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اجتماعي

وطن امروز شماره 1685

نبضجامعه
رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد

معرفی مدیران متخلف
در موضوع بورسیهها به قوهقضائیه

یکشنبه  8شهریور 1394

آخرین وضعیت سزارین و زایمان طبیعی در کشور اعالم شد

زایمان طبیعی از مرز  540هزار گذشت
وزیر بهداشت در گفتوگو با «وطن امروز» :بسته حمایت از برنامه موفق «زایمان طبیعی» ادامه دارد

کمیس��یون اص��ل  90پرون��ده مدی��ران
متخلف در پرونده بورس��یهها را به قوهقضائیه
ارس��ال میکند .محمدمهدی زاهدی ،رئیس
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره
نامه کمیس��یون اصل  ۹۰به سران قوا ،گفت:
رونوش��تی از ای��ن نامه به دفت��ر مقام معظم
رهبری نیز ارسال شده است .وی به مهر بیان
داش��ت :ادعای وزیر علوم این است که قانون
درباره پروندههای بورس��یهها اجرا شده است
اما بررس��یهای ما نش��ان میده��د قانون در
این باره اجرا نشده است بنابراین نامهای برای
س��ران قوا و دفتر مقام معظم رهبری نوشتیم.
نماین��ده مردم کرمان در مجلس با اش��اره به
تعهد فرهادی ،وزیر علوم مبنی بر اجرای قانون
درباره پرونده بورس��یهها خاطرنشان کرد :در
صورتی که قانون درباره پرونده بورسیهها اجرا
نشود کمیسیون اصل  90مدیران متخلف را به
قوهقضائیه معرفی خواهد کرد .وی ادامه داد :ما
نمیخواهیم از طریق استیضاح وزیر علوم این
مشکل را حل کنیم.

تعلل دولت
در ارائه الیحه تجمیع بیمهها

با توجه ب��ه درخواس��تهایی که حتی به
ص��ورت مکتوب درباره تجمی��ع بیمهها انجام
شده ،منتظر ارائه الیحه تجمیع بیمهها از سوی
دولت هستیم .محمداسماعیل سعیدی ،عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باید تخصیصها را
بموقع پرداخت کند ،اظهار کرد :در این صورت
و تأمی��ن اعتبار ،بیمهها نی��ز میتوانند حق و
حق��وق را بموقع بپردازند .نماینده مردم تبریز
در مجل��س با بیان اینکه وزیر کار درباره بحث
تجمیع بیمهها قول مساعد داده است ،به ایسنا
اف��زود :در حال حاضر منتظریم الیحه تجمیع
بیمهها از س��وی دولت به مجلس ارسال شود.
اگرچ��ه اقدامات��ی در داخ��ل وزارت کار انجام
ش��ده اما هنوز الیحه را به مجلس نرساندهاند.
وی خاطرنشان کرد :البته تهیه الیحه تجمیع
بیمهها ب��ه زمان زی��ادی هم نی��از دارد ،زیرا
حرکتی اس��ت که اگر اتفاق بیفتد تحولی در
کشور صورت گرفته است بنابراین باید پیگیری
و کمک کنیم تا سریعتر در دستور رسیدگی و
تبدیل شدن به قانون قرار گیرد.

تداوم توفان گرد و خاک
در  4استان

جابهجایی بیش از 24میلیون مسافر
از پایانههای تهران

پایانههای مس��افری چهارگانه ته��ران ،تا
روز نخس��ت مردادم��اه امس��ال ش��اهد ورود
و خ��روج بی��ش از 24میلیون نفر مس��افر به
س��مت مقاصد خود بودند .ب��ه گزارش «وطن
امروز» ،سیدحسین حس��ینینژاد ،مدیرعامل
س��ازمان پایانهها و پارکس��وارهای شهرداری
ته��ران با اعالم این خبر ،گفت :براس��اس آمار
از اول فروردین تا اول مردادماه امس��ال ،شمار
مسافران خروجی از پایانههای مسافری غرب،
جنوب ،شرق و بیهقی تهران به رقم 12میلیون
و 167هزار و 24نفر رسید که با احتساب همین
تعداد مس��افر ورودی24 ،میلیون و 374هزار
و 48مس��افر در  4م��اه از پایانهه��ای ته��ران
جابهجا شدهاند.

حامد نجفیمهر :ای��ن روزها یکی از
مباحث اصلی حوزه س�لامت بویژه
پس از اجرایی ش��دن ط��رح تحول
س�لامت در کش��ور ،بح��ث زایمان
طبیعی و افزایش استقبال از این نوع
زایمان در بین زنان جوان است .طبق
آخری��ن آماری که محم��د آقاجانی،
معاون درمان وزارت بهداش��ت اعالم
کرده است ،آمار زایمان طبیعی از مرز
 540هزار گذش��ته است و رقم 548
هزار مورد تا به امروز به ثبت رسیده
است .موضوع مهمی که بهعنوان یکی
از سیاستهای اصلی وزارت بهداشت
از ابتدای طرح تحول سالمت مطرح
شده است.
آخری��ن آمار زایم��ان طبیعی در
شرایطی اعالم میشود که سیدحسن
هاشمی ،وزیر بهداشت در گفتوگو با
خبرنگار اجتماع��ی «وطن امروز» از
تداوم ارائه بس��ته حمایت از «زایمان
طبیعی» در کش��ور خبر داده و گفته اس��ت :روال
کنون��ی رایگان ب��ودن زایمان طبیعی در کش��ور
همچنان ادامه خواهد داش��ت و یکی از برنامههای
مکمل در راس��تای این طرح نوس��ازی و بازسازی
 360بلوک زایمانی اس��ت که طی س��ال جاری با
هدف ارتقای زایمان طبیعی مورد بهرهبرداری قرار
خواهد گرفت .وزیر بهداشت بر لزوم آشنایی مادران
با مزایای زایمان طبیعی تاکید کرد و گفت :حمایت
از زایمان طبیعی از بستههای درمان وزارت بهداشت
با رویکرد درمان و پیشگیری است که مشوقهایی
با هدف ترویج زایمان طبیعی در آن در نظر گرفته
شده است.
■■ثبت  ۵۴۸هزار زایمان طبیعی رایگان

این در حالی اس��ت که مع��اون درمان وزارت

گروه اجتماعی :در گردنه حیران
قضایی
 ۵۰م��ورد تخل��ف داخل طرح
هادی و  ۵۰مورد خارج از طرح هادی انجام شده
که عالوه بر این موارد وضعیت  ۲۰۰تخلف دیگر
نیز در منطقه در حال بررسی است.
قباد افش��ار ،رئیس سازمان امور اراضی کشور
درباره پرونده زمینخ��واری گردنه حیران اظهار
داش��ت :در منطقه گردنه حی��ران مانند خیلی از
مناطق استانهای ش��مالی کشور تغییر کاربری
اراضی کشاورزی وجود دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در این روس��تا بیش از 5
برابرمورد نی��از ،محدوده طرح ه��ادی را تعیین
کردهاند ،به تسنیم ابراز کرد :نیاز این روستا برای
اجرای طرح هادی و س��اخت مس��کن و خدمات

همزمان با مجمع شهرداران آسیایی مطرح شد

پیشنهاد ویژه قالیباف
به شهرداران آسیایی

نیز از دیگر دستاوردهای طرح تحول
سالمت دانست.

■■تأس�یس یکه�زار و 100واح�د
اختصاصیزایمان

بهداشت از انجام  ۵۴۸هزار زایمان طبیعی در کشور خبر داد و یادآور ش��د :پس از گذش��ت  20سال
پس از اجرای طرح تحول نظام س�لامت خبر داده میزان سزارین در کشور  5/5درصد کاهش یافت به
طوری که اکنون نسبت  50به
است.
محم��د آقاجان��ی ،معاون طب�ق آخری�ن آم�اری ک�ه محمد  50با زایمان طبیعی دارد.
درمان وزارت بهداش��ت که در آقاجان�ی ،مع�اون درم�ان وزارت ■■کاهش مرگ و میر نوزادان
از دیگ��ر موضوعات��ی که
جریان نشستی خبری آخرین بهداش�ت اعلام کرده اس�ت ،آمار
آمار مربوط به انجام برنامههای زایم�ان طبیع�ی از م�رز  540هزار معاون وزیر بهداشت در جریان
طرح تحول س�لامت را مورد گذشته است و رقم  548هزار مورد این نشست خبری به آن اشاره
کرد موضوع مرگ و میر مادران
بررس��ی قرار داده ،انجام عمل تا به امروز به ثبت رسیده است
زایم��ان طبیع��ی در 14م��اه
و ن��وزادان و تغیی��ر آمارهای
گذش��ته را  548ه��زار مورد گزارش کرده اس��ت .مربوط به این موضوع پ��س از اجرای طرح تحول
معاون وزیر بهداشت با ابراز نارضایتی از وضعیت به س�لامت اس��ت .آقاجانی با تاکید بر انجام رایگان
وجود آمده درباره انجام عمل س��زارین از تاسیس 548هزار عمل زایمان طبیعی در بیمارستانهای
500کلینی��ک تخصصی و فوق تخصصی ویژه نیز دولتی کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را
رئیس سازمان امور اراضی کشور خبر داد

کشف 200تخلف تازه در گردنه حیران
عموم��ی  30هکتار اعالم
ش��ده ام��ا  130هکت��ار
نیز بیش��تر از این میزان،
ساخت و ساز انجام شده و
در مجموع  160هکتار از
اراضی کشاورزی را تغییر
کاربری دادهاند.
افش��ار یادآور شد :تعداد تغییر کاربری اراضی
در ط��رح ه��ادی ک��ه در مس��احت  130هکتار
انجام ش��ده  50مورد بوده که مسؤول برخورد با

آنها دهیاری و بخش��داری
اس��ت .وی با ابراز اینکه در
این روستا مساحتی اضافه
بر ط��رح مص��وب ،مجوز
س��اخت و ساز در محدوده
طرح ه��ادی داده ش��ده،
خاطرنش��ان کرد :دهیار برخالف طرح مصوب در
اراضی کشاورزی که در طرح هادی وجود داشته،
شروع به دادن مجوز ساخت و ساز بیشتر از اندازه
مجاز کرده است .رئیس سازمان امور اراضی کشور

حفظ حریم مادران هنگام انجام
زایمان طبیع��ی و موضوعاتی مانند
درده��ای زایمانی بهعن��وان یکی از
مهمتری��ن دغدغهه��ای زن��ان برای
انجام عم��ل زایمان طبیعی اس��ت.
بر این اس��اس هر یک از این عوامل
میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده
ب��رای کاه��ش آمارهای س��زارین و
افزای��ش اع��داد و ارق��ام مرب��وط با
زایمان طبیعی باش��د ام��ا آنطور که
آقاجانی ،معاون درمان وزیر بهداشت
گفته برای ارتق��ای کیفیت خدمات
زایم��ان طبیع��ی در  366زایش��گاه
برنامهریزی شده است .وی همچنین
برای تاس��یس یکه��زار و  100واحد
اختصاصی زایمان به منظور کاهش
عفونتهای مادران نیز ابراز امیدواری کرد.
■■رکوردشکنی استان فارس در زایمان طبیعی

عالوه ب��ر این معاون وزیر بهداش��ت در بخش
دیگ��ری از اظهاراتش به وضعی��ت افزایش زایمان
طبیعی در کشور اشاره کرد و افزود :در حال حاضر
استان فارس بیش��ترین افزایش را در زایمانهای
طبیع��ی دارد .این در حالی اس��ت ک��ه هماکنون
استان فارس بهعنوان یکی از استانهای پایلوت در
طرح پزش��ک خانواده نیز مطرح است اما براساس
توضیحات آقاجان��ی افزایش زایم��ان طبیعی در
اس��تان فارس ارتباطی با برنامه پزشک خانواده در
این استان ندارد و این تغییرات آماری تنها به دلیل
طرح تحول و آموزشهای زایمان ،زایمان بیدرد و
رایگان به مادران رخ داده است.

بیان داش��ت :در این روس��تا همچنین  50مورد
ساختوساز غیرمجاز خارج از طرح هادی صورت
گرفته که ما برای آنها برگ تخلف تهیه و به مرجع
قضایی ارسال کردهایم .به گفته افشار ،در منطقه
حیران  200مورد ساختوساز غیرمجاز دیگر نیز
انجام شده است که گروهی را در منطقه مستقر
کردهایم تا آنها را انطباق دهند.
وی افزود :در صورتی که س��اخت و س��از این
اراضی ،خارج از طرح هادی باشد ،برای آنها پرونده
تش��کیل داده ،به دادگاه معرفی میشوند اما اگر
داخل طرح هادی باش��د آنها را به بنیاد مسکن،
فرمانداری یا اس��تانداری معرف��ی میکنیم تا به
کمیس��یون ماده  99معرفی ش��ده ،اقدامات الزم
درباره آنها انجام شود.

در عملیات زندهگیری و انتقال از سوی سازمان محیطزیست

 5گوزن زرد ایرانی کشته و مصدوم شدند
محیطزیست مه�دی جاب�ری 5 :رأس گ��وزن
زرد ایرانی که قرار بود از س��وی
کارشناسان سازمان محیطزیست کشور به سایتی
در استان خوزستان منتقل شوند هنگام عملیات
زندهگیری ،کشته و مصدوم شدند.
بهگ��زارش «وط��ن امروز» ،س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت کش��ور قصد داش��ت همزم��ان با
هفته دولت گون��های از گوزنه��ای کمیاب و در
معرض انقراض ب��ه نام «گ��وزن زرد ایرانی» را از
سایت  10هکتاری کرمانش��اه به سایت «دز» در
استان خوزس��تان منتقل کند اما بیتجربه بودن
تیم اعزامی س��ازمان محیطزیست کشور موجب
کشتهش��دن ی��ک گ��وزن زرد نر ش��د و  4گوزن
زرد نیز بهطور جدی آس��یب دیدند .دامپزش��کان
ت وحش سازمان حفاظت
و کارشناسان دفتر حیا 
محیطزیست کشور که مسؤولیت زندهگیری این
حیوانات را بر عهده داشتهاند بدون انجام بیهوشی
تخصصی ،گوزنها را به محیط کوچکی در داخل
سایت هدایت کرده و س��پس اقدام به زندهگیری
کردند .این موضوع موجب ایجاد ترس و اس��ترس
در این حیوانات شد و آنها با کوبیدن بدن خود به
فنس ،آس��یب زیادی را متحمل شدند .در نهایت،
این افراد موفق به زندهگیری تعدادی از گو زنهای
این سایت شدند و سپس بدون رسیدگی به زخمها
و آسیبهای ش��دید گوزنها ،آنها را داخل جعبه
گذاشته و شبانه به سمت خوزستان فرستادند که
ب��ه دلیل این جراحات ی��ک رأس از گوزنها تلف
شد و به  4گوزن نیز آسیب جدی وارد شده است.
■■مدیرکل محیطزیست :موضوع مهمی نیست!

ب��رای پیگی��ری ای��ن موض��وع ب��ا مهندس
الهیج��انزاده مدی��رکل محیطزیس��ت اس��تان
خوزس��تان تماس میگیریم .او به «وطن امروز»
میگوید :موضوع مهمی نیس��ت که ش��ما پیگیر
آن ش��دهاید! فرض کنید یک لیوان آب در راهرو
اداره ما به زمین افتاده است ،بالفاصله مطبوعات
پیگیر میش��وند! وی در پاس��خ ب��ه اینکه «این
موضوع با افتادن و شکس��تن یک لیوان آب قابل

مقایسه نیس��ت و بحث کشته شدن یک رأس از
نادرترین گونههای حیاتوحش است و شما بهتر
از م��ن میدانید که گوزن زرد ایرانی چقدر ارزش
دارد» ،اظه��ار میدارد« :م��ن نمیدانم دنبال چه
میگردی��د!» الهیجانزاده در واکنش به س��وال
بعدی خبرن��گار ما مبنی بر اینک��ه «ما به دنبال
اطالعرسانی هستیم» میگوید :من در حال حاضر
نمیتوانم صحبت کنم.
■■گوزن زرد ،زجر کشیده است

عادل م��وال ،معاون محیط طبیع��ی ادارهکل
محیطزیس��ت اس��تان خوزس��تان در اینباره به
خبرنگار «وطن امروز» میگوید :ش��یوه نادرست
زندهگی��ری موجب مرگ یک گ��وزن زرد ایرانی
شده اس��ت .ما در معاینات بالینی شاهد کبودی
قسمتهایی از بدن این حیوان هستیم .متاسفانه
تع��دادی از دندانه��ای این گوزن نی��ز به خاطر
ضربات شدید هنگام زندهگیری شکسته است.
وی در پاس��خ به اینکه آیا مسؤولیت عملیات
زندهگیری بر عهده اداره کل محیطزیست استان
کرمانش��اه بوده اس��ت ،میگوید :خیر! خود دفتر
حی��ات وحش س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
کش��ور این مس��ؤولیت را برعهده داش��ته است.
سالهای قبل این عملیات توسط خود استانها
و از طری��ق انعقاد ق��رارداد با متخصص��ان انجام
میشد .به طور مثال ما قبال یک گروه متخصص
زندهگی��ری ب��رای انتقال گوزنه��ای منطقه دنا
اع��زام کردیم که ب��دون هیچ مش��کل و تلفات،
 5رأس گوزن منتقل شدند و آن گوزنها هنوز هم
در سالمت کامل هستند.
موال ادامه میدهد :متاس��فانه امسال سازمان
محیطزیست کشور خودش وارد این عملیات شده
و حتی نظر مش��ورتی و کارشناسی ما را هم جویا
نشدند .آنها فقط با ما تماس گرفتند و گفتند که
میخواهن��د یک گروه ب��رای زندهگیری و انتقال
گوزنهای زرد به این منطقه اعزام کنند.
■■وضعیت دردناک  4رأس گوزن زرد

مع��اون محی��ط طبیعی اس��تان خوزس��تان

پنجمین نشس��ت هی��ات اجرایی مجمع
ش��هرداران آس��یایی با حض��ور  ۱۵۰میهمان
خارج��ی از بی��ش از  ۳۳ش��هر آس��یایی روز
گذش��ته در ته��ران برگزار ش��د .ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،محمدباقر قالیباف در این مراسم
ب��ا بیان اینکه بر این باورم آگاهی و مش��اركت
مردم ،س��تونهای اصلي توليد قدرت ،ثروت،
معرفت و منزلت در شهرها و زیربنای شهرهای
پایدار آینده اس��ت ،گفت :رویای «پیش��رفت،
عدالت و معنویت» زمانی ب��ه واقعیت خواهد
پیوس��ت که مردم به حقوق و مسؤوليتهاي
س��نگین خود در اداره خود ،خانواده ،ش��هرها
و جوامع آگاه باش��ند .قان��ون تنها زماني قابل
اجراست كه توسط تمام شهروندان درك شود
و آنها خود به مشاركتكنندگان اصلي در اعمال
قانون مبدل شوند .وی تصریح کرد :باید سخت
تالش کنیم شهرهایمان در آسیا و منطقه را
به زیس��تپذیرترین ،شکوفاترین و پایدارترین
ش��هرهای جهان تبديل كنيم .شهرهایی كه
شهروندانشان به زیستن در آن ببالند .شهرهایي
امن ،س��بز و با مديريت مناس��ب ك��ه در آن
ارزشهاي انس��اني از قبي��ل عدالت و مهرباني
حاكمهستند.

بدقولی دولت در پرداخت سهم
شهرداری از جرایم رانندگی

مع��اون برنامهری��زی و ام��ور ش��وراهای
شهرداری تهران از واریزنشدن سهم شهرداری
تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گالیه کرد.
ناصر امان��ی ،مع��اون برنامهری��زی و امور
شوراهای ش��هرداری تهران درباره واریز نشدن
سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی
از س��وی دولت گفت :براساس ماده  23جرایم
راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس ش��ورای
اس�لامی 60 ،درص��د از جرایم��ی ک��ه بابت
تخلفات رانندگ��ی از مردم دریافت میش��ود
مربوط به س��اماندهی امور ش��هری است .وی
با بیان اینکه براس��اس قانون  60درصد از کل
مبلغ جرایم مربوط به شهرداریها و  30درصد
مربوط به دهیاریهاست ،به ایسنا عنوان کرد:
بر این اس��اس از این  60درص��د 42 ،درصد از
مبل��غ جرایم راهنمای��ی و رانندگی متعلق به
ش��هرداری تهران اس��ت .وی با بیان اینکه در
س��ال  93براس��اس اعالم پلیس  583میلیارد
و  200میلیون تومان جرایم رانندگی دریافت
ش��ده بود ،گفت :بر این اساس سهم شهرداری
تهران  245میلیارد تومان بوده که با وجود ابالغ
 180میلیارد تومان در  2مرحله توسط سازمان
مدیریت ،متاسفانه استانداری تهران تنها  19و
 5میلیارد تومان پرداخت کرده اس��ت .معاون
برنامهریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با
بیان اینک��ه کل جرایم راهنمایی و رانندگی از
ابتدای امسال  200میلیارد تومان بوده است که
تا کنون پولی بابت سهم شهرداری واریز نشده
اس��ت ،یادآورشد :روند پرداخت این پولها نیز
بسیار طوالنی است.
کوتاه وگویا

عكس  :وطنامروز

در  ۳روز آین��ده در اس��تانهای ای�لام،
خوزس��تان و بوش��هر و همچنین سیستان و
بلوچستان پدیده باد و گردوخاک رخ میدهد.
به گزارش «وطن امروز» ،براس��اس تحلیل
آخرین نقش��ههای پیشیابی هواشناسی طی
روز یکش��نبه ،در برخ��ی مناط��ق س��واحل
دری��ای خزر ب��ارش باران ،گاهی ب��ا رعدوبرق
و وزش ب��اد پیشبینی میش��ود .در ارتفاعات
البرز شرقی ،شمالی آذربایجان شرقی و غربی
افزایش ابر و در بعدازظهر و اوایل ش��ب بارش
پراکنده گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی
میشود .طی این مدت در ارتفاعات هرمزگان،
کرمان و فارس در س��اعات بعدازظهر رشد ابر
و گاه��ی رعدوب��رق رخ میدهد .همچنین در
 3روز آینده در ش��رق ،ش��مال شرق و جنوب
شرق کشور به سبب وزش باد به نسبت شدید،
در پارهای نقاط گردوخاک ایجاد خواهد ش��د
که در برخ��ی مناطق بوی��ژه در زابل با توفان
گردوخاک همراه خواهد بود .همچنین در این
مدت پدیده گردوخاک در س��اعات بعدازظهر
و اوایل ش��ب در برخی نقاط استانهای ایالم،
خوزستان و بوشهر پیشبینی میشود.

آوای شهر

درب��اره وضعی��ت گوزنه��ای دیگ��ری ک��ه در
این عملی��ات منتقل ش��دهاند ،اظهار م��یدارد:
 5گ��وزن زرد را به هر طریق��ی گرفتهاند؛ یکی از
آنها که کش��ته ش��ده اس��ت و  4گوزن دیگر هم
دچار صدمات و کوفتگی شدید در قسمتهایی از
بدنشان شدهاند .عاقبت سالمت آنها نیز مشخص
نیست و باید منتظر باشیم .ما آنها را به حال خود
رها نکردهایم؛ این  4رأس گوزن اکنون در قرنطینه
سایت «دز» استان خوزستان نگهداری میشوند.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا شما امکانات
الزم برای مراقبت از این  4گوزن را دارید یا اینکه
نیازمند مساعدت سازمان مرکزی (محیطزیست
کش��ور) هس��تید؟ و آیا میتوانید به دوس��تداران
محیطزیس��ت اطمینان بدهید ک��ه تمام تالش و
امکانات خ��ود را برای بهبود ای��ن گوزنهای زرد
به کار میگیرید؟» میگوید :بله! مطمئن باش��ید.
ما امکانات الزم برای رس��یدگی به وضعیت آنها را
داریم .با این حال ،زخمها و صدمات وارد ش��ده به
آنها زیاد اس��ت و باید منتظر نتیجه درمان باشیم.
اما باید تاکید کنیم که در هر صورت سهلانگاری
متوجه ما نیس��ت و مش��کل اصلی ب��ه عملیات
زندهگیری در مبدأ مربوط اس��ت .ما هم داروهای
مناس��ب داریم و هم دامپزش��کان حرف��های با ما
همکاری میکنند .اگر راهی برای بهبود کامل این
گوزنها باش��د ،حتما از جانب ما بررس��ی و اقدام
خواهد شد.

■■دامپزشکی :باید منتظر کالبدشکافی باشیم

دکت��ر عل��ی رون��ق ،دامپزش��ک اداره کل
محیطزیست استان خوزستان هم در گفتوگویی
کوتاه با «وطن امروز» ضمن تایید مرگ یک رأس
گ��وزن زرد ایرانی میگوید :م��ن هنگام عملیات
زندهگی��ری و انتق��ال حض��ور نداش��تم اما آنچه
میتوانم به ش��ما بگویم این اس��ت که وارد شدن
آس��یب فیزیکی فراوان به ای��ن حیوانات ،موجب
مرگ یکی از آنها شده است.
وی ادامه میدهد :هنوز کالبدشکافی نکردهایم
و م��ن نمیتوانم به طور دقیق اظهارنظر کنم .این
دامپزش��ک میافزاید :البته عملی��ات زندهگیری
همواره دارای ریس��ک و درصدی از خطا است اما
واقعیت این است که درصد خطا در این عملیات
بیش از حد طبیعی بوده؛ به عبارتی میتوان گفت
این عملی��ات  25درصد خطا داش��ته و این زیاد
است.
رونق درباره شیوه صحیح زندهگیری میگوید:
بای��د از تجهی��زات مناس��ب و تخصص��ی مث��ل
تفنگهای بیهوشی استفاده میکردند اما در این
عملیات از روشهایی اس��تفاده ش��ده که چندان
مورد تایید نیست .گفتنی است گونه نادر و کمیاب
گوزنه��ا با عنوان «گ��وزن زرد ایرانی» اکنون در
وضعیت «در معرض خطر» قرار دارد و کارشناسان
داخلی و بینالمللی بارها نس��بت به انقراض و نیز
وضعیت کنونی آنها ابراز نگرانی کردهاند.

ای��رج نیک��وکار ،عض��و هیأتمدی��ره انجمن
میکروبشناس��ی در ش��انزدهمین همای��ش
بینالمللی میکروبشناسی ایران ،با اشاره به بحث
س��وختگی به عنوان یکی از مباح��ث مطرح در
همایشمیکروبشناسیاظهارداشت:سوختگیها
به صورت ش��خصی یا حوادث جمعی برای افراد
اتفاق میافتد و بی��ش از  80درصد عفونتهایی
ک��ه در بخشهای س��وختگی رخ میدهد علت
مرگومیر افراد بر اثر سوختگی است.
ب��ه گفت��ه عیس��یزاده ،مع��اون ام��ور
اجتماع��ی و فرهنگ��ی ش��هرداری منطق��ه
 16جش��نواره عظم��ت س��وره مبارکه یاس��ین
ب��ا عن��وان «هف��ت دقیق��ه ت��ا آرام��ش» و با
 7موضوع درباره شناخت عظمت و شگفتیهای
سوره مبارکه یاسین برگزار خواهد شد .شهروندان
عالقهمند به ش��رکت در این جشنواره میتوانند
برای ثبتنام و کس��ب اطالع بیش��تر به سایت
 www.yasin16.comمراجعه کنند.
حامد عالمتی ،دبی��رکل اتحادیه انجمنهای
اس�لامی دانشآم��وزان از برگ��زاری مس��ابقه
دلنوش��ته «پیامب��ر را این طور ش��ناختم» ویژه
دانشآم��وزان در راس��تای ترویج و تبلیغ فیلم
«محمدرس ولاهلل(ص)» خبر داد.
براس��اس اعالم سعید غفرانی ،رئیس سازمان
نظام مهندسی اس��تان تهران تصور اشتباه مردم
و تمایل س��ازندگان به فروش راحتتر واحدهای
مسکونی و کسب سود بیشتر باعث شده تا پکیج
به جای سیستم حرارت مرکزی در ساختمانهای
مسکونی رواج بیشتری پیدا کند.

