموزش عالی طی چهار سال اخیر کاهش یافته ،گفت :البته این وضعیت به معنای منحل شدن مراکز نیست ،وزارت علوم همواره بر ضرورت تجمیع و تقویت،
همگرایی و همافزایی مراکز آموزش عالی تاکید می کند .به گزارش ایلنا ،شریعتی نیاسر در جمع روسای دانشگاههای خراسان شمالی با بیان اینکه «بازتعریفی» از برنامههای آموزشی در حال انجام است ،اظهار
کرد :تا پایان برنامه ششم توسعه ،برنامههای راهبردی در مراکز آموزش عالی اجرا میشود که برای اجرای بهینه آن به همفکری و مشورت فرهیختگان نیاز داریم .وی افزود :هم اکنون  ۴۸مرکز آموزش عالی در
کشور استانداردهای الزم را ندارد و به همین منظور اقدامات ارزندهای برای مهار رشد بیرویه مراکز آموزشی انجام شده است .شریعتی نیاسر با اشاره به کاهش تعداد دانشجویان و مراکز آموزش عالی در چند
سال اخیر تصریح کرد :تعداد دانشجویان در سال  ،۱۳۹۲چهار میلیون و  ۸۰۰هزار نفر بوده که هم اکنون چهار میلیون و  ۷۰هزار نفر دانشجو داریم و در این سال ها  ۸۰۰هزار نفر کاهش داشتهایم.
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حادثه اینبار نیمه شب به سراغمان آمد .ساعت  10دقیقه
بامداد شب چهارشنبه  11نفر از هموطنانمان در حمام قیر
و آتش جان خود را از دست دادند و خبرها حاکی از این
است که برشمار قربانیان افزوده خواهد شد .این حادثه در
شهرستان سنندج و در اثر برخورد یک دستگاه مسافربر و
یک دستگاه نفتکش و یک وانت به وقوع پیوست ،در پی
این حادثه سه روز در استان کردستان عزای عمومی اعالم
شد .مردم منطقه دلیل تصادفهای اینچنینی در بلوار
دکتر حسینی سنندج را نه اشتباهات رانندگی و نه خود
خودروها میدانند ،بلکه مسیرهای تردد در این منطقه را
از جمله دالیل اصلی وقوع چنین حوادثی عنوان میکنند.
درگیری مردم و نیروی انتظامی احساسی بود!
در حالی این حادثه به وقوع پیوست که پس از وقوع ،درگیری
میان نیروی انتظامی و مردم حاضر در صحنه تصادف ایجاد شده
بود .با گذشت  12ساعت از حادثه ،ظهر دیروز رضا میرزایی،
مدیرکل امنیتی کردستان درباره حاشیههای تصادف در سنندج
به «ایسنا» گفته بود« :حواشی این حادثه در لحظههای اولیه
کنترل شد و تمام شده است».
او در این باره گفت :در پی حادثه تلخ چهارشنبه شب عدهای
از مردم در دقایق اولیه این حادثه با دیدن صحنه آتش سوزی
و پیکر جانباختگان احساساتی شده و با عوامل نیروی انتظامی
حاضر در محل حادثه درگیر شدند .عدهای معدود از حاضرین در
محل حادثه به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرانی کردند و یک
دستگاه سمند را نیز به آتش کشیدند.
بلوار به حالت عادی بازگشت
این حادثه در بلوار دکتر حسینی سنندج رخ داد .به گفته
شاهدین هنگام خروج اتوبوس از ترمینال مسافربری سنندج ،به
یک دستگاه نفتکش و وانت برخورد و منجر به وقوع این حادثه
دردناک شد .به گفته شاهدان عینی ،فاجعه بسیار عمیق بوده
و چندین خودروی سواری نیز دچار حادثه شدهاند .در همان
ساعات ابتدایی حدود  15دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس
به محل اعزام شدند .با گذشت چند ساعت از صبح روز چهارشنبه
مدیر شهرداری منطقه دو سنندج عنوان کرده بود« :در پی
تصادف چهارشنبه شب بین یک دستگاه اتوبوس مسافربری و
یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی کمربندی دکتر حسینی
مسدود شد که با تالش نیروهای خدمات شهری این کمربندی
بازگشایی شد و تردد در آن در جریان است » .عرفان فتحی اظهار
کرد « :در مسیر ترمینال سنندج یک دستگاه اتوبوس مسافربری
با یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی برخورد می کند .بر اثر

شدت این تصادف و با توجه به اینکه بار تانکر مواد سوختی بود هر
دو دستگاه دچار آتش سوزی شد و متاسفانه جمعی از همشهریان
در این حادثه دردناک جان خود را ازدست دادند».
فتحی اعالم کرد« :پس از حادثه با چند دستگاه جرثقیل،
اتوبوس و تانکر که در مسیر واژگون شده بودند و مسیر را مسدود
کرده بود حمل شدند .با توجه به اینکه مقادیر زیادی از مواد
نفتی در مسیر جاری شده بود نسبت به حمل خاک و خاکریزی
مسیر کمربندی دکتر حسینی اقدام شد .همچنین با یک دستگاه
گریدر ،خاک و مواد نفتی در مسیر جمع آوری شد و در حال
حاضر تردد در مسیر کمربندی دکتر حسینی در جریان است».
اعالم سه روز عزای عمومی در کردستان
در پی حادثه دلخراش برخورد اتوبوس مسافربری در ترمینال
سنندج با تانکر حامل مواد سوختی بهمن مرادنیا ،استاندار کردستان
ضمن حضور در محل و تاکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی و
امدادی استان ،سه روز عزای عمومی در کردستان اعالم کرد.
پیام تسلیت وزیر کشور در پی حادثه دلخراش و سوزناک
شهرستانسنندج
وزیر کشور در پیامی با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده
های جانباختگان حادثه تلخ و تاسف بار تصادف تانکر نفتکش
با اتوبوس مسافربری در شهرستان سنندج خطاب به استاندار
کردستان گفت« :استاندار کردستان تمامی اقدامات الزم برای
رسیدگی به خانواده های مصیبت دیده و درمان سریع آسیب
دیدگان را بعمل آورد ».عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در
پیامی با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای جانباختگان

حادثه تلخ و تأسف بار تصادف تانکر نفتکش با اتوبوس مسافربری
در شهرستان سنندج خطاب به استاندار کردستان تاکید کرد« :از
استاندار محترم می خواهم بالدرنگ و با فوریت ضمن رسیدگی
جدی به موضوع ،همه اقدامات الزم برای تسکین آالم و رسیدگی
به وضعیت خانوادههای محترم آسیبدیده و پیگیری سریع درمان
آسیب دیدگان را به عمل آورده و نتیجه را به طور مستمر به
اینجانب گزارش نمایند ».گفتنی است علی الریجانی ،رئیس
مجلس شورای اسالمی در پیامی این حادثه تلخ را تسلیت گفت.
تحویل  11کیسه حاوی بقایای اجساد حادثه ترمینال
سنندج به پزشکی قانونی
سخنگوی اورژانس کشور از تحویل بقایای اجساد حادثه
تصادف اتوبوس مسافربری و کامیون حمل سوخت در سنندج
در قالب  ۱۱کیسه خبر داد .مجتبی خالدی درباره آخرین آمار
کشتهشدگان حادثه چهارشنبه ترمینال سنندج ،توضیحاتی ارائه
کرد و گفت« :عالوه بر  11قربانی حادثه که هویتشان مشخص
شده بود ،تاکنون  11کیسه حاوی بقایای اجساد جمع آوری شده
از محل حادثه برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی تحویل
شده است» .وی مجدد تاکید کرد که تاکنون فقط هویت ۱۱
کشته برای ما محرز است؛ چون اجساد سوختهاند و تعداد آنها
هنوز معلوم نیست .خالدی افزود« :پزشکی قانونی باید نظر نهایی
را در این زمینه اعالم کند».
بروز حادثه سنندج به دلیل اشتراک مسیرهای ترددی
است
نماینده سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای

اسالمی با اشاره به اینکه ممنوعیت تردد در خصوص کامیون
های حامل سوخت عراقی اعمال شده اما این محدودیت برای
تانکرهای حمل سوخت داخلی وجود ندارد؛ خواستار اتخاذ
تمهیدات و تدابیر الزم برای جلوگیری از این نوع حوادث شد.
سیداحسن علوی ضمن تسلیت حادثه دلخراش برخورد تانکر
حمل سوخت با اتوبوس مسافربری که بامداد چهارشنبه گفت:
«پالک تانکر حمل سوخت متعلق به استان کرمانشاه بوده
است و عراقی نیست .متأسفانه پس از بروز حادثه مسافران
در اتوبوس محصور شده و امکان فرار از آتش برای آنان وجود
نداشته است ».نماینده سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه این حادثه در بلوار داخل شهر
رخ داده است ،گفت« :سوخت تانکر حمل سوخت «مازوت»
بوده است».
وی در پاسخ به این سوال که آیا تردد کامیونهای حمل
سوخت در برخی ساعات شبانه روز ممنوع است یا نه؟ ،گفت:
«این ممنوعیت در خصوص کامیونهای حامل سوخت عراقی
است و برای تانکرهای حمل سوخت داخلی وجود ندارد».
علوی با ابراز تأسف از اینکه متأسفانه بروز حوادثی از این دست
به دلیل اشتراک مسیرهای ترددی است ،خاطرنشان کرد« :این
اتفاق ضایعهای تلخ و دردناک است که نباید از آن ساده گذشت».
وی با تأکید بر لزوم بکارگیری تمهیدات و تدابیر الزم برای
جلوگیری از تکرار این نوع حوادث ،یادآور شد« :با افزایش
گشتهای شبانه و بررسی علل این حوادث ،می توان از تکرار
حوادث مشابه جلوگیری کرد».

چرا از  ۴۰سالگی سکته سراغتان میآید

احصاء ۱۶تخلف تعرفهای در بیمارستانهای خصوصی

رئیس بیستمین کنگره بین المللی تازههای قلب و
عروق ایران گفت :مصرف دخانیات ،چربی و فشار
خون احتمال حمالت قلبی را افزایش میدهد ،لذا
باید در این سنین به تغییرات در قفسه سینه توجه
بیشتریشود.
به گزارش تسنیم ،مسعود قاسمی از برگزاری بیستمین
کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران خبرداد و اظهار
داشت :در این کنگره در خصوص رویدادهای علمی نوین
در زمینه تشخیص ،پیشگیری و درمان بیماریهای قلب و
عروق بحث و تبادل نظر خواهد شد .وی افزود :در این کنگره
عالوه بر متخصصان داخلی قلب و عروق برنامههایی در زمینه
آخرین تحقیقات و روشهای نوین درمان برای همکاران اکوکاردیوگرافی ،آنژیوپالستی ،الکتروفیزیولوژی ،نارسایی قلبی و  ...ارائه
خواهد شد .عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در این کنگره موضوع پیشگیری در  2مرحله اولیه و ثانویه
بررسی میشود ،توضیح داد :در خصوص پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی در زمینه تغییرات ضروری برای سبک زندگی و
همچنین بهبود روشهای درمانی بیماریهای قلبی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت .قاسمی با بیان اینکه در این همایش
روشهای درمانی نوین مانند تعویض دریچه قلب بدون جراحی باز ،استفاده از روشهای مدرن نقشه برداری از کانونهای ضربان
نابجا در قلب مورد بررسی قرار میگیرند ،گفت :همچنین دستاوردهای نوین جهانی در زمینه داروهایی که میتوانند برای درمان
بیماریهایی نظیر چربی خون و اختالل در عملکرد قلب به کار برده شود معرفی خواهند شد .رئیس انجمن آترواسکلروز ایران
تصریح کرد :در حوزه درمان نیز درباره روشهای نوین جراحی قلب ،استفاده از استنتهای دارویی ،ترمیم و تعویض دریچههای
قلب ،مباحث نوینی توسط متخصصان ارائه میشود .وی با بیان اینکه در این کنگره بیش از  25مهمان خارجی برجسته از کشورهای
مختلف حضور خواهند داشت ،گفت :تاکنون بیش از  100مقاله تحقیقاتی به این کنگره ارسال شده که پس از ارزیابی تعدادی از آنها
به صورت پوستر و بخش دیگر به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد .قاسمی در ادامه با اشاره به موضوع حمالت قلبی توضیح داد:
ی قلبی بوده که شایعترین نوع آن سکته
یکی از بیماریهایی که به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در جهان به شمار میرود بیمار 
قلبی است .رئیس بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران افزود :طی  5سال اخیر متخصصان کشور پیشرفت خوبی
در زمینه درمان این عارضه داشتهاند و میتوانیم در ساعات اولیه بروز سکتههای قلبی بیماران را مداوا کنیم.
این متخصص قلب و عروق تصریح کرد :احتمال بروز حمالت قلبی در افرادی که زمینه بیماری قلبی و عروقی دارند یا سابقه
سکته قلبی در خانواده آنها وجود دارد بیشتر خواهد بود .وی با بیان اینکه مصرف دخانیات ،چربی و فشار خون احتمال حمالت
قلبی را افزایش میدهد ،توضیح داد :معموالً این عارضه در آقایان از سن  40سالگی به باال و در خانمها نیز پس از سن یائسگی
بیشتر مشاهده میشود لذا باید در این سنین به تغییرات در قفسه سینه توجه بیشتری شود.

مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان معاونت
درمان وزارت بهداشت از احصاء  ۱۶مورد تخلف
تعرفهای در بیمارستانهای خصوصی خبر داد و گفت:
یکی از برنامههایمان این است که صورت حسابهای
واحد الکترونیک داشته باشیم که در پیشگیری از
بروز تخلف بسیار موثر است .با این اقدام هم بیمار و
هم وزارت بهداشت به عنوان ناظر میتوانند به این
صورتحساب الکترونیک دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،علیرضا عسگری درباره وضعیت تخلفات
تعرفهای در بیمارستانهای خصوصی ،گفت :با بررسیهایی
که انجام دادیم  ۱۶مورد از جنس تخلفات تعرفهای احصاء
شد و آنها را به بیمارستانهای خصوصی ابالغ کردیم تا از بروز آنها جلوگیری کنند .در عین حال دائما نظارت میکنیم تا این
مشکالت رفع شوند .نظارتهای ما به صورت دورهای انجام میشود و در جاهایی که تخلفاتشان شدید است ،ساختاری ایجاد
کردیم به نام ناظر مقیم که نظارتها را مداوم انجام میدهد .وی با بیان اینکه یکسری برنامههای نظارتی را برای آینده در دست اجرا
داریم ،افزود :به عنوان مثال یکی از برنامههایمان این است که صورت حسابهای واحد الکترونیک داشته باشیم که در پیشگیری از
بروز تخلف بسیار موثر است .بر این اساس صورتحسابهایی که برای بیماران صادر میشود ،باید یک فرمت واحد داشته باشند و
این فرمت واحد در یک اپلیکیشن موجود باشد و بتوان صورتحساب را با قیمت واقعی خدمت مقایسه کرد و در نتیجه ما هم روی
آن نظارت خواهیم داشت .البته با این اقدام هم بیمار و هم وزارت بهداشت به عنوان ناظر میتوانند به این صورتحساب الکترونیک
دسترسی داشته باشند .باید توجه کرد که چنین اقداماتی منجر به ایجاد شفافیت در بیمارستانها میشود .عسگری با بیان اینکه
ایجاد صورتحسابهای الکترونیک استارت خورده است ،ادامه داد :بعد از بررسیهای الزم آن را به صورت پایلوت اجرا میکنیم.
از طرفی باید بسترهای آیتی و امنیتی آن به طور کامل فراهم شود .هم اداره تعرفه وزارت بهداشت و هم بخش آیتی وزارتخانه
در حال انجام این اقدامات هستند .در صورتی که صورتحسابهای بیمارستانی الکترونیکی شوند ،میتوان آن را جایگزین تمام
نظارتهای ادواری ،فیزیکی و ...کرد .البته در حال حاضر بازدیدهای ادواری جدی بر حسب تخلفاتی که احصاء کردیم ،به عمل
میآوریم .از طرفی مردم هم از طریق شماره  ۱۹۰میتوانند به ما در شناسایی تخلفات و برخورد با آنها کمک کنند.
مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت تخلفات تعرفهای در بخش دولتی و
خصوصی نیز گفت :در بخش دولتی به جرات میتوان گفت که تخلفات تعرفهای به خوبی کنترل شدهاند ،مگر اینکه کسی مثال
نقض آن را بیاورد .در بخش دولتی این شفافیت وجود دارد و هیچکس از تعرفه دولتی شاکی نیست .اما در مطبها این تخلفات
همچنان گزارش میشود .بیشترین موارد تخلفی هم که در مطبها دیده میشود ،تخلفات ویزیت است که البته در همین زمینه
هم ورود جدی داشتهایم و حتی به افراد شاخص حوزه پزشکی هم تذکر داده و متخلفین را به تعزیرات حکومتی معرفی کردهایم.

وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان خبر داد

شکایت از صدا و سیما بدنبال پخش اعترافات دختر  ۱۷ساله
وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر حفظ آبرو
و حیثیت افراد به عنوان حفظ حریم خصوصی آنان ،گفت:
انجمن حمایت از حقوق کودکان به دنبال نمایش اعترافات
دختری  ۱۷ساله از صدا و سیما اعتراض کتبی خود را به
شورای نظارت بر صدا و سیما تقدیم کرده و در صدد است
از طریق دادسرای رسان ه پیگیریهای قضایی را انجام دهد.
به گزارش ایسنا ،سارا باقری با بیان اینکه اصل  ۳۷قانون اساسی که
ناظر بر اصل برائت است بر این نکته اشاره دارد که جرم افراد باید در
دادگاه صالح ثابت شود ،افزود :عالوه بر این یکی از مهمترین حقوق
و بلکه اولین حقی که مصاحبه شونده باید از آن برخوردار باشد،
حق آزادی در شرکت کردن یا شرکت نکردن در مصاحبه است.
وی با بیان اینکه ماده  ۱۹اعالمیه حقوق بشر به حق آزادی عقیده
اختصاص دارد و از یک نظر دارای جنبه سلبی است اظهار کرد:
این ماده به این معنا است که نمیتوان فرد را به گفتن مطالبی که

خود تمایل به بیان آنها ندارد وادار ساخت بنابراین کسانی که قصد
مصاحبه با افراد مورد نظر را دارند نباید آنها را به اجبار یا به اکراه به
انجام مصاحبه وادار کنند.
وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح کرد :به ویژه در
موضوعاتی که با کودکان سر و کار دارد ،خبرنگاران نباید با کودکان
زیر  ۱۸سال مصاحبه کنند مگر آنکه در حضور یا با اجازه یکی
از والدین یا فرد بزرگسالی که مسئول نگهداری کودک است این
مصاحبه انجام شود .باقری با بیان اینکه ماده  ۵۱طرح حمایت از
حریم خصوصی نیز مصاحبه و تهیه فیلم کودکان را مد نظر قرار
داده است ،گفت :در این ماده اعالم شده است که فیلمبرداری یا
تصویربرداری رسانههای همگانی از افراد زیر  ۱۸سال و انتشار یا
پخش آنها بدون اجازه ولی یا قیم آنها ممنوع است و حتما باید با
رضایت اولیاء و سرپرستان آنها صورت گیرد .وی افزود :اغلب این
اطفال از آثاری که انجام مصاحبه و پخش صدا و تصویر آنان در

رسانههای عمومی به دنبال دارد ،آگاهی ندارند و بنابراین رضایت این
افراد از انجام مصاحبه کالعدم تلقی میشود .در فرضی که رضایت
دختر نوجوان و ولی وی را بپذیریم باز هم چنین مصاحبههایی باعث
هتک حیثیت و آبروی اشخاص میشود که تبعات اجتماعی منفی به
دنبال دارد.وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه
ماده  ۹منشور حقوق شهروندی نیز به مصون بودن حیثیت و اعتبار
افراد در مقابل رسانهها اشاره دارد اظهار کرد :حفظ آبرو و حیثیت
افراد جزء حریم خصوصی آنان است که خبرنگاران و گزارشگران
در زمان تهیه مصاحبه باید مد نظر قرار دهند و از هر گونه نقض
حریم خصوصی مصاحبه شوندگان پرهیز کنند .از سوی دیگر انجمن
اعتراض کتبی خود را به شورای نظارت بر صدا و سیما تقدیم کرده
و در صدد است از طریق دادسرای رسانه نیز پیگیریهای قضایی
را انجام دهد .هادی شریعتی ،نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق
کودکان نیز در گفتوگو با ایسنا گفت :خوشبختانه رویکرد شورای

نظارت بر صدا و سیما نسبت به طرح شکایت مثبت ارزیابی میشود
و این گامی مثبت و البته امیدبخش در راستای ارزشمندی ،حفظ و
پاسداشت حقوق کودکان و کرامت انسانی است.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه اصوال رویکردهای تهدیدی
صدا و سیما فضای جامعه را مضطرب و نگران میکند افزود :البته
پیشتر نیز صدا و سیما در یکی از برنامههای مناسبتی در ارتباط
با نحوه برخورد با کودکان ناشایست عمل کرده بود .در واقع این
سازمان در آخرین اقدام خود با پخش چنین مصاحبهای اصول فقهی
و حقوقی را که در قانون اساسی و به ویژه در اصل سی و هفتم و
سی و نهم به صراحت ذکر شده ،نادیده گرفته است .این حقوقدان
اظهار کرد :حتی در صورت فرض وقوع جرم نیز رسیدگی و دادرسی
به عنوان اتهام افراد زیر  ۱۸سال دارای حساسیتهای قانونی خاصی
است و ورود صدا و سیما به مباحث دادرسی کودکان و نوجوانان به
این صورت هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.

رئیس شورای شهرستان ری در واکنش به پیشنهاد انتقال معتادان متجاهر
به کهریزک از سرریز آسیبهای اجتماعی تهران به «ری» انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،حسن خلیل آبادی با اشاره به پیشنهاد انتقال معتادان متجاهر به
کهریزک ،گفت :این منطقه گل بود و حاال هم به سبزه آراسته شده است .معتادان ،قربانیان
جامعه هستند اما بهتر است آسیبهای اجتماعی در یک منطقه متمرکز نشود ،زندانیان،
روانیان ،دفن اموات ،دفن پسماند و فاضالب و  ...در این منطقه است و از نظر فرهنگی و
روانی بر آن تاثیرگذار است .وی با بیان اینکه این حجم آسیبهای اجتماعی در منطقه
ری موجب رسوبات فرهنگی و روانی در منطقه میشود ،گفت :در هیچ جای دنیا همه
عوارض و آسیبهای شهر را در یک منطقه سرازیر نمیکنند .خلیل آبادی افزود :رهبری
عنوان کردهاند که ری قبله تهران است و قبل ه باید زیباترین باشد نه اینکه سرریز آسیبهای
اجتماعی شده است.
دادستان عمومی و انقالب تهران روز سه شنبه  12تیر ماه در جلسهای درباره حوزه
آسیبهای اجتماعی با موضوع مواد مخدر ،از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک و استفاده
از این بازداشتگاه برای نگهداری معتادان متجاهر خبر داده و گفته بود :دادستانی تهران به
پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را برای نگهداری معتادان متجاهر اختصاص
دهد .همچنین مقرر شد که مکانهای نگهداری معتادان با شرایط سختتری طراحی و
تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چند ماهه که چندان هم
سخت نمیگذرد تمام خواهد شد.

امسال  ۱۱۰هزار کودک بازمانده
از تحصیل به مدرسه میروند

رئیس سازمان بهزیستی کشور کودکان بازمانده از تحصیل را مستعد آسیب
دانست و تاکید کرد که در این راستا امسال  ۱۱۰هزار کودک بازمانده با هزینه
بهزیستی به مدرسه میروند.
به گزارش مهر ،انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در
اردبیل افزود :در قالب طرحی با همکاری آموزش و پرورش امسال تمام بازمانده های
تحصیلی در کشور را به مدرسه بازمی گردانیم .وی با بیان اینکه این مهم با هدف
جلوگیری از آسیب کودکان محروم از تحصیل محقق می شود ،یادآور شد :سازمان
بهزیستی برای کاهش آسیب های احتمالی هزینه تحصیل این کودکان محروم را
تقبل می کند .رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محرومیت  ۱۱۰هزار کودک
از تحصیل تصریح کرد :راهبرد و اولویت اول این سازمان پیشگیری است و این مهم
در برنامه های ملی نیز ذکر شده لذا پیشگیری از آسیب به این کودکان بازمانده می
تواند در آینده آسیب های اجتماعی را کاهش دهد .وی همچنین در پاسخ به سوالی
مبنی بر تمهیدات این سازمان در بحث کودکان کار و خیابانی متذکر شد :اکثرا این
کودکان از سوی گروههای مافیایی به کار گرفته شده و در بحث توزیع موادمخدر
گرفتار می شوند.
محسنی با تاکید بر اینکه  ۵۰تا  ۶۰درصد این کودکان خیابانی اتباع خارجی
هستند ،اجرای طرحهای جمع آوری را گره گشا ندانست و یادآور شد :بیشتر کودکان
جمع آوری شده با حضور والدین تحویل و دوباره به چرخه کار خیابانی برمیگردند .وی
توانمندسازی این کودکان را مهمترین اقدام و برنامه بهزیستی برشمرد و عنوان کرد:
در این زمینه بهزیستی تاکنون طرحهای مختلفی در بحث اشتغالزایی و ارائه تسهیالت
اشتغالی اجرا کرده است.

عرضه واکسنهای خارجی
به تولیدات داخلی ضربه وارد می کند
رئیس موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی با اشاره به اهمیت تولید
واکسن در داخل کشور ،گفت :بسیاری از کشورها واکسنهای مشابه تولید
داخل را برای ضربه زدن به تولید داخلی وارد می کنند تا به آن ها وابسته
باشیم.
به گزارش ایرنا ،علی اسحاقی روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده پیشین
و جدید پایگاه شهید چمران موسسه رازی ،ضمن قدردانی از تالش های فرمانده
پیشین و آرزوی توفیق برای مسئول جدید ،افزود :شرکت های تولید کننده واکسن
در خارج از کشور واکسن های مشابه تولید داخل را به شیوه های مختلف و با قیمتی
پایین در بازار ایران عرضه می کنند.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به وجود چالشهای
متعدد پیش روی این موسسه ،اظهار داشت :وجود نیروهای دلسوز و پرتالش از
امتیازاتی که هر مجموعه ای می تواند داشته باشد و وجود چنین نیروهایی در موسسه
رازی که تعدادشان هم کم نیست ،بسیار ارزشمند است .وی افزود :موسسه رازی تا
کنون با کمک همین افراد دلسوز توانسته موفقیت های بزرگی به دست آورد اما برای
پیشرفت روزافزون به کار و تالش بیشتری نیاز است و از همه مهمتر اینکه باید فکر
کنیم و بیندیشیم برای رشد و توسعه چه کاری الزم است انجام دهیم .رئیس موسسه
رازی نقش بسیجیان موسسه را در ایجاد همدلی و رفع مشکالت تاثیرگذار خواند و
گفت :هر یک از افرادی که در بخش های مختلف تحقیقی ،تولیدی و خدماتی موسسه
رازی مشغول به کار هستند ،نقش موثری در رفع نقص ها و کمبودها به عهده دارند
اما انتظار از بسیجیان به مراتب بیش از دیگران است.
اسحاقی به سابقه درخشان و قدمت باالی موسسه رازی اشاره کرد و با بیان اینکه
باید دست در دست یکدیگر برای اعتالی جایگاه این مجموعه گام برداریم ،تاکید کرد:
موسسه رازی همواره با چالش هایی در بیرون از مجموعه مواجه بوده که تاکنون با
حمایت و همراهی یکدیگر از آن ها عبور کردهایم و ادامه همین روند سرلوحه عملکرد
ما خواهد بود.
رئیس موسسه رازی افزود :پیشرفت علم در صورتی که با ایمان و بصیرت همراه
باشد بسیار سریع تر خواهد بود و ما را با سرعت بیشتری به مقصود میرساند .موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که به منظور ریشه کنی طاعون گاوی در کرج
تاسیس شد ،بیش از  90سال قدمت دارد.

