جامعه و شهروند

غلظت گردوغبار در اهواز ۴ ،برابر حد مجاز
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعالم کرد که غلظت گردو غبار در اهواز به  ۴برابر حد مجاز رسید ه است.به گزارش ایلنا ،احمد الهیجانزاده در مورد وضعیت میزان گرد و غبار در استان
خوزستان گفت :میزان گردوغبار در ساعت ۹صبح دیروز  29خرداد در شهرهای اهواز  ،۶۵۲سوسنگرد  ،۶۷۶شوشتر  ،۸۶۲آبادان  ۱۰۳۸و شادگان  ۸۸۲میکروگرم برمترمکعب بوده است وی ادامه داد:
گردوغبار نسبت به روز جمعه کاهش داشته است .همچنین بنابر اعالم هواشناسی گرد و غبار تا بعداز ظهر کاهش چشمگیری خواهد داشت و به تدریج از بین میرود.الهیجانزاده افزود :حد مجاز برای گرد
و غبار  ۱۵۰میکرو گرم بر مترمکعب است و با توجه به اینکه غلظت گردو غبار در اهواز  ۶۵۲است به نظر میرسد؛ گرد و غبار حدود  ۴برابر حد مجاز رسیده است.

عملکرد سازمان های مسوول در حوادث شهری زیر ذره بین «ابتکار»؛

حادثه هایی که کسی آن را گردن نمی گیرد
بعد از گذشت بیش از  48ساعت هنوز علت حادثه شهران
مشخص نشده است اما همه دستگاه های مرتبط با موضوع درباره
آن اظهار نظر کرده اند از شهردار تهران که تنها اظهار نظرش
درباره حادثه به پست اینستاگرامی محدود شده و در آن خواسته
از حادثه شهری بهره برداری سیاسی نشود تا ابوالفضل قناعتی از
اعضای شورای شهر تهران که هنوز ابعاد ماجرا مشخص نشده
درباره آن اظهار نظر هایی کرده که بعد مجبور به بازپس گیری آن
شده است.آنچه بعد از حادثه شهران و اتفاقات مشابه آن همیشه
دیده می شود انداختن تقصیر به گردن یکدیگر است .اداره آب
اداره گاز را مقصر می داند اداره گاز شهرداری را شهرداری هم بقیه
بخش ها را .این دور تسلسل ادامه دارد و در نهایت آنچه از این
اتهام زنی ها به دست می آید حادثه ای دیگر در نقطه ای دیگر از
این شهر 15میلیون نفری است.

عدم دسترسی به اطالعات شهری
نبود مدیریت یکپارچه شهری و عدم وجود اطالعات منسجم
و صحیح از انشعابات گاز ،برق ،آب و فاضالب و شبکه های راه و
مترو و در کنار آن خطوط تلفن باعث شده است ،تهران با هر اتفاق
کوچکی دچار مشکل شود .انفجار و در پی آن آتش سوزی در
شهران هشداری جدی برای تمامی نهادها ،سازمان ها و مسووالن
مربوط به شهرسازی کل کشور به حساب می آید .مساله ای که
نشان می دهد این حادثه اگر در دو و یا چند نقطه به وقوع
بپیوندد ،زمان مهار آن غیرقابل تصور است .موضوعی که محمد
ساالری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی
شهر تهران نیز آن را تایید می کند .به گزارش ایسنا ،ساالری با
اشاره به بی برنامگی در ایجاد تاسیسات شهری در تهران از گذشته
تا کنون گفت«:تمامی تاسیات شهری ما بدون اینکه سازمان و
نهادی به صورت هماهنگ در یک اتاق فکر متمرکز نسبت به

طراحی و ایجاد شبکه ها و تاسیسات شهری اقدام کرده باشد،
ایجاد شده است .اتفاق شهران این هشدار را می دهد که پدافند
غیرعامل از مهم ترین ضروریات مدیریت شهری و دولت است که
متاسفانه ما در کالن کشور و شهر تهران در فرایند طراحی پروژه
ها و امکان سنجیهای مربوطه شاهد بی اهمیتی به پدافند غیر
عامل هستیم و در اجرای پروژههای شهری پدافند غیرعامل مورد
توجه قرار نمیگیرد».
رصدخانه ای که کسی محلش نمی دهد
اتفاقات رخ داده در شهر تهران شاید در همه جای دنیا رخ
دهد اما انچه این موضوع را پررنگ می کند عدم مدیریت صحیح
این رخدادها در پایتخت کشور است .این حوادث هشداری
برای دولت  ،مجلس و مدیریت شهری دارد که تحقق مدیریت
یکپارچه شهری یکی از ضروریات در کشور است ،و الزم است
که تمامی دیتاها و اطالعات مربوط به سازمان ها و نهادهای
مختلف از جمله آب ،برق  ،گاز ،تلفن و شبکههای راهی و مترو و
سایر تاسیسات شهری در ابعاد و حوزههای مختلف در یک جا به
صورت واحد جمع آوری و در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد
تا مدیریت شهری تحقق یابد .به همین منظورتیرماه سه  92بود
که رصد خانه شهر تهران با هدف هماهنگی میان دستگاه ها
افتتاح شد تا تمام دستگاههایی که در شهر ،منشاء ارائه خدمات
به مردم هستند ،بر اساس یک سری اطالعات مشترک و در یک
نقطه مشترک ،تصمیمات خود را اتخاذ کنند.موضوع مهم و قابل
توجهی برای شهر تهران که از آن سه سال گذشته اما از اقدامات
صورت گرفته در آن تنها همین یک خبر منتشر شده است .آنگونه
که محمد ساالری عضو شورای شهر تهران درباره این رصد خانه
گفته است با وجود ایجاد وضعیت نرم افزاری قابل توجهی برای
ارائه دادههای مربوط به تمامی سازمان ها و نهادهای شهر تهران ،
تاکنون معدود سازمان و یا نهادی نسبت به ارائه اطالعات خود به
رصد خانه اقدام کرده است.
مدیریت بحران صفر است
با گذشت بیش از  48ساعت از حادثه شهران هنوز علت حادثه
و ابعاد آن مشخص نشده است اما این حادثه پرده از یک واقعیت
مهم برداشت اینکه مدیریت حوادث در تهران دچار بحران است
بحرانی که اگر بعد از این حادثه به فراموشی سپرده شود با وقوع
حوادث بزرگتر مدیریت آن نیز پیچیده تر و شاید غیرقابل کنترل
باشد.

در شهر

آغاز تبديل اراضي معادن شن و ماسه به قطب
گردشگری پایتخت

توقف شمارهگذاری  15مدل خودرو از سوی سازمان حفاظت
محیط زیست

ساالنه ۴۰هزار میلیارد تومان ازتخریب عرصه های
طبیعی خسارت می بینیم

شهردار منطقه 18از اجراي طرح تاكا در اراضي معادن شن و ماسه خبرداد.
به گزارش ایسنا ،دكتر مصطفي سليمي با اشاره به معضالت معادن شن و ماسه
گفت :با همكاري و پيگيري شوراي تأمين و مديريت شهري فعاليت غيرمجاز معادن
شن و ماسه متوقف و با مشاركت مالكان طرح تاكا از امروز در اراضي معادن كليد
ميخورد.وي افزود :اين اراضي به مركز توريستي ،تفريحي و سياحتي شهر تهران بدل
ميشود.شهردار منطقه  18با بیان اینکه اراضی معادن شن و ماسه  450هکتار است،
گفت :برداشتهای غیرمجاز از این معادن سبب شده است که شاهد ایجاد گودال
 138متری باشیم و این در حالی است که این گودال تنها  5متر با رودخانه کن فاصله
دارد و ایمنی این رودخانه را دچار خدشه کرده است و به بزرگراه فتح – آزادگان و
منطقه مسکونی خلیج نیز ضربه زده است.
سلیمی با بیان اینکه با پیگیری قضایی و جلسات شورای تامین نهایتا توافق مالکان
برای واگذاری و عدم بهرهبرداری از این معادن کسب شد ،گفت :تمام مراکز غیرمجاز
این اراضی تعطیل شدهاند و طرح تاکا که طرح عمران و آبادانی حاشیه رودخانه کن
است ،به اجرا در خواهد آمد.وی با اشاره به مشارکت مالکان این معادن ادامه داد:
مشارکت مالکان جلب شده است و نیازی به تملک اراضی نیست.شهردار منطقه
 18با بیان اینکه  3000میلیارد تومان سرمایهگذاری اولیه اجرای طرح تاکا است،
گفت :تمام هزینهها اعم از طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری و ...توسط مالکان انجام شده
است و به زودی معادن شن و ماسه تبدیل به قطب گردشگری تهران خواهند شد
به گونهای که مراکز توریستی ،تفریحی و سیاحتی با مشارکت مالکان در این منطقه
ساخته خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :شمارهگذاری این
خودروها به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیستمحیطی متوقف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دکتر سعید متصدی اظهار داشت :بر اساس مصوبه
اسفندماه سال  90هیات دولت با عنوان "برنامه کاهش آلودگی هوا در  8کالنشهر بزرگ
کشور" شرکتهای تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانهسوز مکلف بودند از ابتدای
سال  95استاندارد آالیندگی یورو  4را در تولید محصوالت خود رعایت کنند.وی با اشاره به این
که در این خصوص چندین بار به شرکتهای تولیدکننده هشدارهای الزم داده شده بود ،افزود:
بر اساس آزمونهای به عمل آمده  15مدل از خودروهای پایه گازسوز و دوگانهسوز تولیدی
در کشور از شرکتهای ایرانخودرو ،بهمن موتور ،پارس خودرو ،سایپا و زامیاد نتوانستند
این استاندارد را رعایت کنند و بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف
شمارهگذاری این خودروها را به پلیس راهور ناجا صادر کرد.معاون محیط زیست انسانی
سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص خودروهایی که شمارهگذاری آنها متوقف شده
است به سایت خبری محیط زیست ایران گفت :از شرکت ایران خودرو سمند ( CNGبا موتور
 ،)XU7سمند سورن ( CNGبا موتور  ،)XU7پژو  206اس دی ( CNGبا موتور ،)XU5
پژو ( CNG 405با موتور  ،)XU7پژو پارس ( CNGبا موتور  ،)XU7تندر  CNG 90و
وانت پیکان ( CNGبا موتور  ،)OHVاز شرکت بهمن موتور وانت مزدا تک کابین  CNGو
وانت مزدا دو کابین  CNGبخشی از این خودروها بودهاند.وی افزود :همچنین از گروه پارس
خودرو نیسان پیکاپ دوکابین  CNGو تندر  ،CNG 90از گروه سایپا سایپا CNG 132
و سایپا  CNG 131و از گروه زامیاد وانت نیسان ( CNG )Z24سایر خودروهایی بودند که
شمارهگذاری آنها متوقف شده است.

رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور گفت :ساالنه ۴۰هزار
میلیارد تومان ازتخریب عرصه های طبیعی خسارت می بینیم و باید تالش
کنیم از این موضوع پیشگیری شود.
به گزارش مهر ،خداکرم جاللی گفت :سرانه جنگل در کشور ما هزار و  ۷۰۰متر
مربع اما در جهان  ۶هزار متر مربع است .سرانه مرتع ما  ۱.۱هکتار و سرانه جهانی
 ۷.۶هکتار است .در زمینه بیابان ،سرانه ما به  ۴هزار و  ۳۰۰متر مربع می رسد در
حالی که سرانه جهانی  ۲هزار متر مربع است.وی اعالم کرد :فرسایش خاک ساالنه
 ۱۸هزار میلیارد تومان به ما خسارت می زند ،به دلیل سیل سالی هزار و  ۶۰۰میلیارد
تومان خسارت می بینیم و به دلیل تخریب آبخوان سالی  ۲۰هزار میلیارد تومان که
در مجموع به دلیل تخریب عرصه های مختلف ،در مجموع  ۴۰هزار میلیارد تومان در
سال خسارت می بینیم و باید تالش کنیم از این موضوع پیشگیری شود و اقدامات
درمانی را در این زمینه لحاظ کنیم.رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور با بیان اینکه اگر اقدامات پیشگیرانه را انجام ندهیم خسارت ها تداوم می یابد
بر نقش مشارکت مردم تاکید کرد و افزود :اگر ما در فرایند حفاظت ،احیاء و بهره
برداری منابع متکی به مشارکت حقیقی مردم نباشیم ،فعالیت های ما و سازمان های
درگیر دیگر مثل محیط زیست قطعا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.جاللی تاکید
کرد :مشارکت مردم ،روح حفاظت ،پیشگیری و بهره برداری پایدار از سرزمین است.
رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور افزود :سال گذشته  ۴۰هزار هکتار
بیابان زدایی در کشور انجام شده است که  ۷هزار و  ۵۰۰هکتار آن در اطراف دریاچه
ارومیه بوده است.

مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت
احوال کشور گفت  :آمارهای سال  94نشان می دهد 89
درصد والدت ها مربوط به مادران  19تا  37ساله است .
به گزارش ایرنا ،علی اکبر محزون افزود :میانگین سن مادران 28.4
سال است و مادران  29ساله با 6.4؛ 28ساله با  6.3و  27ساله با 6.2
درصد بیشترین سن مادران در والدت ها را به خود اختصاص داده
اند.وی با اشاره به رشد موالید در کشور گفت :در سال های اخیر بعد
از بازنگری در سیاست های جمعیتی برای چند سال رشد موالید به
طور خفیف افزایش یافت اما از سال  94دوباره با کاهش رشد موالید
رو به رو بودیم به طوری که در سال  91رشد موالید 2.9؛ در سال

موالید در سال  94کم شد

 ، 3.5 ،92سال  4.2 ،93و در سال  94به  2.3درصد کاهش پیدا
کرد.محزون خاطر نشان کرد :در سال  89نیز  90.6درصد والدت ها
مربوط به مادران  18تا  36ساله بود و این در حالی است که درسال
 89 ،94درصد والدت ها به مادران  19تا  37ساله اختصاص یافته بود.
به گفته وی در سال گذشته 88.5درصد والدت ها مربوط به پدران  23تا
 41ساله گزارش شد؛ این در حالی است که در سال  89.2 ،89درصد
والدت ها مربوط به پدران  22تا  40ساله بود.وی درباره شمار ازدواجها
در سال  94اظهار کرد :در سال گذشته  685هزار و  352ازدواج ثبت
شدکه بیشترین ازدواج برای خانمها در گروه سنی  20تا  24ساله
و برای آقایان  25تا  29ساله گزارش شد.وی در ادامه سن متعارف

درخواست وزارت بهداشت از سازمان ملل برای بهبود
وضعیت پناهندگان افغان در ایران
وزیر بهداشت شرایط درمان پناهندگان افغان را بسیار سخت خواند و با بیان
اینکه افاغنه از هیچ پوشش بیمهای برخوردار نیستند از کمیساریای عالی
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواست حمایت جدیتری از بیمه
درمان پناهندگان داشته باشند.
به گزارش فارس،سیدحسن هاشمی در دیدار با فلیپو گرندی کمیساریای عالی
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت :پناهندگان زیادی از کشورهای افغانستان،
عراق ،سوریه ،لبنان و ...در ایران و دیگر کشورهای دنیا به سر میبرند .این پناهندگان

برای ازدواج جوانان ایرانی را برای دختران  15تا  29سال و برای
پسران  20تا  34سال عنوان کرد و در عین حال گفت :ازدواج باالی
سن متعارف در کشورمان رو به افزایش است ؛ به عبارت دیگر از هر
 10ازدواج برای آقایان یک ازدواج باالی  35سال رخ داد؛ ضمن
اینکه  14درصد ازدواجها برای خانم ها باالی سن متعارف و بیش
از  30سال است.
وی در ادامه به موضوع جمعیت مجردان کشور اشاره کرد و گفت:
آمار جوانان هرگز ازدواج نکرده و در سن ازدواج در کشور طبق
آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران  11میلیون و
 240هزار تن است؛ یعنی به ازای هر  2خانوار یک جوان هرگز ازدواج

با مصیبتهای زیادی مواجه هستند و البته هزینههای زیادی را به کشورها تحمیل
میکنند .با وجود همه کمکهایی که جمهوری اسالمی ایران به پناهندگان ارائه
میدهد ،اما همچنان با سختیهایی زندگی میکنند.وی افزود :مردمی که امروز از
وطن خود به منطقه ما آواره شدهاند ،کمترین نقش را در آوارگی خود داشتهاند ،به
ویژه مردم مظلوم افغانستان در طول  4دهه گذشته سختیهای زیادی را کشیدهاند و
متاسفانه جامعه بینالمللی در این واقعیت چشمپوشی کرده است .از طرف دیگر همه
فشار بر عهده جمهوری اسالمی ایران گذاشته شده است بدون اینکه حمایت جدی از
این پناهندگان صورت گیرد.وزیر بهداشت افزود :عالقهمند نیستم که امروز به جنبههای
سیاسی این موضوع بپردازم اما واقعیت آن است که جنگی به افغانستان تحمیل شد و
پس از آن هم این کشور مرکز پرورش تروریستها شد و بدین ترتیب بود که ناامنی،
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بحران «مدیریت» در پایتخت
گروه جامعه وشهروند – پویان خوشحال :ساعت 4:30
دقیقه صبح یازدهمین روز از ماه رمضان است .ناگهان
صدایی به گوش میرسد؛ زلزله است یا غرش یک
آتشفشان؟ هیچکدام .یکی از انشعابات گاز در محله
شهران منفجر شده است .زمین دهان باز کرده و شعلههای
 50متری آتش را به آسمان میفرستد .یک شهر پس از
این حادثه بهم میریزد .آب ،برق ،گازو تلفن های همراه
قطع می شود .اتفاقاتی که در پی این حادثه پیش می آید
سواالتی را در ذهن همه به وجود می آورد؛ اگر واقعه ای
که در غرب تهران رخ داد همزمان در چند نقطه به وقوع
بپیوندد نهادهای مسوول میتوانند عواقب آن را پیشبینی
و به موقع آن را مدیریت کنند؟ اگر در شهر تهران زلزله
بیاید چه فاجعه ای رخ خواهد داد؟ سواالتی که یک سوال
مهم تر را در ذهن ایجاد می کند؛ جای مدیریت در حوادث
پایتختکجاست؟
جان تهران به مویی بند است
منطقه  5تهران ،میدان دوم شهران ،لوله گازی  18اینچی
در یک متری سطح زمین قرار دارد .درست  24متر پایین تر
کارگران مشغول کار مربوط به خط  6مترو تهران هستند .بعد
از حادثه بعضی میگویند تجهیزات حفاری به لوله گاز برخورد
کرده و باعث انفجار آن شده است .عده ای نیز از شکستگی لوله
آب و فاضالب و سپس ترکیدن لوله گاز حکایت دارند .انفجاری
که گودالی بزرگ وسط خیابان ایجاد کرد بعد از گذشت دو روز
علتش هنوز معلوم نیست .تهران بارها از این دست گودال ها
به خود دیده است .فرونشست منطقه ولیعصر-منیریه در سال
 89یکی از همین حوادث است آنگونه که مسووالن در آن زمان
اعالم کردند شکستن لوله آب و سست شدن خاک علت اصلی
فرو نشست زمین در این منطقه بود .گودبرداری غیر اصولی در
خیابان ایران زمین در شهرک غرب تهران نیز که موجب ریزش
چند ساختمان شد از جمله حوادثی بود که خبرساز شد .در این
حادثه نیز ترکیدگی لوله آب در محل گودبرداری سبب نشست
کامل بخشی از خیابان گلستان در تقاطع ایران زمین اعالم شد .در
چنین حوادثی شاهد قطعی گاز ،آب ،برق هستیم قطعی خطوط
تلفن هم که در حادثه شهران به جمع اتفاقات ریزش خیابان های
تهران اضافه شد .رخدادهایی که نشان از یک موضوع دارد یک
حادثه می تواند تهران را زیر و رو و زندگی را روزها مختل کند.
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نکرده در کشور داریم که پنج میلیون و  570هزار پسر و پنج میلیون
و  670هزار دختر در سن ازدواج در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده
قرار گرفته اند.وی همچنین آمار جوانان هرگز ازدواج نکرده و باالتر
از سن متعارف را یک میلیون و  300هزار تن عنوان کرد و افزود:
 320هزار از این افراد مرد و  980هزار تن خانم هستند .مدیرکل
دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور
اضافه کرد :همچنین  152هزار تن باالی  50سال و در تجرد قطعی
در کشور وجود دارد که  90هزار تن از این شمار را خانم ها تشکیل
می دهند.براساس آخرین آمار اعالم شده از سوی سازمان ثبت
احوال 83میلیون ایرانی در داخل و خارج از کشور زندگی می کنند.

مردم را از خانه و زندگیشان آواره کرد .اکنون هم به نظر میرسد که این آوارگی پایانی
ندارد .این تراژدی در عراق ،سوریه ،یمن ،لیبی و تونس هم تکرار شد.هاشمی افزود:
متاسفانه در شرایطی در دنیا زندگی میکنیم که سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری
که وظیفه حمایت کننده دارند ،ناکارآمد هستند و کمتر به پیشگیری توجه دارند.
بالعکس صاحبان قدرت در دنیا در پی جنگافروزی و پناهندگی و ناامنی در کشورهای
منطقه ما هستند.وزیر بهداشت با بیان اینکه عمده پناهندگان در کشور ما افاغنه هستند
افزود :بعد از آن هم پناهندگان عراقی قرار دارند .البته در مورد عراق هم این امیدواری
است طی چند سال آینده امنیت حاکم شده و پناهندگان بتوانند به وطن خود بازگردند
اما در مورد افغانستان متاسفانه هیچ آینده روشنی وجود ندارد بنابراین پناهندگانی که در
ایران هستند ،باید از حمایتهای آموزش ،سالمت و اشتغال بهرهمند باشند.

کمبود نیروی «مرد» و مازاد معلم «زن»
در مدارس پایتخت
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش
و پرورش از کمبود معلم مرد در تهران خبر داد و گفت :برای نقل و انتقال
معلمان به پایتخت موافقت مبداء و مقصد ضروری است.
به گزارش ایسنا ،رمحمدحسین سلیمی جهرمی درباره وضعیت نقل و انتقال
معلمان به پایتخت با توجه به ترکیب نیروی انسانی در استان اظهار کرد :تمام
نقل و انتقاالت بر اساس موافقت مبداء و مقصد انجام میشود.وی افزود :بنابراین اگر
نیاز به نیروی انسانی در تهران وجود داشته باشد نقل و انتقاالت با توجه به قواعد
انجام میشود ،البته تهران در حیطه معلمان مرد دچار کمبود است.رئیس مرکز
برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به
اینکه تهران در مقطع متوسطه در بخش معلمان زن با مازاد نیرو روبروست گفت:
یکی از شرایط موافقت مبداء و مقصد با نقل و انتقال ،این است که نیروی مازاد در
رشته جنس مورد نظر در مقصد وجود نداشته باشد و آنگونه نباشد که نیرویی با
ساعات مازاد مواجه شود.
سلیمی جهرمی درباره ورودی جدید به آموزش و پرورش از مهر  95نیز عنوان
کرد :امسال بخشی از فارغالتحصیالن از دانشگاه فرهنگیان به ویژه برای مقطع
ابتدایی که تعداد آنها حدود  13هزار و  500نفر برآورد میشود ،وارد مدارس
خواهند شد و از طریق آزمون استخدامی نیز حدود  5000نفر به سیستم اضافه
میشوند .عالوه بر این بخشی از فارغالتحصیالن دانشگاه شهید رجایی و  500نفر از
فارغالتحصیالن تربیت دبیر فنی و حرفهای را خواهیم داشت که میتوان گفت بیش
از  18هزار و  500نفر مهر امسال وارد مدارس کشور خواهند شد.

نظارت برتجهیزات پزشکی تشدیدمی شود
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
گفت :این سازمان برنامه های ویژه ای برای تشدید نظارت بر تجهیزات
پزشکی دارد که از ماه آینده آغاز می شود
به گزارش ایرنا  ،محمود بیگلر با بین اینکه نظارت برتجهیزات پزشکی با توجه به
نقش آنان درحفظ و ارتقای سالمت بیماران و نیز جلوگیری از ورود قاچاق به این
عرصه ،باید تشدید شود،تاکید کرد :نظارت  ،مقوله بسیار مهم و موضوعی حاکمیتی
بوده و الزم است کنترل و نظارت های دقیقی بر فرآورده های سالمت محور انجام
شود.بیگلر یادآورشد :نبود نظارت بر بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی می تواند
بستر را برای ورود تقلبات و قاچاق در این عرصه هموار و سالمت را تهدید کند.وی
اظهارکرد :هرچه بتوانیم درموضوع نظارت قوی تر وارد شویم مسیر کاالهای قاچاق
و تقلبی را نا امن تر می کنیم؛ نظارت می تواند با مبارزه با قاچاق به تولید کمک
کند و از سوی دیگر نظارت ها موجب می شود تا اقالم تجهیزات پزشکی وارداتی با
ضریب اطمینان صد درصدی از سوی بیمار و پزشک مصرف شود بالغ بر پنج هزار
و  600واحد توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی درکشور ،شناسایی و ثبت
شده است هم اکنون سهم تولیدکنندگان داخلی در بازارتجهیزات پزشکی  40درصد
است و این رقم درپایان برنامه ششم توسعه باید به  60درصد برسدپیش از این
اعالم شده بود که بازارتجهیزات پزشکی در ایران بین  40تا  50هزار میلیارد ریال
است.
بازار تجهیزات پزشکی جهان در سال  2011میالدی 328 ،میلیارد دالر بوده و
درحال توسعه است و پیش بینی می شود در سال  2017به حدود  400میلیارد
دالر برسد.

ساماندهی تعطیالت دانشآموزان فع ً
ال امکانپذیر نیست
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ساماندهی تعطیالت دانشآموزان فع ً
ال
امکانپذیر نیست ،گفت :مطرح کردن «تعطیالت زمستانی» ،اظهارنظری
بدون مالحظه کارشناسی است.
به گزارش فارس ،علیاصغر فانی در پاسخ به این پرسش که «آیا به نظر شما نیاز
است که تعطیالت دانشآموزان ساماندهی شود؟ به عنوان مثال تعطیالت تابستانی
کمتر شود؟» ،اظهار داشت :روی این موضوع خیلی مطالعه شده و جلسات مختلفی
نیز برگزار شده است؛ بنده هم شخصاً سالها روی آن فکر کردم.وی ادامه داد:
معتقدم یکی راهها این است که کشور در این زمینه از تمرکز خارج شود یعنی
استانها با توجه به شرایطشان تصمیم بگیرند ،چرا که ما مناطق گرمسیر ،سردسیر،
روستایی و شهری داریم ولی اگر میخواهیم یک نظام آموزشی با تمرکز اول مهر
برای آغاز سال تحصیلی داشته باشیم ،فقط میتوانیم به همین شکل که هست،
اقدام کنیم.
فانی افزود :راه دیگر این است که عنوان کنیم ضرورت ندارد همه مدارس اول
مهر راهاندازی شود یعنی آغاز سال تحصیلی یک استانی اول مهر و استانی دیگر در
 15مهر باشد؛ به عنوان مثال در استانی مانند ارومیه تا  20 ،15مهر ،برداشت سیب
دارند و فرزندان در باغها به پدر و مادر کمک میکنند.
وی گفت :وزارت آموزش و پرورش در موضعی نیست که بخواهد این تصمیمها
را بگیرد اما هر مدلی که در کالن کشور مطرح شود ،میتوانیم پیشنهاداتی را ارائه
دهیم؛ البته تا وقتی که نظام آموزشی کشور متمرکز است ،بعید میدانم که بحث
ساماندهی تعطیالت چیزی باشد که بتوان اجرا کرد.وزیر آموزش و پرورش اضافه
کرد :برخی تعطیالت زمستانی را نام میبرند و میگویند از زمان تعطیالت تابستانی
کم کنید؛ در حالی که مردم در برخی مناطق روستایی در تابستان کار میکنند و
بچهها کمک خانواده هستند و این نشان میدهد برخی بدون مالحظه کارشناسی،
یکنند.
اظهارنظرهاییم 

رشد  12درصدی مراجعان سقط درمانی
به پزشکی قانونی استان تهران
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد :میزان مراجعه به این اداره
کل جهت سقط درمانی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ( 12 )1394درصد افزایش داشت.
به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،شمار مراجعه کنندگان برای
سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران در فروردین امسال 121 ،مورد
بود؛ این در حالی است که تعداد مراجعه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
( 108 ،)1394مورد گزارش شد براساس این گزارش ازکل  121مراجعه جهت
سقط درمانی به این اداره کل با  77پرونده موافقت شد ..این گزارش افزود :مجوز
سقط درمانی برای ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری
جدی در مادر ،صادر می شود که در مورد مشکالت و ناهنجاری های جنینی،
تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر است؛
ضمن اینکه ناهنجاری یا ناهنجاری ها موجب حرج مادر هم بشودرضایت آگاهانه و
کتبی مادر ،سن بارداری کمتر از 19هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه
حرج مادر توسط سه متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد از
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به شمار می آید..

