ورود مدیریت بحران به مقاومسازی زندانها

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از مشارکت این سازمان در مقاومسازی هفت زندان کشور خبر داد .به گزارش ایسنا ،محمد فرید لطیفی دراینباره گفت :برنامه ریزی برای
مقاوم سازی زندانهای فرسوده ،نامقاوم و دارای مشکالت ایمنی از مدتها قبل در دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفته و در همین راستا جلساتی با مسئوالنی از سازمان زندانها
و قوهقضاییه برگزار شد .وی با بیان اینکه کارشناسان سازمان مدیریت بحران کشور اقدام به شناسایی این زندانها کردهاند ادامه داد :در نهایت مبلغ یک میلیارد و  280هزار میلیون ریال برای
بازسازی ،بهسازی و ایمنسازی هفت زندان از محل منابع ماده  10و  12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای این منظور تصویب شد .معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران
کشور با بیان اینکه در سال  700 ، 93میلیارد ریال و در سال  94نیز  800میلیارد ریال از محل این اعتبارات برای زندانهایی در استان های تهران ،خراسان شمالی ،کرمان ،اصفهان ،خوزستان،
گلستان و سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرده است ،گفت :در سال  95نیز  70میلیارد ریال بودجه مختص به زندان مرکزی اصفهان در نظر گرفته شده است.

«ابتکار» از رفع محرومیت تحصیلی بیشناسنامهها در قالب طرح «کارت حمایت تحصیلی» گزارش میدهد
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معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش :در مصوبه و متن اجرایی این کارت اشارهای به ملیت دانشآموز نشده است
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به هر دلیلی نامی از آنها در هیچ جای دنیا به ثبت نرسیده
است؛ نه کشوری که در آن به دنیا آمده او را شهروند خود
میداند و نه کشوری که به آن پناه آورده است .این
سرگذشت بسیاری از کودکان ایرانی -افغانستانی است که
فاقد سادهترین حقوق شهروندی هستند و درهای مدارس
به رو آنها بسته است.
تحصیل حق تمام کودکان
منع کودکان از تحصیل تاثیرات جبران ناپذیری بر زندگی
و آینده آنها دارد .از طرفی محرومیت از تحصیل برای جامعه
تبعات زیان باری مانند افزایش کودکان کار ،اعتیاد ،بیکاری و ...را
دارد .یکی از جدیترین دالیل ثبتنام نشدن کودکان در مدارس
کشور؛ نداشتن اوراق هویتی است .حال اینکه براساس اصل 30
قانون اساسی کشور «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و
وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور
رایگان گسترش دهد».
پیچ و خم آموزش برای افغان ها
طی چند دهه اخیر خانوادههای افغان برای بهبود شرایط زندگی
به کشورمان پناهآوردند .کودکان افغان که در سرزمین خود به دلیل
نبود امکانات و نابسمانی اوضاع آموزشی نمیتوانند ادامه تحصیل
بدهند با رویای علمآموزی وارد مرزهای ایران میشوند .غافل از
اینکه اینجا هم شرایط برای تحصیل همه آنها محیا نیست؛ این
در حالی است که براساس قوانین آموزش و پرورش کشور دولت
ملزم است تا از حقوق کودکان در تسهیل شرایط آموزش حمایت
کند .هنوز برای کودکانی که جزو پناهجویان غیرمجاز و فاقد اوراق
هویتی معتبر هستند؛ روند ثبتنام سخت و دشوار به نظر میرسد.
نقص مدارک هویتی تنها مشکل بر سر راه خانوادههای افغان نیست
و مدارس دولتی از شهروندان غیرمجاز افغان در ایران مبالغ متفاوتی
به عنوان شهریه درخواست میکنند که این عمر موجب شده است
که تعداد کمی از والدین که از پیچ و خم قانونی ثبت نام عبور
کردهاند از ادامه دادن این مسیر نا امید شوند.
کارت حمایت تحصیلی ،راه نجات بیشناسنامهها
کودکان بیشناسنامه فرزندانی از کشورمان هستند که به

علت نداشتن اوراق هویتی ،آنها را از حقوق شهروندی ،انسانی
و سیاسی خود منع کردهاند .آمار دقیقی از تعداد این کودکان
در دست نیست و همیشه اعداد پایینی برای آمار تخمین زده
میشود اما با نگاه به حاشیه شهرها و استانهای مرزی متوجه
میشویم که قضیه جدیتر از این حرفها است .کودکانی که
جبر زمانه و جامعه آنها را بیهویت و طرد کرده؛ به چند گروه
تقسیم میشوند؛ برخی حاصل ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع
بیگانه است و برخی دیگر نتیجه روابط نامشروع هستند .عدهای
از این کودکان نیز به دالیلی مانند فروش شناسنامه توسط
والدین معتاد یا خانوادههایی که حاضر نیستن به دادگاه بروند و با
گذراندن مراحل قانونی برای فرزندشان شناسنامه بگیرند ،از حق
قانونی خود محروم شدهاند .کودکان بیشناسنامه به علت شرایط
خانوادگی و اجتماعی که در آن به سر میبرند؛ بیشتر از باقی
کودکان در معرض آسیبهای اجنماعی و رفتارهای پرخطر قرار
دارند .حال با اینکه حساسیت باالیی روی تحصیل این کودکان
در جامعه وجود دارد اما مدارس زیادی از ثبتنام آنها به علت

نداشتن اوراق هویتی خودداری میکنند.
در چند روز اخیر خبرهایی از طرحی جدید به نام «کارت
حمایت تحصیلی» برای کودکان بدون مدارک هویتی از آموزش
پرورش منتشر شد که به همین منظور با رضوان حکیمزاده،
معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با چند
و چون این طرح به گفتوگو پرداختیم.
بی شناسنامه ها به مراکز دولتی مراجعه کنند
رضوان حکیم زاده در توضیح این طرح به خبرنگار اجتماعی
روزنامه «ابتکار» میگوید« :هئیت وزیران در جلسهای که داشتند،
پیشنهاد آموزش پرورش را به استناد اصول قانون اساسی که
تاکید میکند بر حق دسترسی همه دانشآموزان به امکانات
آموزشی و پوشش کامل تحصیلی تمام افراد ،پذیرفته و مصوب
میکند که وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت آموزش
و پرورش به منظور پوشش تحصیلی تمام افراد الزمالتعلیم فاقد
مدارک هویتی که از جهت سنی امکان تحصیل در نظام آموزشی
کشور را دارند ،کارت شناسایی ویژهای با عنوان کارت حمایت

تحصیلی صادر کند تا امکانات تحصیل و ثبتنام برای تمامی افراد
در مدارس کلیه دورههای آموزشی کشور ممکن بشود ».معاون
آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه میافزاید« :
این هماهنگی و پیگیری دو وزارتخانه باعث شد که در  19تیر
ماه امسال به استانداریهای تمام کشور این مصوبه ابالغ شود تا
افراد نیازمند با مراجعه به فرمانداریهای و بخشداریهای محل
سکونت خود از این امکانات بهرهمند شوند ».وی ادامه داد« :وزارت
آموزش و پرورش نیز از تمامی مدارس خود خواسته است که افراد
فاقد مدارکی که این کارت را دارند ،ثبتنام کند .این اقدام که از
مهمترین گامهایی است که برای تحصیل کودکان بیشناسنامه
برداشته شده است ،شامل تمام کودکان  6تا  18سال میشود».
حکیمزاده با اشاره به اینکه این کارتها از زمان آغاز به تحصیل
تا پایان دوره متوسطه معتبر خواهد بود ،میگوید« :زمانبندی
ثبتنام به مدت یک ماه از آغاز طرح بوده که در صورت ضرورت،
امکان تمدید  15روزه آن نیز وجود دارد و آموزش و پرورش
آمادگی الزم برای این تمدید را دارد».
ثبت نام  400هزار کودک غیرایرانی در مدارس
معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این
سوال که سهم کودکان افغان در طرح «کارت حمایت تحصیلی»
چه میزان است ،می گوید«:بر اساس دستور مقام معظم رهبری
مبنی بر مکلف کردن نهادهای اجرایی به تمام و کمال تالش خود
برای ثبتنام کودکان افغان و کشورهای دیگر که شرایط اقامتی
مناسب ندارند ،آموزش و پرورش تمام تالش خود را کرده است
و خوشبختانه تا امروز توانسته ایم  400هزار کودک اتباع بیگانه
را در مدارسمان ثبتنام کنیم و با پیشبینیهایی که کردیم با
آسانتر کردن شرایط ،امسال هم تعداد زیادی از این کودکان را
ثبتنام خواهیم کرد ».حکیم زاده در پایان میافزاید« :در مورد
طرح کارت حمایت تحصیلی ،درون مصوبه و متن اجرایی این
کارت اشارهای به ملیت دانشآموز نشده اما آن چیزی که به نظر
میرسد تمرکز اصلی این طرح بر روی کودکان ایرانی است».
با توجه به اینکه بسیاری از مدارس قوانین فعلی آموزش و
پروش را دور می زنند،تصویب طرحهای اینچنین میتواند تعداد
زیادی از افرادی که فاقد هویت رسمی هستند را تحت پوشش
قرار دهد اما یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه کرد
ضمانت اجرایی آن است .در نگاهی دیگر شاید بتوان با تصویب
طرح های مکمل دیگر طرح کارت حمایت تحصیلی به بهترین
شکل ممکن به اجرا در آورد تا در هیچ نقطه این سرزمین هیچ
کودکی از سواد بازنماند.

بوی بد دهان
را جدی بگیرید

نوار چسبهای زرد رنگ برای مهار مگسهای سفید
کافی نبوده است

کارفرمایان نمیتوانند برای خود
قانون وضع کنند

اگر زخم باز در دهان ایجاد شود و با گذاشت یک هفته از آن التیام نیافت
میتواند نشانهای از بروز یک بیماری سخت در انسان باشد .بروز زخم
دهان هنگام مریضی و ضعیف شدن سیستم ایمنی امری طبیعی است،
اما در صورت ماندگاری آن به معاینه پزشک نیاز است.
به گزارش «ابتکار» ،یک جراح ومتخصص بیماری های لثه و ایمپلنت با
تأکید بر چند گروه از نشانههایی تأکید کرد که میتوان با مشاهده آنها در
دهان و دندان از بروز بیماریهایی باخبر شد و به درمان آنها پرداخت .اردوان
اعتمادی جراح ومتخصص بیماری های لثه و ایمپلنت با اشاره به این چند گروه
نشانهها گفت :یکی از نشانههایی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت بوی بد
دهان است زیرا این بوی بد میتواند نشانه بیماری کبد باشد .اعتمادی دراینباره
توضیح داد :البته مطالعات اخیر نشان دادهاست که  ۸۰درصد از علل بروز بوی
بد دهان ناشی از عوامل داخل دندانها نظیر پوسیدگی و عارضههایی است که به
دندان و لثه مربوط میشود .لذا اگر بوی بد دهان با مسواک و سایر توصیههای
دندانپزشک شما برطرف نشد آنگاه باید دید ۲۰درصد عوامل دیگر در این عارضه
تاثیر داشتهاند یا خیر؟
وی در توضیح این نشانه تأکید کرد  :اگر باوجود مسواک زدن مرتب دندان
و زبان خود و استفاده از نخ دندان باز هم دهانتان بو میدهد ممکن است این
موضوع عالمت اختالل گوارشی ،سوءهاضمه و گاهی بیماری کبد باشد .این
متخصص بیماری های لثه و ایمپلنت با اشاره به یکی دیگر از نشانههایی که
میتواند حکایت از بیماری ما داشته باشد توضیح داد :اگرچه علت ساده خشکی
دهان ممکن است کمبود آب بدن باشد اما عوامل دیگری مانند مصرف الکل،
استعمال دخانیات و… نیز در این امر نقش دارد .کمبود بزاق دهان یکی از
نخستین عالیم دیابت است .عالیم دیگر دیابت شامل تشنگی بیش از حد ،سوزن
سوزن شدن دست و پا ،تکرر ادرار و تاری دید است .در صورتی که دچار این عالیم
شدید ،حتماً به پزشک مراجعه کنید.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران گفت :نوارهای زرد رنگی که
از سوی شهرداری برای مهار مگسهای سفید به روی درختان چسبانده
شده کافی نبوده و الزم است اقدامات موثر تری در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش میزان ،زهرا نژاد بهرام گفت :از دهه  ۸۰شاهد مگسهای سفید در شهر
تهران بوده ایم ،اما طی سالهای اخیر گسترش مگسهای سفید در پایتخت آزار
دهنده شده است .وی افزود :خوشبختانه سایر شهرهای کشور با مشکل مگسهای
سفید مواجه نیستند و بدون شک میتوان برای مقابله با این مگسها برنامه ریزی
کرد .عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به برنامههای کمیسیون
محیط زیست شورای چهارم شهر تهران برای مهار مگسهای سفید در پایتخت
خاطرنشان کرد :کمیسیون محیط زیست شورای چهارم شهر تهران در رابطه با
مگسهای سفید یا همان سفید بالکها و مهار آنها برنامه داشت ،اما این برنامهها
یا از سوی مسئوالن مدیریت شهری وقت مغفول مانده و یا کمتر به آنها پرداخته
شده است .نژاد بهرام با تاکید بر خطرات مگسهای سفید برای شهروندان و به
ویژه کودکان تصریح کرد :به دلیل ریز بودن مگسهای سفید و پرواز مداوم آنها،
کنترل این حشرات برای شهروندان و به ویژه کودکان بسیار دشوار است و در موارد
متعدد این حشرات وارد دهان و یا بینی افراد میشوند .وی ادامه داد :بدون شک
ورود مگسهای سفید به دهان و ریه افراد میتواند سبب بروز عارضههای بهداشتی
برای آنها شده و مشکالتی را برای شهروندان به همراه داشته باشد .عضو هیئت
رئیسه شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر ناکافی بودن شیوه چسباندن نوارهای
زرد رنگ به بدنه درختان برای مهار مگسهای سفید اذعان کرد :روش چسباندن
نوار چسبهای زرد به بدنه درختان کافی نبوده و الزم است درختان سم پاشی
شوند .نژاد بهرام با بیان اینکه "شهرداری باید مهار مگسهای سفید را در دستور
کار قرار دهد ،گفت :تذکری را به طور کتبی به شهردار تهران ارائه کرده ام تا از این
طریق مدیریت شهری هر چه سریعتر برای مهار مگسهای سفید در شهر تهران
برنامه ریزی کند.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری میگوید :عدم درک ماهیت قانون کار توسط
کارفرمایان موجب رواج قانونگریزی در محیطهای کار شده است.
به گزارش ایلنا ،علیرضا مقدم حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار داشت:
عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون گریزی در
محیطهای کار شده است به گونهای که هر از چندگاهی از یک کارخانه یا واحد
صنعتی خبر میرسد که کارگران در شرایط نامساعدی که به هیچ وجه اخالقی
به نظر نمیرسد کار میکنند .مقدم با بیان اینکه فلسفه قانون کار ،تنظیم روابط
کارگر و کارفرما به نفع کارگر است ،تصریح کرد :با این وجود گاه و بیگاه میشنویم
که کارفرمایی با کارگر خود برخالف مفاد حمایتی قانون کار رفتار میکند .اینگونه
رفتارها برخالف قاعده عدالت اجتماعی است که قانون منبعث از آن است و قطعا
وقوع آن یک تخلف محرز است .این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد که
حتی اگر کارفرمایی خواستههای غیرقانونی خود را در قالب قرارداد و آییننامه
انضباطی به کارگر تحمیل کند ،ارزش قانونی نخواهد داشت .مقدم افزود :حتی
اگر کارگر به سبب سرپیچی از قوانین وضع شده توسط کارفرما اخراج شود،
مراجع رسیدگی به شکایات در ادارات کار به نفع وی رای میدهند .این حقوقدان
در ادامه با بیان اینکه قانون پیشبینی کرده است ،که آییننامه انضباطی کارگاه
چگونه نوشته شود ،تصریح کرد :از این رو به هیچ وجه کارفرما نمیتواند کارگر را
برخالف قوانین باالدستی به کاری مجبور کند حتی اگر این کار مربوط به ادای
فرایض دینی باشد .وی افزود :این در حالی است که حتی فرایض دینی همچون
نماز خواندن از لحاظ شرعی اجباری نیست و واجب است با این حال به نظر
میرسد که برداشتهای متناقض و منفعتجویانه از قانون موجب بی توجهی
به شرعیات شده است .مقدم تصریح کرد :حتی اگر کارفرما از این بابت کارگر را
جریمه نقدی کند ،وجه حاصل از آن به صورت غیرقانونی بدست آمده است و از
لحاظ قانونی قابل پیگیری است .البته کارگر نیز باید از حقوق خود آگاه باشد تا به
موقع برخوردهای خارج از عرف و شرعیات کارفرما را گزارش کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

طرح تحول نظام سالمت ،موفقیت دولت یازدهم است
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح
تحول نظام سالمت اقدامی مفید و مثبت برای کشور بود
که دولت یازدهم آن را اجرا کرد اما باید برای بقای این
طرح منابع مالی تصویب شده را به آن اختصاص دهد.
به گزارش «ابتکار» ،حسینعلی شهریاری ،عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب
و با اشاره به اینکه دولت یازدهم در موارد زیادی از عملکرد
خود موفق بوده است ،تصریح کرد :دولت یازدهم در حوزه
سالمت و در رابطه با برجام عملکرد مثبتی داشته است و
تالش زیادی هم کرده و موفقیت هایی هم داشته است اما
انتظار مردم از برجام این بود که گشایش اقتصادی گسترده
ای در کشور بوجود بیاورد .وی اضافه کرد :رشد نرخ اشتغال،
برطرف سازی رکود و فعال شدن کارخانه هایی که تعطیل شده

یا با ظرفیت کمتری کار می کنند ،از جمله درخواست های
مردم است ،این مشکالت به خاطر تحریم ها اتفاق افتاد البته
مشکل اصلی کشور همان بیکاری جوانان است که مردم در را
بسیار گرفتار و نگران کرده و علی رغم آمارهایی که دولت می
دهد واقعیت با آمارها متفاوت است و استان هایی نظیر سیستان
و بلوچستان در چند سال اخیر شاهد ایجاد اشتغال نبوده تا که
از هر خانواده یک بیکار کم شود و نرخ بیکاری در بین جوانان
تحصیلکرده این استان بیداد می کند .شهریاری درباره تاثیر
برجام در ایجاد امنیت سرمایه گذار و سیاست خارجی کشور،
گفت :دولت تالش زیادی در این زمینه انجام داد و مقام معظم
رهبری نیز تالش دولتمردان را تایید کردند ،عملکرد دولت در
این راستا خوب بوده و متاسفانه آمریکایی ها به تعهداتشان
عمل نکردند .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای

اسالمی افزایش تولید و فروش نفت نقطه مثبت عملکرد دولت
است ،اظهار داشت :فروش نفت افزایش یافته که خوب است
ولی باید دید پول حاصل از این فروش کجا رفته است ،در زمانی
که در تحریم بانکی هستیم بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که
پول وارد کشور نمی شود و به جای پول خیلی از کشورهای مثل
چین به ایران کاال می دهند و تا زمانیکه تحریم بانکی حل نشود
فروش نفت مشکالت کلی را حل نخواهد کرد.
وی درباره میزان موفقیت طرح تحول نظام سالمت گفت :این
طرح تا  80درصد موفق بوده و مشکالتی که وجود دارد به خاطر
کمبود منابع مالی و عدم همکاری بیمه ها با وزارت بهداشت و
درمان بوده است که علی رغم تصویب مجلس شورای اسالمی
بنابر اختصاص  10درصد از منابع هدفمندی یارانه ها ،یک
درصد از مالیات ارزش افزوده که حدود  8هزار میلیارد تومان

می شود و همچنین  4.8هزار میلیارد تومان که براساس الیحه
خود دولت آورده شده است ،باید به حوزه بهداشت و درمان
اختصاص می بافت که از این مبلغ در سالهای گذشته به یک
ریال هم به وزارت بهداشت و درمان داده نشد و به نظرم تیم
اقتصادی دولت آقای هاشمی را تنها گذاشتند اما امیدواریم در
دولت دوازدهم مشکالت این طرح ملی و عظیم برطرف شود.
شهریاری مجلس را همراه با دولت در رسیدن به اهداف کشور
دانست و گفت :مجلس همیشه آماده بوده تا پیشنهادات دولت
را تصویب کند ،الیحه ای نبوده دولت به مجلس برای کمک و
امتیازی بدهد و مجلس همراهی نکند ،مجلس برای رفع موانع
تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در رابطه با اشتغال
و تولید ملی همیشه همراه بوده و حاضر به انجام هر کمکی
است.

رئیس انجمن اپتومتری ایران گفت :روز سه شنبه از رئیس انجمن چشم
پزشکی اخباری منتشر شده که پشتوانه علمی ندارد و بسیار متاسفم که اجازه
می دهیم دیدگاه های صنفی جایگاهی در ذهن ما پیدا بکند.
به گزارش مهر ،علی میرزاجانی رئیس انجمن اپتومتری ایران در مراسم افتتاحیه
بیستمین کنگره انجمن علمی اپتومتری ایران اظهار کرد :کنگره امسال در سه روز برگزار
خواهد شد  .همزمانی برگزاری این کنگره را با روز عرفه و عید قربان را به فال نیک
می گیریم .وی افزود :انتخابات  ،موضوع مهمی است که امسال به صورت الکترونیک برگزار
می شود .بیش از ۵۰۰نفر تا تاریخ ۳۱مردادماه عضو شده اند که می توانند در این انتخابات
شرکت کنند .از همکاران گرامی خواهشمندم که به سامانه ای که وزارت بهداشت تهیه
کرده است مراجعه کرده و یک سری آگاهی های اولیه را کسب کنید که مهم ترین آن
تغییر زمر کاربری است .این رمز را باید از حالت اولیه که کد ملی هر شخص هست تغییر
داده تا بتوانید در انتخابات روز جمعه شرکت کنید .رئیس انجمن اپتومتری تصریح کرد:
ما در این سه سال فراز و نشیب های زیادی در خصوص حرفه اپتومتری داشته ایم .از
جمله مشکالت ما در وزارت بهداشت در خصوص تدوین برنامه آموزشی چشم پزشکی و
اپتومتری بوده است .ولی تاکنون حقوقی از اپتومتریست ها ضایع نشده است .میرزاجانی
افزود :متاسفانه شاهد بودیم که از رئیس انجمن چشم پزشکی اخباری منتشر شده و
من به عنوان یک فردی که سالهاست در این زمینه فعالیت می کند ،بسیار متاسفم که
اجازه می دهیم دیدگاه های صنفی جایگاهی در ذهن ما پیدا بکند و باعث شود که ما
واقعیت ها را نبینیم و اظهارنظرهایی بدون مطالعه کافی در زمینه حدود اختیارات
اپتومتری بر اساس استانداردهای جهانی و آنچه که در کشور مصوب است ،را داشته باشیم.
وی ادامه داد  :خیلی ها می گویند می بایست در این باره جوابیه ای داده شود  ،ولی ما
اشتباه دیگران را تکرار نمی کنیم .همکاران چشم پزشک و اپتومتریست سالهاست در کنار
هم به مردم خدمت ارائه می دهند .وی در آخر افزود :بهتر است این مسائل را در جراید
به این شکل عنوان نکنند و اگر مسئله ای هست با پشتوانه علمی و مستند بیان کنند.

خطر شیوع تب کریمه کنگو و انتقال هپاتیت از دام

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت :سالمت گوسفندهای محلی را
نمی توان تائید کرد اینگونه دام ها میتوانند ناقل بیماری تب کریمه کنگو و
هپاتیت به انسان باشند.
به گزارش میزان ،محمد حسین عزیزی گفت :با فرار رسیدن عید سعید قربان و
برگزاری رسم قربانی کردن در این روز ،خرید و فروش گوسفندان محلی رونق میگیرد
این در حالی است که این اقدام میتواند سالمت جامعه را تهدید کند .وی افزود :در
شرایط گرمی بازار خرید و فروش گوسفند در عید قربان ،بسیاری از دامداران با قیمت
مناسب و یا پایینتر از نرخ واقعی بازار ،دام آلوده به بیماری را به فروش رسانده و بسیاری
از مصرف کنندگان را به بیماریهای انسان و دام مبتال میکنند .رئیس انجمن علوم و
صنایع غذایی ایران خاطر نشان کرد :با افزایش دما ،شرایط برای تکثیر کنههای ناقل
بیماری در طبیعت فراهم میشود و احتمال آلودگی دام به تب کریمه کنگو را افزایش
میدهد .وی در ادامه یادآور شد :امعاء و احشاء خصوص دل و جگر گوسفند به راحتی
ویروس هپاتیت را به انسان منتقل کرده و بدون عوارض اولیه مصرف کنندگان را بیمار
میکند .ناگفته نماند انواع انگلها نیز از این طریق قابلیت انتقال دارند .عزیزی اذعان
داشت :پوست گوسفندهای محلی بهترین مکان برای تکثیر کن ه است که انتقال و شیوع
بیماری از کن ه را افزایش میدهد بنابراین نگهداری آن در محیط خانه جایز نیست .وی
گفت :مردم میتوانند با مراجعه به کشتارگاهها و اماکن تحت نظارت سازمان دامپزشکی از
سالمت دام اطمینان حاصل کرده و گوسفند خود را خریداری کنند .رئیس انجمن علوم و
صنایع غذایی ایران در پایان افزود :اکیدا توصیه میشود مردم از خرید گوسفندهای محلی
خودداری کرده و نسبت به قیمت پایین آنها هوشیارانه برخورد کنند.

 ۹۱درصد کودکان افغان خشونت را تجربه کردهاند

یک نهاد بینالمللی اعالم کرده است که  ۹۱درصد از کودکان در افغانستان
در معرض انواع خشونت فیزیکی و روانی توسط خانواده و اجتماع قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،ارزیابی تازه سازمان بینالمللی نجات کودکان (Save the
 )Childrenنشان میدهد که حدود  ۵۰درصد از کودکان خشونتهای روانی را در خانه
تجربه میکنند که شامل داد کشیدن بر سر آنها ،دشنام دادن ،مقصر بدبختی والدین
دانستن ،تحقیر آنها در میان جمع ،تهدید به رها کردن و بیرون کردن آنان از خانهاست.
برای تدوین این گزارش با بیشتر از  ۱۰۰۰کودک در پنج والیت کابل ،ننگرهار ،بلخ،
سرپل و جوزجان مصاحبه شده است.
صفیاهلل امر خیل ،مشاور نهاد حمایت از کودکان تکاندهندهترین یافتههای این
گزارش را بخش خشونتهای جنسی بر کودکان خواند که بیشتر این نوع قربانیان نیز
کودکان فقیر جامعه هستند .به گزارش بیبیسی ،این کودکان گفتهاند که خشونت
فیزیکی اغلب توسط پدر و مادر ،بستگان نزدیک ،معلم ،مدیر مدرسه ،نماینده کالس،
مسئوالن نظافت مدرسه و افراد دیگر جامعه انجام میشود و این کودکان را مورد ضرب و
شتم قرار داده ،خفه کرده و حتی سوزاندهاند .کودکان شرکتکننده در ارزیابی گفتهاند که
از عدم توجه پدر و مادر ،نداشتن غذای کافی ،نداشتن لباس مناسب ،بیماری و نداشتن
دارو رنج میبرند .این روند باعث شده که احساس پوچی به آنها دست دهد .شرکت
کنندگان این مصاحبه گفتهاند که اگر در آینده پدر و مادر شدند هیچگاه رفتاری که با
آنان شده با کودکان خود نخواهند کرد .این ارزیابی نشان میدهد که کودکان شهری
نسبت به کودکان روستایی در معرض خشونت کمتری هستند.

