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نخستين جلسه رس��يدگي به پرونده پزشكي «كيارس��تمي» به صورت خارج از نوبت برگزار شد .به گزارش
ايلنا ،اولين جلس��ه رس��يدگي به پرونده پزش��كي «كيارس��تمي» در س��ازمان نظام پزشكي تش��كيل شد .در
اين جلس��ه موارد ذیل به ترتيب مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت - :ابتدا س��ير مبس��وط بيماري وي و اقدامات
درماني مربوطه توس��ط معاون درمان دانشگاه علوم پزش��كي ايران بصورت تفصيلي مطرح ش��د - .مقرر شد در
اس��رع وقت اصل كليه اوراق باليني پرونده وي از بيمارس��تان جم و آراد كه اخذ شده اس��ت در اختيار دادسرا و
كميته ويژه كارشناس��ي قرار گيرد - .مقرر ش��د به دليل اهميت پرونده باليني وي در فرانس��ه از طريق سازمان
نظام پزش��كي فرانس��ه و س��ازوكارهاي وزارت خارجه پرونده وي از فرانس��ه جهت تكميل اقدامات كارشناسي
اخذ شود.

»

نگاه

»

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي گفت :ايران در  40س��ال اخير رشد
س��ريعي در ش��اخصهاي س�لامت داش��ته اس��ت ،س��ن اميد به زندگي زنان به  80و در مردان به  76/5سال
رسيده است.
ملكزاده افزود :براساس مطالعات صورت گرفته در ميان  40ميليون نفر در فاصله  40سال ،مشخص شد كه
متوسط افزايش قد ايرانيها بيشتر از تمام كشورهاي دنيا بوده اس��ت .همچنين افزايش قد مردان ايراني نسبت
به مردان ساير كشورها بيشتر بوده اس��ت .معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت به بررسي و مطالعه ميزان
كمخوني در كشورهاي مختلف در فاصله  10تا  14سال اش��اره كرد و افزود :ايران در كاهش ميزان كمخوني در
كشور پيشرفت قابل توجهي داشته است.

انتقاد نظام پرستاري از وجود «رانت مالي» در طرح «كمكپرستار» وزارت بهداشت

رشد ۲۱درصدي زندانيان مطلقه و بيوه

تعداد زندانيان مطلقه و بيوه در سال  ۹۴نسبت به سال  ۹۳در
حالي به ترتيب  ۷۴/۱ ۶و  4/47درصد رشد داشته كه سال گذشته،
 ۹۷درصد زندانيان مرد و سه درصد نيز زن بودند.
هم اكنون به ازاي هر يكصد هزار نف��ر 290 ،نفر در زندانها به
سر ميبرند؛ اين در حالي اس��ت كه آمار ورودي زندانها در سال
 94نسبت به سال  93در ارتباط با بازداشتهاي موقت  24درصد،
كفالت  20درصد و س��پردن وثيق��ه  11درصد كاهش را نش��ان
ميدهد.
در حال��ي  97درصد زندانيان را مردان و س��ه درص��د را زنان
تش��كيل ميدهند كه تعداد زندانيان زن و مرد در سال گذشته به
ترتيب  7/4كاهش و  94/1درصد رشد داشته است؛ همچنين در
سال  94جمعيت كيفري زندانها در راستاي اجراي رهنمودهاي
رهبر معظم انقالب اس�لامي و دس��تورات رئيس قوهقضائيه و از
طريق اجراي طرح كاهش جمعيت كيفري 46/4 ،درصد كاهش
داشتهاست.
بر اس��اس اين گزارش ،در س��ال گذش��ته جرايم مواد مخدر
32/26
و روانگردان با  66/4 3درصد ،س��رقت و ربودن مال غير با 
درصد و جرايم عليه اشخاص با  18/1 1درصد بيشترين جرايم را
تشكيل ميدهند؛ ضمن اينكه در سال گذشته جرايم عليه اموال و
مالكيت با  89/9درصد بيشترين رشد و اعمال بر ضد عفت عمومي
با  44/4درصد بيشترين كاهش را داشته است.

 23درصد جمعيت ايران دچار اختالالت
روانپزشكيهستند

معاون بهداشتي وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي گفت:
 23درصد جمعيت كشورمان دچار اختالالت روانپزشكي هستند
كه بايد در مداواي آنها تالش كنيم.
علي اكبر سياري اظهار كرد :اين اختالالت روانپزشكي عمدتا
مربوط به افسردگي و اضطراب است كه در اكثر افراد جامعه ،بويژه
زنان شايع است.
سياري افزود :آسيب اختالل روانپزشكي ديگري كه در جامعه
ما ش��يوع پيدا كرده بحث طالق و آس��يبهاي آن است كه ما در
حوزه بهداش��ت و درمان در اين زمينه آموزشه��اي قبل و حين
ازدواج را ج��دي گرفتيم تا اين آس��يب نيز با آث��ار و تبعات منفي
كاهش پيدا كرده و به حداقل برسد.

برخوردپليسباسلبكنندگان
حقوقپوشيدگيشهروندان

مدير كل آموزش همگاني معاونت اجتماعي نيروي انتظامي
گف��ت :اگر ش��هروندي به پلي��س مراجع��ه و بيان كن��د حقوق
پوشيدگياش سلب شده ،با باني آن برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا سرهنگ محمد وطن دوس��ت با بيان اينكه
يكي از وجوه ممتاز و متمايز نظام ديني و ارزشي جمهوري اسالمي
ايران اهتمام ويژه آن به ايجاد تقويت ،بسط ايمني رواني ،اخالقي
و جمعي در س��طح جامعه اس��ت ،گفت :زنان محجبه همواره از
مسئوالن ،فراهم ش��دن حضور آس��ان خود با پوش��ش كامل را
خواستار ش��دهاند و حتما به خاطر داريد بارها خانمهاي محجبه
نسبت به عرضه لباسهاي نامناسب در فروشگاهها و عدم توليد و
عرضه لباس مناسب و پوشيده ،اعتراض كردهاند.

دختران كمتر از 2سال
درراسفرزندخواندگيبهزيستي

مديركل بهزيس��تي اس��تان تهران اع�لام كرد :بيش��ترين
درخواس��ت فرزند خواندگي براي دختران كمتر از دو سال است و
اين كودكان در راس فرزندخواندگيهاي سازمان بهزيستي كشور
قرار دارند.
احمد دلبري اظهار كرد :يكي از چالشهاي بهزيستي استان
تهران در س��ال  94مس��ئله «فرزندخواندگي» بود ،زي��را ورودي
زيادي داشتيم؛ به نحوي كه با توجه به امكانات محدود مسئوليت
هر  15تا  18كودك بر عهده يك مادر يار بود.
وي گفت :هر م��اه حدود  50ت��ا  60كودك زير  6س��ال وارد
شيرخوارگاههايسازمانبهزيستياستانتهرانميشوند.
وي در ادامه ضمن بيان آنكه در شيرخوارگاهها  20تا  30درصد
كودكان مجهول الهويه هستند ،اضافه كرد :در سال گذشته به طور
ميانگين ماهيانه  57كودك  3تا  6س��اله به ش��يرخوارگاه سپرده
ش��دند كه  30درصد آنها مجهول الهويه بودند .به گزارش ايسنا،
رئيس بهزيستي استان تهران اظهار كرد :به طور ميانگين در هر ماه
 25كودك وارد خانوادههاي متقاضي فرزندخواندگي شدند.

خ ّير اربعين 13زنداني زن را آزاد كرد

«خير اربعين» معروف شده بار ديگر و
شهروند ناشناسي كه به ّ
به طور ناشناس با واريز ۹۸۰ميليون تومان زمينه آزادي ۱۳زنداني
زن را فراهم كرد.
به گزارش ايلنا ،اولين بار در آذر ماه س��ال  ۹۴بود كه محسن
نصيري ،مديرعامل انجمن حمايت زندانيان مركز با اشاره به اقدام
خداپسندانه يك خير ناش��ناس در ايام اربعين حسيني(ع) گفت:
اين خير تهراني به واسطه يكي از فرزندان ش��هداي بزرگ دوران
دفاع مقدس مبلغ يك ميليارد و  ۲۰۰ميلي��ون تومان به انجمن
حمايت واريز كرد تا زمينه آزادي تعدادي از زندانيان فراهم شود.
اين خير درخواس��ت كرده بود با اين پول زندانيان زن داراي فرزند
كه به دليل بدهي مالي در زندان هستند آزاد شوند كه  ۲۱زنداني
زن امروز آزاد شده و به جمع خانواده پيوستند.

دبیر اجتماعی :مهدخت قویدل

بررسي سريع
پروندهپزشكي
كيارستمي
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هزينه4ميليونتومانيبرايبهیارشدن
گ�روه اجتماع�ي« :اگ��ر وزارت
بهداش��ت ريگ��ي به كف��ش ن��دارد ،از
همين  50هزار كمك بهيار تربيت شده
اس��تفاده كند ».قائم مقام سازمان نظام
پرس��تاري با بيان اين اظه��ارات تاكيد
ميكند دليل اصرار وزارت بهداش��ت بر
تربيت «كمكپرس��تارها» ،رانت مالي
است .شايد باور كردني نباشد اما هزينه
دوره آموزشي يك ساله كمكپرستاري،
 4ميلي��ون توم��ان اس��ت .اگرچ��ه
«كمكپرستاري» اسم شيكتري دارد و
توسط معاونت پرستاري وزارت بهداشت
برگزار ميش��ود ،ام��ا در پاي��ان دوره به
شركت كنندگان مدركي معادل «كمك
بهياري» داده ميش��ود؛ اي��ن در حالي
است كه شركتكنندگان در اين دورهها
فكر ميكنند ب��ا پرداخت اي��ن هزينه،
بهيار يا چيزي ش��بيه پرستار ميشوند.
شبهه رانتي بودن اين طرح زماني بيشتر
ميش��ود كه بدانيد هزين��ه دوره كمك
بهياري كه تا سال گذشته برگزار ميشد،
فقط  400تا  500هزار تومان بود.
ديپلمههايي كه با وع��ده جذب در
ب��ازار كار در دوره «كمكپرس��تاري»
شركت ميكنند ،اميد دارند با پايان اين
دورهها و گرفتن مدرك بتوانند در مراكز
درماني و بيمارس��تانها به عنوان بهيار
جذب ش��وند .س��ازمان نظام پرستاري
ميگويد اين دورهها چون توسط بخش
خصوص��ي برگزاري ميش��ود و ش��رح
وظايف كمكپرس��تارها مورد تاييد ما
نيست،فارغالتحصيالنايندروهشانسي
براي ج��ذب ش��دن در مراك��ز درماني
ندارند .بعد از اجراي طرح تحول سالمت

شريفي مقدم :هزينه دوره كمك بهياري فقط  400هزار تومان بود

معاون��ت پرس��تاري وزارت بهداش��ت
تصميم گرفت دورههاي يك ساله تربيت
و آموزش بهياري يك س��اله را با عنوان
«كمكپرس��تاري» در سراس��ر كشور
برگزار كند .قرار است در اين دورهها 10
هزار نفر پذيرش شوند .جهاد دانشگاهي،
سازمان بسيج جامعه پزشكي و شركت
تعاوني كاركنان نظام سالمت كشور به
عنوان مجري برگزاري اين دوره معرفي
شدهاند.
كمكپرستاران
خودشانراپرستارميدانند
علي محمد آدابي ،رئيس س��ازمان
نظام پرس��تاري ،هم ايرادات��ي به طرح
كمكپرستار يك ساله دارد و ميگويد:
اين طرح را به ط��ور كامل رد نميكنيم؛
اما با ارائ��ه  50آموزش مخفي مخالفيم؛
زيرا كمكپرستاران يك ساله  33شرح

وظيفه دارد .آداب��ي در مصاحبهاي كه با
خبرگزاري تسنيم داشته ،گفته از بابت
نحوه اجراي اين طرح تحت فش��ار است
و اگر نتوان��د منافع پرس��تاران را تامين
كند ،استعفاء ميدهد .وي درباره دليل
مخالفت س��ازمان پرس��تاري با اجراي
طرح «كمكپرستار» يك ساله تصريح
ميكند :چ��را به ص��ورت مخف��ي 50
وظيفه ديگر را به اين كمكپرس��تاران
آم��وزش ميدهن��د؟ آموزشهاي��ي از
جمل��ه عالی��م حيات��ي ،چ��ك كردن
مايعات بدن ،محاس��به تعري��ق بدن از
جمله تغيير رنگ ادرار ،مواردي هستند
كه از توانايي كمكپرس��تاران يك ساله
خارج است و بايد كارشناسان پرستاري
كه تجارب اين كار را دارند اين فرايند را
انجام دهند.
وي ش��رح وظايف كمكپرستاران

يك ساله را مصداق «شتر -گاو -پلنگ»
دانس��ت و افزود :مش��خص نيست اين
نيروها پرس��تار هس��تند يا بهي��ار و يا
خدماتي؛ هر زمان متوجه شويم تفكري
ميخواهد جايگزين پرس��تاري ش��ود
مس��لماً آن را به ص�لاح نميدانيم زيرا
شايستگي پرس��تار را ندارند .معتقديم
همين كمكپرستاران يك ساله زماني
اپوزيسيوني در مقابل پرستاران خواهند
ش��د؛ زيرا در گروههاي مجازي مشاهده
ميكنيم كه آنها خود را ب��ا عنوان (من
يك پرس��تار هس��تم) معرفي ميكنند
و اين باع��ث نگراني جامعه پرس��تاري
ميشود.
كارهاي اوليه بيماران
تخصصينيست
محم��د ش��ريفيمقدم ،قائ��م مقام
س��ازمان نظام پرس��تاري ،در مخالفت

با اين ط��رح وزارت بهداش��ت ميگويد:
كمكپرس��تار از نظ��ر س��ازمان نظ��ام
پرس��تاري رده مجع��ول و غيرقانون��ي
اس��ت؛ مگر اينكه در آين��ده بهيار وجود
نداشته باشد و اس��م آن را كمكپرستار
بگذارن��د و تمام وظايف بهي��اران را عينا
ب��راي آن تعري��ف كنن��د .از نظ��ر وي،
فعاليته��اي پرس��تاران ب��ه دو بخش
حرفهاي و غير حرفهاي تقسيم ميشود.
خدمات غير حرفهاي قبال توسط كمك
بهياران انجام ميش��د .به گفته شريفي
مقدم ،وزارت بهداش��ت ب��ه بهانه اينكه
نياز بيم��اران معط��ل مان��ده ،موضوع
كمكپرس��تاران را مطرح كرده اس��ت.
اين در حالي اس��ت كه در ح��ال حاضر
 50هزار كمك بهيار تربيت ش��ده بيكار
وجود دارد و وزارتخان��ه حاضر به جذب
آنهانيست.
وي تاكي��د ميكند :كاره��اي اوليه
بيم��ار ،تخصص��ي نيس��ت و كارهايي
نيس��ت كه گفته ش��ود از  ۴سال پيش
تاكنون تغيير كرده اس��ت ،ضمن اينكه
شرايط ورود به كمك بهياري در گذشته
سيكل بوده است و در حال حاضر ديپلم
اس��ت و با دوره چه��ار ماهه اي��ن كارها
را ياد ميگيرند و كار س��ختي نيس��ت.
به همي��ن دليل اگ��ر وزارت بهداش��ت
ريگي به كفش ن��دارد؛ ميتوان��د از اين
نيروها اس��تفاده كن��د و دليل��ي ندارد
از اف��راد  ۴ميلي��ون توم��ان بگي��رد و
كمكپرس��تار تربيت كند ،در حالي كه
كمك بهياران ب��ا هزين��ه  ۴۰۰تا ۵۰۰
تومان تربيت ميشدند و همين كارها را
انجامميدادند.

ميزان آتشسوزي در ايران  ۸برابر جهان است

رئيس مركز تحقيقات سوختگي گفت :طي دوازده روز اول تيرماه
 ۴۰آتشس��وزي در اخبار اعالم شده اس��ت ،در حالي كه اكنون زمان
آتشسوزي نيست و تنها دليل اين اس��ت كه ما اصال روي پيشگيري
كارنميكنيم.
برنامه نبض  18تيرم��اه به موضوع چالشهاي درمان س��وختگي
پرداخت .فاطمي ،رئيس مركز تحقيقات سوختگي در اين برنامه گفت:
ارگانها و سازمانهاي بس��ياري درس��وختگي دخالت دارند ،از نظام
مهندسي و شهرداريها گرفته تا وزارت بهداشت ،صدا و سيما و آتش
نش��اني ،وزارت نيرو ،وزارت صنعت معدن و تجارت و غيره .خوشحال
هستم كه كميته پيشگيري شكل گرفته اس��ت و اميدوارم مشكالت
سوختگيباپيشگيريحلشود.

فاطمي افزود :بيش از  25هزار بيمار س��وختگي در بيمارستانها
بستري هستند .س��وختگي س��يزدهمين عامل بار بيماري در كشور
ماست كه خيلي باالس��ت؛ در حالي كه س��وختگي جزء حوادث قابل
پيشگيري است و اين مورد در كشورهاي ديگر در رتبه بيستم قرار دارد.
رئي��س مرك��ز تحقيقات س��وختگي با اع�لام تع��داد تختهاي
بيمارستانها كه نه استاندارد است و نصف تعداد مورد نياز است ،گفت:
در س��وختگي اتاق  6تخته يعني فاجعه و يعني مرگ و مير بيماران و
استانداردهاياكنونبيمارستانهامناسبنيست.
وي خاطرنشان كرد :اصال بيمارستان تك تخصصي سوختگي نبايد
باشد ،زيرا درمان بيمار س��وختگي نياز به چند تخصص دارد ،در هيچ
جاي جهان بيمارستان تك تخصصي ساخته نميش��ود .كافي است

چرتكه انداختن آموزش و پرورش
برايهزينه«تربيتمعلم»

معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش با بيان
اينكه مدرس��ه «پادگان» يا «تفرج��گاه و پارك»
نيست ،گفت :تنگنظري و چرتكه انداختن براي
هزينههاي تربيت معلم ،تضعي��ف نهاد معلمان و
تخريبتدريجيبنايتربيتاست.
محيالدين بهرام محمديان ،معاون پژوهشي
وزير آموزش و پرورش و رئيس س��ازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزش��ي اظهار داشت :از نظر سند
تحول بنيادين آموزش و پرورش ،مدرسه متعالي،
مدرس��ه صالح اس��ت كه بايد كانون عمل و جلوه
عيني نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي كشور
را در فضايي منعطف ،پويا ،بالنده و هدفمند فراهم
آورد و زمينههاي كس��ب شايس��تگيهاي الزم
در دانشآم��وزان با درك و اص�لاح موقعيتهاي
آموزشي و پرورش��ي با مددكاري و نظارت مربيان
و عوامل مدرسه را مهيا كند.

وي در گفتگو با فارس با بيان اينكه در مدرسه
نبايد تنها به فكر تعليم و آم��وزش دانشآموزان و
بچهها بود ،گفت :مدرس��ه نه پ��ادگان ،نه پارك و
تفرجگا ه است؛ مدرسه ،مدرسه است و در فضاي
مدرسه بايد در عين سازمانيافتگي ،فرصتهاي
گزينش ،ترجيح و انتخ��اب آزادانه و آگاهانه براي
مربي و معلم و دانشآموز بر اس��اس اس��تعدادها
و تواناييه��ا فراه��م ش��ود و در عين ح��ال براي
ش��كلگيري هويت جمعي و اجتماعي مدرس��ه
بر اساس ويژگيهاي مش��ترك دانشآموزان در
برنامهريزي درس��ي و تربيتي و اداره امور مدارس
با هدف هماهنگي و همس��ويي روشها و اهداف،
مالحظات ملي و اجتماعي را مراعات كند.
وي تصريح كرد :حمايت از نوآوري و خالقيت
و فرص��ت دادن ب��راي انديش��هها و تجربهه��اي
جديد آموزش��ي و تربيتي و حاكميت مناس��بات
اخالقي ،اعتقادي و ايجاد فضاي اطمينانبخش و
رضايتمندي شغلي و امنيت رواني براي معلمان از
وظايف مسئوالن و تعهدات متوليان دستگاه تعليم
و تربيت است.
محمديان گف��ت :تربيت معل��م و بازآموزي
و آموزشه��اي م��داوم و حرف��هاي آن��ان ب��ر
اس��اس نيازه��اي روز معلم��ان و دانشآموزان،
سرمايهگذاري براي داشتن نس��لي موفق ،پويا و
بانشاط است؛ تنگنظري و چرتكه انداختن براي
هزينههاي تربيت معلم ،تضعي��ف نهاد معلمان و
تخريب تدريجي بناي تربيت است .اگر الزم است
صرفهجويي شود ،بايد اولويت صرفهجويي در جاي
ديگر باشد نه تربيت و آموزش معلمان.

در بيمارستانهاي جنرال  ۱۰تخت سوختگي و يك جراح سوختگي
داشته باشند .در ادامه اين برنامه ،رضايي مدير طرح گسترش تختهاي
ويژه س��وختگي ،گفت :هزينههاي درمان س��وختگي بسيار باالست.
وزارت بهداش��ت بجد پيگير افزايش تعداد تختهاي ويژه سوختگي
است ،و حداقل 50درصد به تعداد تختهاي كشور اضافه ميشود.
وي افزود :ما اكنون در تالش هس��تيم كه در تمام شهرهاي ايران
بيمارستانسوختگيايجادكنيم.
مدير طرح گسترش تختهاي ويژه سوختگي ،در ادامه يادآور شد:
برخي بيماران س��وختگي تا  150ميليون تومان هزين��ه دارند و براي
درمان متاسفانه كسي نيس��ت كه اين هزينهها را بپردازد و بسياري از
بيمارانتواناييپرداختهزينههايدرمانسوختگيراندارند.

خسارات زيستمحيطي پتروشيمي بوعلي
جبران شود

مع��اون درياي��ي س��ازمان محيط زيس��ت با
بيان اينكه بزودي هيأتي براي ارزيابي خس��ارات
زيست محيطي آتشس��وزي پتروشيمي بوعلي
سينا عازم ماهشهر ميش��وند ،گفت ۱۰۰ :درصد
وزارت نف��ت باي��د پاس��خگوي خس��ارات وارده
برمحيطزيستباشد.
پروين فرش��چي در م��ورد برآورد خس��ارات
وارده ب��ه محيط زيس��ت ناش��ي از آتشس��وزي
پتروشيمي بوعلي سينا در ماهشهر گفت :وزارت
نفت  100درصد بايد پاس��خگوي خسارات وارده
بر محيط زيست منطقه آتشسوزي باشد .هيأتي
از استان براي ارزيابي خس��ارت اعزام ميشوند و
بر اساس آن ارزيابيها كه ش��امل خسارات مالي
قابل برآورد اس��ت و ارزيابي اقتصادي خس��ارات
زيست محيطي است از وزارت نفت مطالبه جبران
خسارتميشود.
وي در مورد نحوه ارزيابي خس��ارات زيس��ت
محيط��ي گفت :هم اكن��ون نيز اگر يك كش��تي
آلودگي نفتي داشته باشد ،روشهاي محاسبهاي
براي س��نجش ميزان اي��ن آلودگي وج��ود دارد.
به عنوان مثال اگر به ي��ك منطقه مرجاني صدمه
ميزن��د ارزش بينالمللي آن مت��ر مربع مرجان
حساب ميشود و يا اگر آسيبي به جنگلهاي حرا
يا زيس��تگاهها ميزند نيز بر همي��ن منوال قابل
ارزيابياست.
فرشچي اظهار داش��ت :اين روشها مخلوطي
از روشهاي مختلف اس��ت و در هرجايي بسته به
ميزان و نوع خسارتي كه وارد شده است ارزيابي آن
متفاوتاست.

ايرانيها
 ركورددار
رشد قد در دنيا
خبر

»

»

بودجه ريزگردها نصف شده است

رئيسسازمان حفاظتمحيطزيست درباره بودجه ريزگردها،
احياي تاالبها و درياچه اروميه گفت :عليرغم گفتهها بودجه به
دليل عدم عنايت مجلس نهم نصف شد؛ هرچند در سال گذشته
هم س��ازمان حفاظت محيط زيست و س��ازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كش��ور بيش از اعتباراتي كه داشت براي ريزگردها
هزينهكرد.
به گزارش خانه ملت ،معصوم��ه ابتكار اف��زود :در حقيقت ۸
ميليون هكتار در عراق از كانونهاي بحراني گردوغبار هستند كه
شناسايي شدند .در سال گذش��ته در عراق در اين منطقه شخصا
درخت كاش��تم اما عليرغم مراودات بس��يار ،وزير عراق از تصرف
اين اراضي توسط داعش خبر داده است ،دوستاني هم كه تمسخر
ميكنند بهتر است راه حل ارائه دهند و بگويند كه آيا حاضرند در
مناطق تحت مالكيت داعش مالچ پاشي كنند و درخت بكارند؟
معاون رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد واقعيتها را به مردم
گفت ،ادامه داد :مردم و دولت بايد آماده باش��ند متاسفانه جلوي
طوفان را نميتوان گرفت ،تنها ب��ا اعالم قبلي و آمادگي ميتوان با
طوفانمقابلهكرد.

كارت آزمون سراسري توزيع شد

كارت ورود به جلس��ه آزمون سراسري س��ال  ۹۵از امروز ۲۰
تيرماه بر روي سايت سازمان سنجش قرار ميگيرد.
به گ��زارش ايلنا ،آزم��ون عموم��ي و اختصاص��ي داوطلبان
گروههاي آزمايش��ي علوم رياضي و فني و علوم انس��اني در صبح
پنجش��نبه  24تير ،داوطلبان گروه آزمايش��ي هنر در بعدازظهر
پنجشنبه  24تير ،داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح
جمعه  25تير و داوطلبان گروه آزمايش��ي زبانه��اي خارجي در
بعدازظهرجمعه 25تيربرگزارميشود.

 205هزار خانه فرسوده در پايتخت

تهران داراي  205هزار پالك فرسوده است كه نياز به نوسازي
دارد .اين تعداد بيش از  5درصد مس��احت ش��هر تهران را شامل
ميش��ود و به گفته مس��ئوالن وامهاي قرض الحس��نه ميتواند
مشكالت را حل كند.
به گزارش فارس ،بافت فرس��وده ش��هر تهران با احتس��اب 3
ميليون تومان صرفهجويي بابت آزادس��ازي هر متر مربع از معابر
ش��هري واقع در بافت فرس��وده ،بين س��الهاي  84تا  94رقمي
درحدود 250ميليارد تومان صرفه جويي اقتصادي براي بازگشايي
معابر و افزايش سطح شبكه معابر صورت گرفته است .اين در حالي
اس��ت كه به گفته مدير عامل س��ازمان نوسازي ش��هر تهران ،از
مجموع تقريبا  205هزار پالك مس��كوني فرسوده در شهر تهران
كه به تصويب ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري رسيدهاست،
حدود  34درصد يعني  71هزار پالك فرسوده و ناكارآمد نوسازي
شدهاست.

اتمامحجتدادستانيباعالءالدين

عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران در مورد آخرين وضعيت
تخريب پاساژ عالءالدين توضيحاتي را ارائهكرد.
ابوالفضل قناعتي در گفتگو با ايسنا ،در مورد آخرين وضعيت
تخريب پاساژ عالءالدين با بيان اينكه در اوايل تيرماه سالجاري،
ديداري به تورك ،معاون دادس��تان تهران داشتيم ،گفت :در اين
جلسه ،معاون دادستان از صاحب پاساژ عالءالدين خواست تا برنامه
س��ه ماههاي براي تخريب طبقات اضافه ارائه كن��د؛ چراكه نبايد
تخريب به پي ساختمان آسيب برساند و بايد براساس يك برنامه
منظم و حساب شده اين تخريب صورت گيرد.
وي با بيان اينكه با وجود تاكيد معاون دادس��تان مبني بر ارائه
برنامه سه ماهه ،مالك پاساژ برنامهاي چهار ماهه براي تخريب ارائه
كرد ،افزود :دادس��تان اين برنامه چهار ماهه تخريب را نپذيرفت و
تاكيد كرد تا اوايل مهرماه بايد كار تخريب پايان يابد.

تمديدفرصتثبتنامتككارتفرهنگيان

وي در مورد آيين نامه ارزيابي خسارات زيست
محيطي برنامه تنفيذي م��اده  104و  134گفت:
اين برنامه تنفيذي بجا مانده ب��ود و هم اكنون در
حال تدوين اس��ت كه اميدواريم بتوانيم تا س��ه يا
چهار ماه آينده آن را تمام كنيم.
معاون دريايي سازمان محيط زيست در مورد
ميزانخساراتاحتماليتصريحكرد:بدونمطالعه
و ارزيابي نميتوان در مورد ميزان خس��ارت وارد
شده اظهار نظري داشت اما اگر زيستگاه الكپشت
يا مرجانهاي دريايي يا ساير گونهها تخريب شده
باشد به صورت مجزا محاسبه ميشود.
به گزارش فارس ،فرشچي در مورد زمان اعزام
هيأت كارشناسي س��ازمان محيط زيست افزود:
كاره��اي مقدماتي اع��زام اين هيأت انجام ش��ده
اس��ت و بزودي ظرف يك يا دو روز آينده اين كار
انجامميشود.

مش��اور مع��اون توس��عه مديري��ت و پش��تيباني وزارت
آموزشوپرورش گفت :ثبتنام تك كارت فرهنگيان تا پايان مرداد
ادامه دارد و افرادي كه به دليل ترافيك س��نگين سايت موفق به
ثبتنام نشدند تا اين تاريخ فرصت دارند.
حس��ين روحي در گفتگو با تسنيم در پاس��خ به اين پرسش
«برخي فرهنگيان براي ثبتنام تك كارت دچار مش��كل ش��ده و
نميتوانند به سايت وارد شوند ،علت چيست؟» اظهار كرد :فرصت
ثبتنام تك كارت فرهنگيان پيش از اين ت��ا  20تير ماه بود اما به
منظور ايجاد س��هولت براي فرهنگيان اين فرصت تا پايان مرداد
تمديد شد .مش��اور معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت
آموزشوپرورش با اش��اره به اينكه فرهنگيان  15استان كشور تا
پايان مرداد فرصت ثبتنام ت��ك كارت را دارند ،گفت :كار ثبتنام
 15استان ديگر نيز از شهريور آغاز ميشود.

كشفياتآثاردورهپارينهسنگيدرقشم

يك باستانشناس با اش��اره به اتصال جزيره قشم به سرزمين
ايران در عصر يخبندان از كشف آثار متعلق به دوران پارينه سنگي
مياني دراين جزيره خبر داد.
به گزارش ايلنا ،س��يد مرتضي رحمتي با اعالم اين خبر افزود:
در جريان پژوهش باستانشناس��ي در محوطه بام قشم در خرداد
ماه سال جاري در نزديكي روستاهاي طبل و سلخ ،تعدادي دست
تراش سنگي به دست آمده است.
رحمتي با اشاره به كش��ف مجموعهاي از دس��ت تراشهاي
سنگي شامل تراش��ههاي ساده و انواع س��نگ مادر ،گفت :بيشتر
آنها از قلوه س��نگ س��اخته ش��ده اندو بررس��ي اوليه سنگهاي
اس��تفاده ش��ده نش��انه كاربرد س��نگهاي آذرين و آت��ش زنه
در ساخت آنها است.

