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اجتمـــــــاعی
سالم ايران

سال بیست ویکم شماره 5993
سه شنبه  13مرداد 1394

تلفن تماس88769075 :

درياف�ت كرايه بيش�تر از تعرفه مصوب :آقاي رضاي��ي اعالم كردهاند
كه رانندههاي تاكس��ي در خطوط رس��الت – ش��ميران نو ،دالوران – رس��الت و
مجيديه – ميدان ملت كرايهاي بيش از نرخ مصوب از مردم دريافت ميكنند .از
بازرسي سازمان تاكسيراني تقاضا ميكنيم به اين مسأله رسيدگي كنند.
كودكان اجارهاي :آقاي سيدرضا عماد اظهار كردهاند كه مطلبي با عنوان
«كودكان اجارهاي ،بچههاي فروشي» در روزنامه ايران چاپ شده بود كه به نظر من
كامل نبود .بسياري از مردم از سر دلسوزي به اين كودكان كمك مالي ميكنند.
بعضي از اين بچهها در روز تا  100هزار تومان و بيشتر پول جمع ميكنند ،اين نه
تنها مشكلي از اينگونه كودكان حل نميكند بلكه مشكلي بر مشكالت آنها اضافه
خواهد كرد و موجب افزايش تعداد اين بچهها خواهد شد.
ورشكستگي پاداش همكاري :آقاي مجيد عبدي از ايالم گفتهاند از سال
 90از طريق مناقصه عمومي براي اداره راه و شهرسازي ايالم شروع به كار كردم.
اما از همان ابتدا تاكنون مطالبات من پرداخت نشده است .با وجود اينكه مطالبات
من تأييد شده و در ذي حسابي اداره نيز موجود است اما مسئوالن مربوطه نسبت
به تأمين اعتبار براي پروژه من هيچ اقدامي نميكنند.
تشكر از چاپ مطلب :مخاطب محترمي در پيامك ارسالي ضمن تشكر
از مس��ئوالن روزنامه ايران به خاطر چاپ مطلب «به ياد ليالي قلهها» قدرداني و
تشكر كردهاند.

فضای مجازی
قبرستان حيوانات خانگي
عكس قبرس��تان حيوان��ات خانگي در ته��ران هم كاربران ايراني را سرش��وق
آورده اس��ت .گفته ميشود كه دراين گورس��تان برخي افراد حيوانات خود را دفن
ميكنند .يكي از كاربران گفته يه سريها پول دفن وكفن خودشون رو هم ندارن
يه سريها براي حيوانات خانگي سنگ قبر ميذارن .ديگري هم گفته چقدر واقعاً
غم انگيز ،واقعاً يادي كنيم از سگ و گربههايي كه رفتند ولي امروز جاي ميوميو و
واق واقهايشان خالي است.
تصويري از زنان ايراني در دنيا
تصاوي��ري كه يك عكاس ايراني مهاجرت كرده از ايران از زنان ايراني در كتاب
جديدش منتش��ر كرده ه��م در فضاي مجازي داخلي اي��ران و هم فضاي مجازي
خارجي مورد توجه قرار گرفته! دراين تصاوير از پاس��اژگردي دختران ايراني ديده
ميشود تا عملهاي بيني متعددي كه دختران ايراني انجام ميدهند.

دو خط خبر
نمايشگاه دستاوردها و توانمنديهاي شركتهاي زير مجموعه سازمان
تأمي��ن اجتماعي ب��ا پيام دكتر علي ربيعي وزير تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي
گش��ايش يافت.در پيام وزير تعاون آمده اس��ت :متأسفانه بايد اذعان كرد كه
وضعيت س��رمايهگذاري صندوقهاي بيمه گر اجتماعي ايران با شاخصها و
معيارهاي باال فاصله بسيار دارد و اميد است كه برگزاري چنين نمايشگاهها و
طرح مباحث در چنين نشستهايي بتواند زمينه و شرايط را براي بهرهمندي
از تجارب جهاني مهيا كند.
استاندار تهران گفت :همه ساخت و سازها در حريم رودخانهها مربوط
به گذشته بوده و به هيچ عنوان اجازه ساخت و ساز در حريم رودخانهها داده
نميشود.
مديرعام�ل مجتم�ع داروي�ي ،درمان��ي ه�لال احم��ر از راهاندازي
پليكلينيكهاي سالمت خانواده و سالمت جنسي در اين مجتمع خبر داد.
معاون اجراي�ي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
گفته اس��ت ،در نيمه دوم سالجاري  800دستگاه آمبوالنس از كشور آلمان
وارد و در اس��تانها توزيع ميشود .به گفته جعفر ميعادفر ،امسال راه اندازی
سه اورژانس بيمارستاني در دستور كار قرار دارد كه در مراحل بعدي اعتبارات
آن توزيع خواهد شد.

انتقاد آملي الريجاني
از جنجالآفريني
در پروندههاي پزشكي

editorial@iran-newspaper.com

آيتاهلل آملي الريجاني رئيس قوه قضائيه جنجالآفريني صنفي در مسير رسيدگي به
پروندههاي مختلف از جمله حوادث اخير در اردبيل و استان فارس را در اقدامات عادالنه و
قانونمند اين قوه بيتأثير دانست .آيتاهلل صادق آملي الريجاني ،در جلسه ديروز مسئوالن
عالي قضايي با اش��اره به برخي حوادث اخير در كش��ور و جنجالآفرينيهاي صنفي در
پروندههاي پزشكي اخير گفت :نبايد به بهانه يكي دو حادثه خدمات دستگاه قضايي زير
سؤال برود و هجمه عليه قوه قضائيه و كاركنان قضايي صورت گيرد .وقتي چنين حادثهاي

رخ ميدهد كه ابعاد مختلف دارد ،چگونه اس��ت كه يك نهاد پزش��كي كشور اعالم عزاي
عمومي ميكند و حتي برخي آن را مرتبط به قوه قضائيه ميكنند ،در حالي كه وقوع حادثه
هيچ ربطي به دستگاه قضايي ندارد و فقط دستگاه قضا بايد به دقت و با توجه به تمام ابعاد،
آن را بررسي كند .وي افزود :در خصوص حادثه بيمارستاني در استان فارس ما گفتيم كه
چنين كاري را نميكنيم چرا كه بايد ابعاد قضيه مشخص شود.البته دستبند زدن كار قوه
قضائيه نيست بلكه از سوي ضابط قضايي و در مقام اجراي قانون انجام ميشود.

اجرای طرح ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از مهرماه

مع��اون رئي��س جمه��وري در ام��ور
زن��ان و خانواده اعالم ک��رد 12 ،درصد از
خانواده ها ی ایرانی تحت سرپرستی زنان
( زنان سرپرست خانوار ) هستند.
ب��ه گ��زارش «اي��ران» ،ش��هيندخت
موالوردي ديروز در نخس��تين نشس��ت
علمي و تخصصي مش��اوران ام��ور زنان و
خانواده س��ازمان بهزيستي كشور با اعالم
اين خبرگفت 2 :ميليون و  500هزار نفر
در کشور زن سرپرست خانوار و همچنین
 7درصد از خانوادهها نيز خود سرپرس��ت
هس��تند .وي افزود :اين در حالي است كه
الگويي ب��راي اين تعداد زنان سرپرس��ت
خانوار نداريم وبايد گزارشي از وضعيت آنها
داشته باشيم تا بتوانيم كاري انجام دهيم.
به گفته وي ،متأسفانه در سالهاي گذشته
در ارتباط با بدنه جامعه وارتقاي س��رمايه
اجتماعي زنان شاهد تنزل بوديم و سعي
داريم اين سرمايه اجتماعي را ارتقا دهيم.
م��والوردي ب��ا اش��اره ب��ه تدوي��ن
پيشنويس سند اجتماعي اشتغال پايدار
از ابتداي دولت در شوراي عالي اشتغال به
فعاليتهاي اين معاونت اشاره کرد و گفت:

اجراي طرح ملي جامع توانمندسازي زنان
سرپرست خانوار از ابتداي مهر ماه امسال و
امضاي تفاهمنامه با دستگاهها براي اجراي
طرحهاي مل��ي از جمله فعاليتهاي اين
معاونت است .وي به پراكندگي خدمات از
سوي دستگاهها در خصوص زنان سرپرست
خانوار اشاره و خاطرنش��ان كرد :خدمات
پراكنده موجب شده برخي زنان از چند جا
خدمت بگيرند وبرخي از خدمات محروم
بمانند .وي تعادل و توازن جنسيتي در حل

مس��ائل مختلف زنان را ازجمله مأموريت
معاونت زنان دانس��ت وگف��ت 60 :درصد
از ش��اغالن بهزيستي زنان هستند ولي 2
درصد آنها در س��طح مديريتي هس��تند.
همچني��ن از  50درصد زنان كش��ور تنها
 3درص��د در پارلمان حضور دارند .در اين
نشست انوشيروان بند پي رئيس سازمان
بهزيستي كش��ور نيز با اشاره به راهاندازي
مرك��ز ارتقايافته براي ترك زنان معتاد در
ش��رق تهران گف��ت :در ح��ال حاضر 10

درصد از معتادان را زنان تشكيل ميدهند
ولي تع��داد كمي ب��ه مراكز م��ا مراجعه
ميكنن��د .از طرفي  80درص��د از تماس
گيرندگان خط ملي اعتياد ما زنان هستند
كه ميخواهند همس��ر يا فرزندانش��ان
را از دام اعتي��اد رها كنن��د .به گفته وي،
نگاه ويژهاي در دولت جديد به نهادسازي
شده اس��ت كه در دولت اصالحات شكل
گرفته بود.
مس�تمري معل�والن در مراک�ز
بهزيستي 20درصد افزايش مييابد
رئي��س س��ازمان بهزيس��تي کش��ور
گفت :از مهرماه س��ال جاري مس��تمري
معلوالني که در مراکز بهزيستي نگهداري
ميش��وند20 ،درص��د افزاي��ش پي��دا
خواهد کرد.انوش��يروان محس��ني بندپي
در حاش��يه نخس��تين نشس��ت علمي و
تخصصي مش��اورين امور زن��ان و خانواده
س��ازمان بهزيس��تي کش��ور ،اف��زود :بر
اس��اس پيگيريهاي انجام شده و تأمين
اعتبار ،مس��تمري معلوالني که در مراکز
ش��بانه روزي و روزانه بهزيستي نگهداري
ميشوند ،افزايش مييابد.

رفع تحریم ها فرصتی برای تجهیز هواشناسي ايران

نیاز به اعتبار  10میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات هواشناسی

مرتض��ي اكبرپور ،معاون آمادگي و مقابله س��ازمان
مديريت بحران كش��ور ،ديروز به «ايران» گفت :پس از
حادثه طوفان  12خرداد  93كه مرگ  5شهروند تهراني
را به دنبال داشت ،قرار شد اعتباري 10ميلياردتوماني
از سوي دولت براي تكميل كادر كارشناسي و تجهيزات
جديد در اختيار س��ازمان هواشناسي كشور قرار بگيرد
اما باوجود گذشت يك سال از اين ماجرا ،پول در اختيار
س��ازمان قرار نگرفت .اينكه«اعتبار مورد نظر چرا هنوز
در اختيار اين س��ازمان قرار نگرفته» يك روي س��كه
اس��ت و اينكه «با اين اعتبار چ��ه بايد كرد»روي ديگر
س��كه .كارشناسان نبود اين تجهيزات را يكي از داليل
اصلي ناكاميهاي س��ازمان هواشناس��ي در پيشبيني
پديدهه��ا ميدانن��د .پديدههايي كه به طوفان س��ال
گذشته محدود نشد و سيالب اخير هم بار ديگر زنگها
را به صدا درآورد و هش��دار داد كه در هنگامه حوادث

ج��دي غيرمترقب��ه همچنان اندر خم ي��ك كوچهايم.
«دكتر علي اكبر شمس��ي پور» اس��تاد دانشگاه تهران
توگو با «ايران» ميگويد ،س��ازمان هواشناسي
در گف 
نياز به كارشناسهاي خبره دارد .به گفته او ،اين شامل
تمام كارشناس��ان موجود نيس��ت اما بسياري از آنها با
تحليل روز پديدهها و نقش��هها آشنا نيستند .اينجا هم
پ��اي تحريمها در ميان بوده اس��ت .تحريمهايي كه به
گفت��ه او اج��ازه ندادهاند ارتباطهاي جهاني س��ازمان
براي آموزش و آشنايي كارشناسان با تجهيزات جديد
و روشهاي نو برقرار ش��ود« :ابزار و وسايل موجود در
سازمان هواشناسي به روز نيست .مث ً
ال فقط يك كالسر
(سوپركامپيوتر) در سازمان وجود دارد كه قديمي است.
بسياري از رادارهاي ما به روز نيستند و بايد نسل جديد
آنها را خريد .به گفته او بسياري از رادارهاي موجود در
كشور غير فعال هستند .براساس آمارهاي شمسيپور در
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حال حاضر كشور در  12ايستگاه موجود بايد «ايستگاه
جود» (راديو سوند) داشته باشد كه براي رصد اطالعات
پيرام��ون خود ت��ا  500كيلومت��ر در روز دو بار پرتاب
داش��ته باشند كه در بسياري مواقع پرتاب نميشود .او
كمبود اعتبار را دليل آن ميداند .البته نيازهاي سازمان
هواشناسي براي پيشبيني حوادث فقط سخت افزاري
نيست .شمسيپور به نكته جديدي نيز اشاره ميكند:
«بس��ياري از نرم افزارهاي وابس��ته به سيس��تم عامل
وين��دوز را كه براي تحليل پديدهها ضرورياند ،در اين
سالها به خاطر تحريم در اختيار نداشتهايم ».به گفته
او كشور ما قابليت اجراي مدلهاي «تي سي ام»(اقليم
س��ياري) را ندارد؛ چراكه از وجود س��وپركامپيوترها و
تجهيزات نيز به دلي��ل تحريمها بينصيب بودهايم كه
اميدواريم بعد از توافق و با رفع تحريمها بتوانيم از اين
تجهيزات بهرهمند شويم.

اخبار
جزئيات پوشش بيمهاي خدمات مامايي

مدي��ركل دفتر بيمههاي س�لامت وزارت تعاون ،كار و رف��اه اجتماعي از زير
پوش��ش رفتن خدمات مامايي خبر داد و گفت :اين مورد در ش��وراي عالي بيمه
تصويب و به هيأت وزيران ارسال شده است .امير مجلسي افزود :ماماها چند سال
بود كه درخواست پوشش خدمات بيمهاي خود را داشتند كه در نهايت با مشاركت
وزارت بهداشت براي نخستين بار بيمه خدمات مامايي مصوب شد .مجلسي علت
این امر را جلوگيري از سزارينهاي بيمورد است.

ارسال کدهاي اخالقي ارزيابي دانشجويان

دکتر باقر الريجاني به عنوان نايب رئيس شوراي عالي اخالق پزشکي با ارسال
نامهای ،از تمامي دانش��گاههاي علوم پزشکي خواس��ت اخالق حرفهاي و کرامت
اجس��اد را در آموزشهاي باليني رعايت کنند و در مقام معاون آموزش��ی وزارت
بهداشت نیز بالفاصله هشدار داد «هرگونه عکسبرداري و فيلمبرداري از اجسادي
که در دروس آناتومي اس��تفاده ميش��ود ،مطلقاً ممنوع اس��ت».معاون آموزشي
وزارت بهداش��ت حاال در واکنش ديگري به س��لفي گرفتن دانشجويان با اجساد
سالن تشريح،از ارسال کدهاي اخالقي براي ارزيابي دانشجويان به دانشگاهها خبر
ميدهد .باقر الريجاني به ايس��نا گفت ،بخشنامهاي براي جلوگيري از حادثههاي
مشابه سلفي گرفتن با اجساد به دانشگاهها صادر شده است.

تهران
اجراي طرح ضربتي نظارت تاكسيها
درهفته اول مهرماه

مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني ش��هر تهران با بيان اينكه در هفته اول مهرماه
طرح ضربتي كنترل و نظارت تاكسيها توسط گشتهاي تاكسيراني و پليس انجام
ميشود ،گفت :اميدواريم تجربه موفق سال گذشته مجدداً تكرار شود .ميثم مظفر در
آيين رونمايي از برچسب سرويس مدرسه با بيان اينكه براساس برنامهريزيهاي انجام
شده و تفاهمنامه منعقد شده بين آموزش وپرورش شهر تهران و سازمان تاكسيراني،
مدارس بايد از رانندگان سرويسي بهره بگيرند كه از سوي سازمان تاكسيراني تأييد
صالحي��ت ش��دهاند ،ادامه داد :در ابت��دا پيمانكاران از طريق م��دارس ،انتخاب و به
شركتهاي خصوصي در حوزه تاكسيراني معرفي ميشوند و پس از تأييد صالحيت،
اين رانندگان به صورت سيستماتيك برچسب مدرسه دريافت ميكنند.
نصب  Gpsدر سرويس مدارس
اس��فندیار چهاربند مديركل آموزش و پرورش ش��هر تهران هم در اين مراسم از
نصب  GPSدر مدارس س��ه منطقه به صورت پايلوت خب��ر داد و گفت :به صورت
پايلوت در مدارس س��ه منطقه  GPSدر س��رويسها نصب خواهد ش��د تا والدين
دانشآموزان بتوانند فرزندان خود را رصد كنند .سردار تيمور حسيني ،رئيس پليس
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ هم از رصد فعاليت سرويسهاي مدارس از طريق
دوربينهاي زوج و فرد خبر داد و گفت :صرفاً پالك خودروهايي كه داراي برچسب
مدرس��ه باش��ند براي دوربين تعريف خواهد شد و س��رويس مدارس فاقد برچسب
نميتوانند در محدوده زوج و فرد تردد كنند .مديرعامل س��ازمان اتوبوسراني هم در
اين مراسم از نوسازي  120دستگاه اتوبوس و  100دستگاه ميدلباس براي ورود به
چرخه سرويس مدارس خبر داد.

