اخبار روز

آغاز طرح «نذر خون» از ابتدای محرم

مسئوالن فاسد باعث فساد جامعه میشوند

ایسنا :سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن توضیح درباره طرح «نذر خون» در ایام محرم و صفر ،گفت :در پنج ماهه نخست امسال ،یعنی
تا پایان مردادماه ،یک میلیون و ۹۱هزار نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کردهاند.دکتر بشیر حاجیبیگی با اشاره به
شعار امسال سازمان انتقال خون در ماه محرم مبنی بر «نذرخون ،تصمیم آگاهانه ،اهدای خون مسئوالنه» اظهار کرد :طرح سراسری نذر
خون در کشور از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت؛ در این راستا تمام مراکز جامع انتقال خون در کشور
آماده حضور اهدا کنندگان خون هستند .وی با بیان اینکه در حال حاضر به تمام گروههای خونی نیاز هست ،ادامه داد :از مردم خواهش
میکنیم برای اهدای خون تنها به یک روز خاص مانند تاسوعا یا عاشورا اکتفا نکنند و هر روزی که مد نظرشان بود به مراکز ما مراجعه
کنند تا خدمات به بهترین نحو و بدون معطلی انجام شود.

تسنیم :رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت :امروز اگر بیماریهای اخالقی و سیاسی در جامعه رواج دارد ،منشأ این بیماریها
سوء مدیریت مدیران است زیرا وقتی مســئوالن فاسد باشند ،جامعه هم به فساد کشیده میشــود .حجتاالسالم کاظم صدیقی در
گردهمایی فعاالن حوزه امر به معروف و نهی از منکر که در مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد،
آمران به معروف و ناهیان از منکر را پرچمداران جذب دلها خواند و خطاب به آنها گفت :شما پرچمداران حمایت از خوبان و برجسته
کردن خوبیها و مبارزان و مجاهدان در برابر شرک ،کفر ،الحاد ،ظلم ،فساد و هرزگی و برگزیدگان و مجاهدان در عرصه مبارزه با فساد
هستید .رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود :امر به معروف و نهی از منکر کار خدا و رسول خدا و همه امامان ماست؛ الزمه متدین
بودن است که مسئله توصیه به حق و دعوت به خدا را در دستور کار قرار دهیم.

یادداشت

خبر ویژه
معاون توسعه منابع وزارت
آموزش و پرورش اعالم کرد:

 18هزار سهمیه استخدامی
برای آموزش و پرورش

ایسنا :معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت
آموزش و پرورش ضمن اعالم سهمیه  ۱۸هزار
و  ۳۹نفــری این وزارتخانــه در آزمون فراگیر
استخدامی دستگاههای اجرایی در آبان  ۹۸گفت:
مابهالتفاوت افزایش حقوقی دانشــجو معلمان
طبق احکام جدید با حقوق شهریور واریز میشود.
علی الهیار ترکمن درباره سهمیه وزارت آموزش
و پرورش در آزمون اســتخدامی دستگاههای
اجرایی کشور که قرار است طبق اعالم سازمان
امور اداری و اســتخدامی در نیمه دوم آبانماه
 ۱۳۹۸بهطور همزمان در سراسر کشور برگزار
شود ،اظهار کرد :در این آزمون  ۱۸هزار و  ۳۹نفر
ســهمیه داریم .وی افزود :از این تعداد  ۱۲هزار
نفر طبق اساسنامه ماده  ۲۸دانشگاه فرهنگیان
جذب میشوند که فارغالتحصیل دانشگاههای
دیگر هستند و پس از پذیرفته شدن در آزمون،
در دورههای یک ساله صالحیت حرفهای معلمی
شــرکت میکنند ســپس وارد نظام آموزشی
میشــوند .معاون برنامهریزی و توســعه منابع
وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه ۲۰۰۰
سهمیه خاص سیســتان و بلوچستان داریم که
در جهت ارتقای عدالت آموزشی و تأمین نیروی
مورد نیاز این اســتان اخذ شــده است ،گفت:
 ۴۰۳۹مجوز استفاده نشــده سالهای قبل نیز
باقی مانده که به سرجمع سهمیههای ما افزوده
میشــود .دفترچه آزمون در اواخر شهریورماه
منتشر میشود و تمام کسانی که به حرفه معلمی
عالقهمند و حائز شرایط هستند میتوانند ثبت
نام و در آزمون شرکت کنند.
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 ۶۵۹۷اقدام به خودکشی در سال  ۹۷رخ داده است

علوم پزشکی قم؛

بهورزان استان تجلیل شدند
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پلها ،ارتفاع و مرگهای خودخواسته
الهه محمدی /گروه جامعه
news@naslefarda.net

صــدای آژیــر بلند شــده؛ زنــگ ،زنگ
خودکشــی اســت .آنها یکییکی لباس
میپوشند تا به سراغشان بروند؛ سراغ مرد
 ۲۲ساله ،زن  ۱۸ســاله ،پیرمرد  ۶۰ساله.
آنها صبح آن روزی که از خواب بیدار شده
بودند تا لباس بپوشــند و راهی دانشگاه،
اداره یا سبزیفروش محله شوند تصمیم
گرفتند که راهشان را تغییر دهند .باالی
پل رفتند ،یا ساختمانی نیمه کاره یا پنجره
اتاق خوابشــان و چند دقیقهای نگذشته
بود که آدمهای زیرپایشــان زیاد شــده
بودند؛ «خودتو بنداز دیگــه ،کار داریم!»،
«معطلمون کردیــا»« ،یعنی خودشــو
مینــدازه؟» آنها این کلمات را شــنیده
بودند و در گیــرودار انداختن و نینداختن
خودشان ،ماموران آتشنشــانی را دیده
بودند که به سمتشان میروند؛ «چی الزم
داری واست بیاریم؟ آب میخوری؟»
ماموران آتشنشــانی معموالً اول از همه
میرسند؛ آنها هرطور که شده خودشان
را به این افراد میرســانند تا امیدوارشان
کنند به زندگی که دیگر دوستش ندارند.
کارشناســان اورژانس اجتماعــی که از
راه برســند ،ماموران آتشنشــانی پاپس
میکشند .کارشناســانی که به افرادی که
میخواهند خودشان را از ارتفاع به پایین
پرت کنند ،مشاوره میدهند ،با آنها حرف
میزنند و در آخر منتظر تصمیم میمانند.

تصمیمی بزرگ برای مرگ یا ادامه زندگی.
اعــام خودکشــی؛ متولی
کیست؟
شاید در ســالهای اخیر زیاد درباره انواع
و اقسام اقدام به خودکشــی در فضاهای
عمومی شــنیده باشــید؛ یکی باالی پل
طبیعــت رفته ،یکــی از بــرج  ۲۰طبقه
میخواهد خودش را پرت کند ،یکی روی
لبه پنجره اتاقش نشســته و پاهایش را به
پایین آویزان کرده است .معموالً مردمی
که این افراد را میبینند اول به آتشنشانی
زنگ میزنند و البته همزمان گوشــی به
دســت از صحنه فیلم میگیرند ،اما روند
رسیدگی به افرادی که اقدام به خودکشی از
ارتفاع گرفتهاند چگونه است؟ آیا این فقط
ماموران آتشنشانی هستند که باید به محل
حادثه بروند یا دستگاههای دیگری هم در
این زمینه مســئولیت دارند؟ ماموران چه
آموزشهایی دیدهاند و آیا صالحیت دارند
تا به این افراد مشاوره بدهند؟
جالل ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی
درباره چگونگی ورود ماموران آتشنشانی
هنگام گزارش خودکشــی از روی پل یا از
هر ارتفاع دیگری ،با بیان اینکه زمانی که
گزارش یک خودکشــی مثــ ً
ا از روی پل
یا مکانها مرتفع به دســت آتشنشــانی
میرسد ،ستاد فرماندهی سازمان ،اورژانس
اجتماعی را بــه محل اعــزام میکند ،به
خبرآنالین میگوید« :طبیعتاً آتشنشانی
در موارد خودکشی زودتر از بقیه دستگاهها

قم/محمدتوکلی
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محمدرضا قدیر ،سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی
قم با بهرام سرمست اســتاندار قم دیدار و گفتوگو
کرد .بهرام سرمســت در این دیدار ضمن تبریک به
آقای قدیر جهت انتصاب ایشان به عنوان سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی قم و آرزوی موفقیت برای وی
گفت :قدیر از افراد با سابقه و شناخته شده در استان
قم است و شناخت کافی و الزم را به مسائل بهداشت و
درمان دارد .وی همچنین ضمن قدردانی از تالشهای
ایرانیخواه گفت :وی نیز سالها زحمات بسیاری برای
استان کشیدهاند که از تالشهای ایشان نیز قدردانی

به محل میرسد و تا زمان رسیدن اورژانس
اجتماعی ،آتشنشانی متولی حادثه است.
اورژانس اجتماعی یــک بخش از اورژانس
اســت که تخصصشــان روانشناســی و
روانکاوی است .بچههای انتظامی هم در
محل هســتند ».او ادامه میدهد« :ما در
حادثههایی مثل خودکشــی معموالً آژیر
و چراغ گــردان نمیزنیم .چون تنشهای
مضاعف به آن فرد اســترس وارد میکند.
بچهها که به محل میرسند ،نمیتوانند تا
رسیدن اورژانس اجتماعی صبر کنند .ضمن
این که در آن جا نردهبان و تشک نجات هم
وجود دارد .حتی تا جایی که ضریب خطر
را باال نبرد خودشــان را به آن فرد نزدیک
میکنند و میپرســند مشکلش چیست؟
دفعات زیادی داشــتیم که مث ً
ال طرف با
صاحبکارش به مشکل خورده و ما طرف
را میآوریم که بــه او قولهایی بدهد بلکه
راضی بشود و پایین بیاید .نیروی انتظامی
هم سریع در محل حاضر میشود».
اورژانــس اجتماعــی وارد
میشود
رضا جعفری رئیــس اورژانس اجتماعی با
بیان اهمیت انجــام مداخالت تخصصی،
فــوری و هماهنــگ در حوزه اقــدام به
خودکشــی ،میگوید« :تالش ســازمان
ایجاد همســویی بین دستگاههای متولی
مانند نیروی انتظامی ،اورژانس پزشــکی،
آتشنشانی و اورژانس اجتماعی از طریق
ایجاد تفاهــم نامههای اســتانی با هدف

کنترل و کاهش خودکشیهاســت .طبق
این تفاهمنامه مقرر شــده کــه اگر با هر
یک از خطوط تلفنــی  ۱۱۵ ،۱۱۰ ،۱۲۳و
 ۱۲۵درباره خودکشی یا موارد مربوط به
خشــونتهای خانگی تماس گرفته شد،
سایر دســتگاههای همکار در جریان قرار
گیرند تا حضور به صورت تیمی و با صرف
کمترین زمان ممکن صورت گیرد».
 ۵/۳درصد از خودکشــیها
مربوط به پرتاب از ارتفاع است
جعفری با بیان اینکــه  ۶۵۹۷مورد تماس
اقدام به خودکشــی در سال  ۱۳۹۷با خط
تلفن اورژانس اجتماعی وجود داشــته که
بعد از ارزیابی تخصصی توسط کارشناسان
خط ،حدود  ۳۵۰۰مورد اعزام تیم اورژانس
اجتماعی به محل مورد گــزارش صورت
گرفته است ،میگوید« :تیم اورژانس با به
کارگیری شیوهها و تکنیکهای تخصصی
مانع از اقدام خودکشــی موفق شده است.
الزم به ذکر است از مجموع شیوههای اقدام
به خودکشی ،حدود  ۵/۳درصد مربوط به

ضرورت تحول در عرصه بهداشت و درمان

میکنیم .استاندار قم با تاکید بر گسترش گردشگری
سالمت ،توســعه زیرســاختهای درمان و توجه به
آموزش گفــت :باید در زمینه بهداشــت و درمان در
استان قم به دنبال تحول بود و با برنامهریزی در بهبود
وضعیت موجود تالش کرد.
محمدرضا قدیر ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم
نیز در این دیدار گفت :بنده با مجموعه بهداشــت و
درمان قم آشنایی کامل دارم و با کمک مجموعه استان
به ویژه استاندار در راســتای توسعه و بهبود وضعیت

موجود تالش خواهیم کرد.
وی بیان داشت :دکتر ایرانیخواه خالصانه و صادقانه
در مجموعه بهداشــت و درمان قم تالش کردند که
امیدواریم بتوانیم مکمل کارهای ایشــان بوده و در
تکمیل برنامهها بکوشیم .سرپرســت دانشگاه علوم
پزشکی قم گفت :توجه به موضوع درمان ،غذا و دارو و
آموزش و پژوهش و از سوی دیگر بهداشت امر مهمی
اســت که در دســتور کار خواهیم داشت .همچنین
تحول و توســعه را نیز در نظر داریم .قدیر به حضور

فرهنگ

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست

توصیههایزیستمحیطیبههیئتهایعزاداری

کنند تا از طریق جمــعآوری زبالهها ،ضمن حفظ
نظافت محلهها از ایجاد فشار کاری بر پاکبانان شهر
جلوگیری کنند البته استقرار چند سطل زباله در
اطراف تکایا و هیئتها باعث میشود که عزاداران
به ریختن زبالههای خود داخل ســطلها تشویق
شــوند .آقایی در ادامه توصیههایــی برای کاهش
مصرف پالستیک ارائه داد و گفت :در صورت امکان
از ظروف یکبار مصرف اســتفاده نشود .اگر حذف
ظروف یکبار مصرف بهطور کامل امکانپذیر نبود؛
حتماً از ظروف چند بار مصرف ،ظروف تجدیدپذیر
یا ظروف پایه گیاهی استفاده شود تا حداقل آسیب
بلندمدتی برای محیط زیست نداشته باشند .وی
گفت :در ایام محرم متأســفانه شاهدیم که برخی
شهروندان ،شــلنگ آب را در معابر رها میکنند
یا کل یــک خیابان را چراغ میزننــد ،درحالیکه
میتوان به اندازه نیاز از چراغ استفاده کرد بنابراین
الزم است مدیریت مصرف آب و برق در ایام محرم
مورد توجه و دقت عزاداران و مســئوالن هیئتها
قرار گیرد.

بیماران بینالمللی در اســتان قم اشاره کرد و گفت:
توسعه گردشگری ســامت امر مهمی است که در
این راســتا برنامهریزی کرده و تالش خواهیم کرد با
همکاری دیگر دستگاهها در زمینه بهبود این وضعیت
بکوشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان خبر داد:

تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در شهرداری سمنان
سمنان/حسینبابامحمدی
news@naslefarda.net

اداره «شهر دوستدار کودک» با دستورالعمل ابالغی
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ساختار
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان ایجاد
شد .مریم معتمدی با اعالم این خبر افزود :در راستای
اجرای بهتر ابتکار شهر دوستدار کودک با دستورالعمل
ابالغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،اداره
شهر دوســتدار کودک در ساختار معاونت شهرسازی
و معماری شــهرداری ســمنان ایجاد و فعالیتهای
خود را در حوزه بررسی مسائل کودک و با بهرهگیری
از خردجمعی فعاالن و اســاتید این حوزه آغاز کرده
است .معتمدی ضمن اشاره به لزوم ارتباطگیری بین
دستگاههای مرتبط با حوزه کودک گفت :با دستگاههای
همسو با فعالیتهای حوزه کودک مانند کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی مذاکراتی
صورت گرفته و تفاهمنامههای همکاری منعقد شده
تا با همافزایی ظرفیتها و امکانات ،بتوان چشم انداز

عکس خبر
دکورهای شهری محرم
یکی از مراحل آمادهسازی هیئتها
برای برگزاری مراسم عزاداری
محرم طراحی و ساخت دکور است.
اکثر تزئینات در این ایام تحت تاثیر
فیلمهای سینمایی و سریالهای
تلویزیونی تاریخی و مذهبی شکل
میگیرد.
عبداله حیدری /خبرگزاری ایرنا

پرتاب از ارتفاع است».
تدوین پروتکل پیشگیری از
خودکشی
جعفری بــا بیــان اینکه در شــهر بزرگ
مثل تهران ۱۹ ،مرکــز اورژانس اجتماعی
داریم ،میگویــد« :هر چنــد پراکندگی
مراکز اورژانس اجتماعی در این کالنشهر
ایدهآل نیست ،اما به نسبت گذشته وضعیت
بهتر شده اســت .برنامه بعدی ما استقرار
پایگاههای مختلف در نقاط مختلف شهر
اســت که این موضوع میتواند در کاهش
فاصله زمانی و تسریع در مداخالت به ویژه
در موارد گزارش اقدام به خودکشی مؤثر
واقع شــود .اقدام دیگر اورژانس اجتماعی
ارائه آموزشهای اولیه به همکاران امدادی
سایر دســتگاهها مانند آتشنشانی بوده
تا درصورتی که زودتــر از همکاران ۱۲۳
به محل حادثه رســیدند بتوانند مدیریت
بحران داشته باشــند ،هر چند که به نظر
میرســد باید در این زمینه بیشــتر کار
کنیم».

در دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی با استاندار قم مطرح شد؛

محیط زیست

ایسنا :مدیــرکل دفتر مشــارکتهای مردمی و
مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست
با ذکر توصیههایی برای کاهش مصرف پالستیک و
مدیریت پسماندها در تکایا و هیئتهای عزاداری از
همه شهروندان و مسئوالن هیئتها خواست که در
توزیع نذورات حداقل از ظروف پایه گیاهی استفاده
کنند .ژیال آقایی با اشــاره به مصرف باالی ظروف
یکبار مصرف در پخش نذورات ،اظهارکرد :برخی
شــهروندان لیوانها و ظروف یکبار مصرف خود را
در معابر رها میکنند و هر ساله در روزهای محرم
با آلودگیهای پالستیکی مواجه میشویم .مدیرکل
دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه الزم
است پاکســازی محیط پیرامون هیئتها و تکایا
مورد توجه قرار گیرد ،تصریح کرد :معموالً هیئتها
یک یا چند متولی دارند .درخواســت میکنیم که
این افراد  -که زحمت بسیاری هم برای برگزاری هر
چه بهتر مراسم عزاداری حسینی میکشند  -برای
پاکســازی اطراف تکیه و هیئتها نیز برنامهریزی

عکس:ایسنا

ادامه از صفحه یک...

آب و خاک در حوضههــای آبخیز و همچنین
ساماندهی حوضههای باالدست و پاییندست
سدهای بزرگ به شــمار میرود .البته تعیین
دقیق ایــن محدودهها همواره مورد مناقشــه
دستگاههای اجرایی در ایران بوده است .امری
که امروزه با گســترش تکنولوژی ماهوارهای
بسیار ســهولت یافته و میتواند تخمینهای
اشتباه گذشته در برنامهریزیها را مورد بازنگری
اساســی قرار دهد .در حالی کــه در پارهای از
اظهارنظرهای مســئوالن اجرایــی اعداد ۱۴
میلیون هکتار و  ۱۶میلیون هکتار ۲ ،را به عنوان
ســطح پوشــش جنگلی در ایران نام بردهاند،
جدیدترین نقشههای کاربری اراضی که برای
کل دنیا توســط آژانس فضایی اروپا بر اساس
مشــاهدات ماهوارهای سنتینل  ۲انتشار یافته
اســت ،تصویر و ارقامی کام ً
ال متفاوت از اعداد
ذکر شــده در باال را ارائه میکند .بر اساس این
نقشهها ،تنها  ۱.۹۶درصد از مساحت کل ایران
معادل سه میلیون هکتار دارای پوشش جنگلی
در نواحی جنوب دریای کاسپین است .مابقی
حــدود  ۱۰۳میلیون هکتار (معــادل ۶۱.۵۵
درصد) بیابــان ۳۱ ،میلیون هکتــار (معادل
 ۱۸.۴۸درصد) علف زار و اســتپ ۱۸ ،میلیون
هکتار (معادل  ۱۰.۸۸درصد) کشاورزی ،چهار
میلیون هکتار (معادل  ۲.۹۱درصد) درختچه
زار وتنها  ۱۶۷۰۰هکتار معادل یک صدم درصد
مســاحت کل ایران تاالب است .آن چیزی که
در این دیتاهای جدید به وضوح دیده میشود،
فقر شدید پوششهای جنگلی است که چیزی
کمتر از دو درصد مساحت فعلی ایران را شامل
میشوند واگر پوششهای درختچهای را هم با
آن جمع کنیم فقط پنج درصد کشــور را در بر
میگیرد .لذا لزوم توجه هر چه بیشــتر به این
منابع گرانقدر وحیاتی و تــاش برای احیای
آنها در وهله اول با حفاظت و جلوگیری از روند
شــتابناک تخریب و تغییر کاربری و بعد نیز با
استفاده از روشهای احیای بوم شناختی بسیار
بیشتر از گذشته ضروری به نظر میرسد.
بپذیریــم کــه  ۱۶معــادل  ۳نیســت ولی با
برنامهریزی ،آموزش و سرمایهگذاری مناسب
میتوان پوشــشهای گیاهی از دست رفته در
مناطق مستعد جنگلی را احیا کرده وبا تبدیل
ســه میلیون به  ۱۶میلیون هکتار زندگی را به
این مناطق بــاز گرداند .محافظــت از مناطق
جنگلی باقیمانده و مقابله با فعالیتهای مخرب
محیطزیســتی مانند دپوی زبالــه در آنها و
همچنین جلوگیری از فعالیتهای ســازهای
از قبیل سدســازی ،معدنکاری و ویالسازی
که باعث تخریــب و افزایش خطرپذیری آنها
نسبت به مخاطرات طبیعی مانند سیل و رانش
زمین میشود از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است.
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با حضور سرپرست دانشگاه

چاووش عزا در خاوه اردهال
آیین چاووش محرم به رسم هر ساله
با حضور صدها نفر از دوستداران اهل
بیت(ع) در روستای خاوه اردهال از
توابع استان مرکزی برگزار شد.
عادل عزیزی /باشگاه
خبرنگاران جوان

روشنی را برای شهر دوستدار کودک ترسیم کرد .وی
به تدوین ضوابط ویژه در ساختمانسازی و شهرسازی
و مباحث ترافیکی اشاره کرد و گفت :از اسفندماه سال
گذشته برای تمام سازمانهای زیرمجموعه شهرداری
در خصوص رعایــت موارد مرتبط با حــوزه کودکان،
دستورالعمل ارسال شده که برخی از این اقدامات انجام
یا در حال انجام است .معاون شهرســازی و معماری
خاطرنشان کرد :شهر دوستدار کودک هدف نیست بلکه
یک مسیری است که با انتخاب این مسیر میتوانیم با
افزایش شاخصهای کیفیت زندگی کودکان در شهر،
زیستپذیری شهری را برای آنان تسهیل کنیم.

همزمان با روز بهــورز و با حضور سرپرســت
دانشگاه علوم پزشکی قم ،بهورزان استان تجلیل
شدند .دکتر محمدرضا قدیر در این آیین با اشاره
به فعالیت بهورزان گفت :خدماتی که بهورزان
انجام میدهند در حقیقت نوعــی فعالیت در
خط مقدم عرصه سالمت است که نقش بارزی
دارند .وی بیان داشت :طبق بررسیهای صورت
گرفته  40درصد مرگ و میرها در سن کمتر از
پنج ســالگی رقم میخورد که  80درصد آنها
مربوط به سن کمتر از یک سالگی است و از این
رو نقش بهورزان و جامعه سالمت در جلوگیری
از این امر بســیار مؤثر بوده و بر کسی پوشیده
نیست .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم به
شاخصهای جهانی بهداشت اشاره کرد و گفت:
جلوگیری از مرگ و میر مادران باردار از جمله
این شاخصهاست که بهورزان با مراقبتهای
اولیه در توجه به این شاخصها مبادرت دارند.
دکتر قدیر گفت :افرادی که رفتارهای پرخطر
دارند باید توســط بهورزان شناسایی شده و به
مراکز بهداشــتی معرفی تا در راستای توسعه
سالمتی گام برداشته شود .دکتر ایزانلو معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این
جلسه گفت 82 :بهورز در اســتان قم فعالیت
میکنند که در راســتای خدماترسانی به امر
سالمت با کمترین توقع در حال فعالیت هستند.
وی بیان داشت :موضوع مرگ و میر مادران باردار
یک شاخص جهانی در امر سالمت است که در
روستاهای قم به همت و تالش بهورزان این امر
را به صفر رساندهایم .دکتر ایزانلو گفت :تمامی
گروههای ســنی از خدمات بهورزان و جامعه
سالمت در روستاها اســتفاده میکنند که این
افتخاری برای ما به شمار میرود.
رئیس پلیس پایتخت خبر داد:

دستگیری  22قاچاقچی
سرشبکه در پایتخت

نسلفردا :فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت:
سه منطقه مهم شوش ،مولوی و دروازه غار و ۹۰
درصد محله فرحزاد و صد درصد جاده جاجرود
پاکسازی شــده اســت .وی افزود ۲۳۰ :نقطه
فروش عمده موادمخدر شناســایی و  ۳۱۰نفر
از فروشــندگان موادمخدر نیز دستگیر شدند.
سردار رحیمی با اشاره به کشف  ۸۰۹کیلوگرم
موادمخدر در عملیات ظفــر یک ،تصریح کرد:
 ۲۵باند منهدم و  ۲۲قاچاقچی سرشــبکه نیز
دستگیر شدند .رئیس پلیس پایتخت با اشاره
به دســتگیری  ۱۳۰۰نفر از معتادان متجاهر و
خردهفروشان موادمخدر ،گفت :شهروندان در
صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک درباره
فعالیت موادفروشــان ،موضــوع را به پلیس و
دادسرای مبارزه با موادمخدر در پایتخت گزارش
دهند تا رسیدگی شود.
معاون سابق آموزش متوسطه:

بیتوجهی به هرم جمعیتی به
بیکاریمیانجامد

مهر :معاون ســابق آموزش متوســطه گفت:
آموزش و پرورش ،وزارت کار و ســازمان فنی و
حرفهای به نوعی ســامان دهنده هرم اشتغال
هستند .بیکاری فارغالتحصیالن ناشی از عدم
توجه به هرم جمعیتی اســت .علی زرافشان ،با
بیان اینکه آموزش مهارت از مسائل جدی همه
کشورهاست ،گفت :مسابقات ملی مهارت نشان
دهنده عزم جهانی برای توجه به موضوع مهارت
است .وی با اشاره به رشــد اقتصادی کشورها
که در گروی آموزشهای مهارتی است ،گفت:
آموزش و پرورش ،وزارت کار و ســازمان فنی و
حرفهای به نوعی ســامان دهنده هرم اشتغال
هستند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
مطرح کرد:

بیمهری دولت در حمایت
دارویی بیماران خاص

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:
شــرایط تحریمی کشــور برای بیماران خاص
سختتر از افراد دیگر اســت؛ تأمین دارو برای
این افــراد هزینه مالی بســیار دارد و در برخی
از مــوارد داروی مــورد نیاز این افراد توســط
سازمانهای بیمه گر حمایت نمیشود ،بخشی
از این بیمهری ازســمت دولت اســت .احمد
همتی با اشــاره به تحریمهای اقتصادی ایران
در سطح جهانی به وضعیت دارویی کشور اشاره
کرد و گفت :بعد از شــروع تحریمها دارو و مواد
غذایی یکی از مواردی بود که مورد تحریم قرار
گرفت ،برخالف بسیاری از رسانههای داخلی و
خارجی که میگوینــد دارو و مواد غذایی جزو
تحریمها نیســت؛ با یک حســاب سرانگشتی
متوجه میشویم زمانی که ارز برای کشور تحریم
شد بنابراین توانایی هیچ گونه معاملهای در سطح
بین المللی برای کشور وجود ندارد حتی اگر این
معامله در حیطه دارو و مواد غذایی باشد.

