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اجتماعي

وطن امروز شماره 1856

نیمکت
وزیر آموزشوپرورش مطرح کرد

کسری بودجه آموزشوپرورش
در سال 95

دوشنبه 23فروردین 1395

آیا در سال  95هم شاهد ورود محصوالت دستکاریشده به کشور خواهیم بود؟

«تراریخته» در ایران ریخته!

چه کاسهای زیر نیمکاسه ورود این محصوالت و سکوت در برابر ورودشان به کشور وجود دارد؟!

«از محل قوانین بودجه  ۹۴رقمی به دست
آموزشوپرورش نرس��ید و سال  ۹۵نیز کسری
بودج��ه خواهی��م داش��ت ».به گ��زارش مهر،
علی اصغر فانی ،وزیرآموزش و پرورش با بیان این
مطلب عنوان کرد :برای سال  95درخواست ما
اختصاص اعتبار  37هزار میلیارد تومانی بود اما
در الیحه دولت  30/7هزار میلیارد تومان اعتبار
برای آموزشوپرورش درنظر گرفته شده است و
در سال  95نیز با کسری بودجه مواجه خواهیم
بود .فانی در پاسخ به این پرسش که طبق قانون
بودجه س��ال  94قرار بود تا ش��رکتهایی که
مالیات پرداخت نمیکنند بخشی از درآمدهای
خود را به آموزشوپرورش اختصاص دهند ،آیا
این موضوع محقق ش��د ،عنوان کرد :جلسات
متع��ددی را ب��ا حضور نایبرئی��س مجلس و
اعضای س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی برای
تحقق تبصره  24قانون بودجه سال  94برگزار
کردیم اما به جای هزارو 700میلیارد تومانی که
در قانون لحاظ شده بود فقط  34هزار میلیارد
تومان جمعآوری شد و آن را هم چون به پایان
سال رسیدیم نتوانستیم دریافت کنیم.

سنجش سالمت کالساولیها
از اردیبهشت

طرح س��نجش س�لامت دانشآموزان بدو
ورود به دبستان از دهه اول اردیبهشت با اولویت
مناطق گرمسیر آغاز میش��ود و امسال عالوه
بر ۶س��الهها ،کودکان  5ساله نیز تحت پوشش
ق��رار میگیرند .مجید قدمی ،رئیس س��ازمان
آموزشوپرورش اس��تثنایی کش��ور با اشاره به
آغاز طرح س��نجش دانشآموزان ب��دو ورود به
دبستان از ابتدای اردیبهشت اظهار داشت :طرح
سنجش دانشآموزان امسال با تغییراتی نسبت
به س��الهای گذش��ته از هفته اول اردیبهشت
آغاز میشود .وی به تسنیم عنوان کرد :امسال
برای نخس��تینبار در طرح س��نجش عالوه بر
دانشآموزان  6سال تمام 5سالهها را نیز پذیرش
میکنیم و باید خودمان را برای پذیرش بیش از
 2میلیون دانشآموز آماده کنیم.

کوتاه وگویا

محم��ود آم��وزگار ،رئیس اتحادیه ناش��ران
و کتابفروش��ان ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه رویکرد
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت
سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ برای پیشگیری
از آس��یبهای اجتماعی و بوی��ژه اعتیاد به مواد
مخدر صنعتی و شیمیایی تاکید کرد.
زمان ثبتنام در هفتمین همایش بانوان فعال
قرآنی که از سوی س��ازمان اوقاف و امور خیریه
برگزار میشود تا  30فروردینماه تمدید شد.
منصور نصيري كاش��اني ،دبير اجرايي كنگره
بينالمللي پوس��ت ،زيبايي و لي��زر از برگزاري
اين كنگره با حضور متخصصان برجس��ته از 16
كش��ور دنيا خبر داد و گفت :اي��ن كنگره از 27
تا  29فروردينماه در هتل المپيك تهران برگزار
ميشود.
به گفته سیدمهدی طباطبایی ،معاون فرهنگی
و هن��ری موزه دفاعمقدس ثبتنام ش��رکت در
مراسم اعتکاف در مسجد جامع خرمشهر موزه
دفاعمق��دس از  21فروردینماه آغاز ش��ده و به
مدت  5روز ادامه خواهد داشت.
امیررضا رادمرد ،رئیس کمیته تصویربرداری
دستگاه گوارش سی و دومین کنگره رادیولوژی
ایران گفت :سرطانهای دستگاه گوارش شامل
س��رطانهای معده ،روده ب��زرگ ،مری ،کبد و
لوزالمعده ،نیمی از کل آمار مربوط به سرطانها
را در کش��ور تش��کیل میدهند که از میان آنها
سرطان معده در مردان و سرطان روده بزرگ در
زنان از شیوع بیشتری برخوردار است.
همزم��ان با مرحل��ه اول از نخس��تین مانور
دورمیزی مدیریت س��یالب تهران که به همت
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
برگزار شد ،کارشناسان سازمانهای عضو کارگروه
امور سیل و شریانهای حیاتی شورای هماهنگی
مدیریت بحران تمرینات مرتبط با تدوین طرح
سازمانی را انجام دادند.
دبیرخانه شورایعالی فرهنگ ایثار و شهادت به
مناسبت سالگرد شهادت شهید آوینی بیانیهای
صادر کرد .در بخش��ی از این بیانیه آمده است:
سید شهیدان اهل قلم ،مرتضی آوینی معجزهای
قدسی از حضرت روح خدا است که از روشنفکری
به سمت روشنی و از هنر به زیبایی کوچ کرد.
عليرضا فيروز ،دبیر علمی كنگره بينالمللي
پوست ،زيبايي و ليزر اظهار داشت :طبق آمارهاي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ساالنه
 25هزار نفر در كش��ور به بيماري سالك مبتال
ميشوند.

سالمت

محمد خورشیدی :هر روز که میگذرد،
اتفاقاتی میافتد و پدیدههایی به وجود
میآید که به ج��ای افزایش امنیت و
س�لامت روانی و جسمی ،این  2نیاز
استراتژیک شهروندان را از نظر کمی
و کیفی ،بیشتر به مخاطره میاندازند!
در حالی که تغذیه س��الم یکی از
بخشهای مهم مقوله س��بک زندگی
به ش��مار میرود اما طی س��الهای
گذش��ته ،اخباری منتشر میشود که
پی��ام آنها این اس��ت« :امنیت تغذیه
نداری��م!» یکی از این اخب��ار ،واردات
گسترده محصوالت غذایی تراریخته
به کش��ور و تولید آن در داخل ایران
در سال  94بود که نگرانیهای جدی
را برای کارشناسان س�لامت و افکار
عمومی ایجاد کرده است .محصوالت
تراریخته ،در اصطالح به محصوالتی
گفته میش��ود که با دس��تکاری ژنتیکی ،از حالت
عادی خارج ش��دهاند؛ برای نمون��ه ،انتقال ژن یک
حیوان مقاوم به س��رما ،به میوه گوجهفرنگی ،تحت
ش��رایطی باعث مقاومت گوجه دس��تکاری ش��ده
(تراریخته) نسبت به سرما خواهد شد یا انتقال یک
ژن مقاوم نسبت به سم یا انواع ژنهایی که خواص
بیشمار دیگری را منتقل میکنند .شهریورماه سال
گذش��ته بود که س��یدرضا نوران��ی ،رئیس انجمن
ارگانیک ایران با انتش��ار نامهای سرگش��اده به وزیر
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی درباره واردات و
تولید محصوالت تراریخته در کشور که سالمتی را
بشدت تحت تاثیر قرار میدهد ،هشدار داد و گفت:
«امروز کشورهای توسعهیافته از تصمیمات غلطی
که به بهانه س��یر کردن مردم در بهکارگیری سموم
و کودهای ش��یمیایی داشتند ،فاصله گرفتهاند و به
سمت و سوی سالمسازی جامعه حرکت میکنند.
شوربختانه ما پس از تجربه غلط بهکارگیری بیحد
و اندازه از س��موم و کودهای شیمیایی ،دوباره یک
تصمیم غلط دیگر را ش��روع کردهایم و آن واردات و
تولید محصوالت تراریخته است!» این انتقاد زمانی
صورت گرفت که پیش از آن:
 -1رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از لغو
آییننامه بازدارنده در تولید محصوالت تراریخته خبر
داده بود.
 -2خان��ه کش��اورز اع�لام ک��رده ب��ود ک��ه
 ۸۰درص��د محصوالت کش��اورزی و دامی کش��ور
تراریخته است!

 -3اخبار حاکی از واردات  5/5میلیاردی محصوالت حال حاضر هم این فرد را تهدید به ترور کردهاند ،چرا
که با صنایع هزاران میلیارد دالری در افتاده است».
تراریخته به کشور بود!
بنا براظهار این متخصص« ،تراریخته را با هدف
در این مدت ،انتقادات زیادی از سوی مراکز علمی،
تشکلها و سازمانهای مردمنهاد به واردات و تولید این درست کردند که مصرف سم کم شود؛ تا غذای
محصوالت تراریخته در ایران مطرح شده و میشود؛ س��الم به مردم بدهند؛ مطالعه  16س��اله توس��عه
اما جالب اینجاس��ت که ذینفعان ،واردکنندگان و تراریخته در آمریکا نشان میدهد استفاده از سم کم
تولیدکنندگان محصوالت تراریخته ،گوش��ی برای که نشده ،هیچ؛ بیشتر هم شده است .از طرف دیگر
آفتها مقاوم ش��دهاند؛ باز هم
ش��نیدن این نقدها ندارند! در
شرایطی که ذینفعان واردات در کش�اکش تقاب�ل مخالف�ان و مجبور شدهاند سم کشاورزی
و تولید محص��والت تراریخته ،ذینفعان تراریخته و نیز در شرایطی چند برابر استفاده کنند؛ پس
مدع��ی بیخط��ر ب��ودن این که پ�ای سلامت اقش�ار گوناگون تراریخت��ه مصرف س��م را کم
گروه از مواد غذایی و خوراکی مردم در میان اس�ت ،موضع و نحوه نکرد».
هستند اما متخصصان نظری برخ�ورد دول�ت در اینب�اره ،جالب ■■م�ردم را از خط�رات این
غیر از آنه��ا دارند .علی کرمی ،توجه ،س�والبرانگیز و نگرانکننده محصوالت آگاه کنید
س��االنه میلیارده��ا دالر
استاد دانش��گاه علوم پزشکی اس�ت .دولت تدبیر و امید ،ترجیح
بقیه..اهلل(ع��ج) ،متخص��ص داده اس�ت در اینباره سکوت کند محص��والت تراریخت��ه وارد
رشته بیوتکنولوژی پزشکی ،و و اعتراضات منتقدان ب�ه واردات و ایران میش��ود و واردکنندگان
این محص��والت ،با اس��تفاده
فوقتخصص مهندسی ژنتیک تولید تراریختهها را جدی نگیرد
در گفتوگوی��ی اظه��ار کرد:
از ناآگاه��ی مردم نس��بت به
«کتابی به دستم رسیده که چند ماه پیش در آمریکا خطرات ای��ن خوردنیها ،منافع اقتص��ادی خود را
چاپ شده اس��ت ،این کتاب بیش از  1150مرجع فربهترمیکنند.
علمی دارد .طبق آخرین مطالعات با افش��ای اسناد
این در حالی اس��ت که رها ثابتزاده ،کارشناس
پشتپرده ش��رکتهای تولید محصوالت تراریخته تغذیه معتقد است که آگاه نکردن مردم از خطرات
دنیا ،گفت��ه که اینها برای فروش محصوالتش��ان و ع��وارض محصوالت تراریخته ،به صورت آش��کار،
بهراحتی به مردم دروغ میگویند .در این کتاب یک نقض حقوق ش��هروندی و آییننامه اجرایی ایمنی
وکیل 10 ،سال تحقیق کرده ،و دروغهای پشتپرده زیستی است .به باور وی ،تراریختهها جزو محصوالت
این شرکتهای سرمایهداری را فاش کرده است؛ در پرخطر هستند و مصرف آنها در جسم و حتی روان،

پلیس فتا هشدار داد

ایجاد صفحات جعلی ،شگرد تازه متخلفان سایبری
گروه اجتماع�ی :پلیس فتا درباره
پلیس
شگرد جدید مجرمان سایبری که
ایجاد صفحات اجتماعی تحت نام و کاربری دیگران
است هشدار داد .به گزارش «وطن امروز» سرهنگ
علیرضا آذردرخش ،رئیس اداره پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتا با اشاره به شگرد جدید مجرمان
س��ایبری که ایج��اد صفحات
اجتماعی تح��ت نام و کاربری
دیگران است ،گفت :مجرمان
س��ایبری تحت نام دیگران در
ش��بکههای اجتماعی صفحه
کاربری ایج��اد و برای کاربران
ایجاد مزاحم��ت میکنند .آذردرخ��ش افزود :این
مجرمان با ارسال پیامکهایی با موضوع برنده شدن
در قرعهکشی ،از قربانیان درخواست دارند در صورت
تمای��ل به دریافت جایزه ،کد  4رقمی که برای آنها
ارسال میشود را به همین شماره ارسال کنند .به
نگاه روز «علیرض��ا قرقان��ی» ،وکی��ل
دادگس��تری با ن��گارش نامهای
خط��اب ب��ه وزی��ر بهداش��ت با
یادآوری تشکیل نشدن جلسات
هی��ات عالی تجدیدنظ��ر وزارت
بهداش��ت ب��ه معط��ل مان��دن
پروندهه��ا و ش��کایات ،به دلیل
برگزار نشدن جلسات این هیات اشاره کرده است.
در بخشهایی از این نامه آمده است:
همانگونه که مس��تحضر هس��تید ،به موجب
مصوبه شماره  630شورایعالی انقالب فرهنگی مورخ
 ،87/6/12دادخواهیه��ای علمی  -پژوهش��ی ،از
صالحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خارج
شده و رس��الت حاضر در صالحیت نهادی موسوم
به «هیات عالی تجدیدنظر» ،قرار داده شده است؛
در ادامه مصوبه شماره  630شورایعالی انقالب
فرهنگی و در راس��تای عینیتبخشی به فعالیت
هیاتهای عالی تجدیدنظر ،در مورخه ،94/3/17
مصوبه «تش��کیل هیات عالی تجدیدنظر موضوع
تبصره ماده واحده مصوب جلسه  630شورایعالی
انقالب فرهنگی» ،از تصویب ش��ورایعالی انقالب
فرهنگی گذش��ته اس��ت .نکته قابل ذک��ر درباره
مصوبه حاضر ،آن است که با وجود مساعی مدیران

گفته وی ،این افراد به محض دریافت کد ارس��الی،
به ایجاد صفحات گوناگون در شبکههای اجتماعی
اقدام و برای سایرین ایجاد مزاحمت میکنند .رئیس
اداره پیش��گیری از جرائم س��ایبری پلیس فتا ناجا
یادآور شد :این شیوه جدید تاکنون قربانی هم داشته
است که متاسفانه خود فرد کد فعالسازی ارسالی
را در اختیار مجرمان قرار داده
اس��ت .بنابراین از ش��هروندان
و کارب��ران میخواهیم در این
باره دقت الزم را داشته باشند
ت��ا قربانی مجرمان س��ایبری
نشوند .س��رهنگ آذردرخش
تصریح کرد :پلیس فتا از همه کاربران میخواهد در
صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت
پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش مرکز
فوریتهای سایبری ،لینک ثبت گزارشهای مردمی
به پلیس فتا اعالم کنند.

ورود  2هزار آمبوالنس جدید
به اورژانس

آثار منفی بر ج��ای میگذارد و حتی
ممکن است باعث تغییرات هورمونی
و ژنتیکی ش��ود و نس��ل آین��ده را با
مش��کالت جدی در حوزه سالمت و
زیس��ت مواجه کند» .حدود  3س��ال
پیش ،در یکی از مناطق کشت «پنبه
تراریخته» در هندوس��تان که به طور
معمول دارای ژن تولید سم  BTاست،
گزارشی توسط دولت هند منتشر شد
که براساس آن ۱۸۰۰ ،گونه جانوری
در این منطقه بهطور غیرعادی نابود
ش��ده بود؛ پس از کالبدشکافی از این
حیوانات مش��اهده ش��د که دستگاه
گ��وارش و معده این جان��وران بهطور
کام��ل تخری��ب ش��ده و در نهای��ت
محققان ،دلیل این مرگومیر را تغذیه
حیوانات از محصوالت تراریخته عنوان
کردند.

■■الک آویخته برای تراریخته!

اما در این میان و در کش��اکش تقابل مخالفان و
ذینفعان تراریخته و نیز در شرایطی که پای سالمت
اقش��ار گوناگون مردم در میان است ،موضع و نحوه
برخورد دولت در اینباره ،جالب توجه ،سوالبرانگیز
و نگرانکننده است .دولت تدبیر و امید ،ترجیح داده
است در اینباره سکوت کند و اعتراضات منتقدان به
واردات و تولی��د تراریختهها را جدی نگیرد ،عدهای
معتقدند که موضوع تراریختهها جزو محرمانههای
دولت به حساب میآید!
به گم��ان برخیها عامالن اصلی وارد کردن این
محصوالت به کشور در این زمینه کار را طوری تمام
کردهاند که مصداق این ضربالمثل میتواند باشد:
«آردشان را بیخته ،الکش��ان را آویختهاند»! جالب
اینجاست که محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه،
 16س��ال پیش ،طی نامهای به محمدعلی ابطحی،
رئیس وقت دفتر ریاس��تجمهوری ،لقب «س�لاح
سرد» به محصوالت تراریخته داد و هشدار داد« :این
امکان وجود خواهد داشت که حتی بهصورت سالح
مورد بهرهبرداری قرار گرفته یا با استفاده از ژنهای
خاصی حاالت جسمی و روانی انسانها را تغییر داده
و محیطزیس��ت را به نابودی بکشانند» .اما اکنون،
وزیر امور خارجه کشورمان ،ترجیح داده است درباره
تراریختهها سکوت اختیار کند!
پرسش اینجاست که زیر کاسه واردات گسترده
تراریختهها به کشور و تولید این محصوالت غذایی در
داخل ،چه نیمکاسهای پنهان است؟!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد

مرگ ساالنه 17هزار نفر در تصادفات رانندگی
گ�روه اجتماع�ی« :س��االنه
هشدار
 17ه��زار نف��ر در کش��ور در
تصادفات رانندگی جان خود را از دس��ت میدهند
و سوء مدیریت علت اصلی آمار باالی جانباختگان
جادهای اس��ت ».محمداس��ماعیل سعیدی ،عضو
کمیس��یون اجتماعی مجلس ،با بیان این مطلب
گفت :تع��داد باالی فوتیهای
ناش��ی از حوادث رانندگی در
کشور نش��انگر بیتوجهی به
جان انس��انها و چارهاندیشی
برای کاهش تصادفات اس��ت.
نماینده مردم تبریز ،اس��کو و
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اینکه
س��االنه بیش از  17هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی
در کش��ور جان خود را از دست میدهند ،به خانه
ملت عنوان کرد :این آمار بسیار باالست و ضرورت
دارد مدیران و سازمانهای ذیربط در سال جاری

یک وکیل دادگستری با نگارش نامهای خطاب به وزیر بهداشت و کمیسیون درمان مجلس
موارد مهمی را مطرح کرد

تعطیلی دادخواهی در هیأت عالی تجدیدنظر!

در جامه عینیت پوش��اندن ب��ر چهره هیاتهای
عال��ی تجدیدنظر و تاس��یس عملی ای��ن نهاد؛
متاسفانه شاهد هستیم که در تبصره « »4مصوبه
مورد بحث ،تصویب ش��یوهنامه نحوه رسیدگی به
تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات ،به تش��کیل
شدن اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر ،موکول
شده است؛
بر این اساس ،با وجود انقضای قریب به  7ماه
از تاریخ تصویب مصوبه نامبرده ،متاس��فانه هیات
عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی ،تاکنون و به هر دلیل ممکن ،موفق به
تشکیل جلسه نشده و به عبارت دیگر ،دادخواهی
در هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت ،در انتظار
تشکیل شدن جلسه اول هیاتعالی تجدیدنظر و
با دستور کار تصویب شیوهنامه تجدیدنظر خواهی
در آن نهاد است .این موضوع در حالی است که به
قرار اطالع ،قریب به  50شکایت و اعتراض مرتبط
با وزارت بهداشت ،به دبیرخانه و اداره حقوقی این
وزارت واصل شده اما همه این پروندهها ،در انتظار

معاون وزیر بهداشت وعده داد

تشکیل شدن نخستین جلسه هیات عالی ،جهت
تصویب شیوهنامه تجدیدنظرخواهی است.
در همین راستا ،اخبار منتشره حکایت از برگزار
شدن دومین جلسه هیات عالی تجدیدنظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری داش��ته ،به نحوی که با
تصویب شدن شیوهنامه تجدیدنظرخواهی در این
وزارتخانه ،روند رس��یدگی به پروندههای شکایت
واصله به وزارت علوم نیز ،آغاز شده است.
به محضر ش��ریف عنوان میش��ود؛ اینجانب
س��مت وکال��ت در  2م��ورد از پروندههای مورد
اش��اره را ب��ر عهده داش��ته و حداق��ل ،از نزدیک
شاهد مصائب ،مش��غلهها ،سردرگمیها ،تنشها
و بالتکلیفیهای موکلین��م [معترضان به آزمون
ش��فاهی بورد قل��ب دوره  62م��ورخ ]94/6/22
هس��تم .بیگمان ،شاکیان دیگر پروندهها نیز ،در
این موضوع با موکلینم هم داستانند.
توضیح آنک��ه ،زمان برای م��وکالن اینجانب
موضوعیت داش��ته و به س��رعت در ح��ال عبور
اس��ت؛ بدین معنا که م��وکالن ،باید از وضعیت و

تالش جدی و مسؤوالنه برای بررسی و تحلیل علل
تصادفات جادهای و رفع آنها داش��ته باش��ند .این
نماینده مردم در مجلس نهم ،کیفیت نامناس��ب
جادهها و غیراس��تاندارد بودن خودروها را در بروز
سوانح رانندگی موثر دانست و افزود :متاسفانه هیچ
مدیری در این زمینه پاسخگو نبوده و فقط در پایان
هر سال به ارائه آماری از میزان
کشتهشدگان ناشی از سوانح
رانندگی اکتفا میکنند ،بدون
اینکه ب��ه فکر ارائه راهکارهای
دائمی و پای��دار برای کاهش
س��وانح رانندگی باشند .وی با
تاکید بر اینکه افزایش ن��رخ جریمههای رانندگی
تاثیر چندانی در کاهش تخلفات ندارد ،یادآور شد:
تخلف��ات زمانی کاهش مییابد که زیرس��اختها
اصالح شوند اما متاسفانه هیچگونه تالشی از سوی
مدیران برای اصالح زیرساختها انجام نمیشود.
نتیجه اعتراض خود ،در مدت متناس��بی پیش از
برگزاری آزمونهای دورههای آتی ،مطلع شوند تا
امکان برنامهریزی و آماده شدن جهت شرکت در
آزمونهای دورههای بعد ،برای آنها میسر شود .این
در حالی است که شنیده شدن اعتراض موکالنم
[و البته دهها پرونده دیگر که به وزارت بهداش��ت
واصل ش��ده] ،در گرو تش��کیل شدن جلسه اول
هیات عالی تجدیدنظر به منظور تصویب شیوهنامه
تجدیدنظرخواهی در آن هیات است.
نظر ب��ه مراتب مورد اش��اره ،اس��تدعا دارد با
تکیه بر رای و اندیشه بلند خویش و ضمن اعمال
هماهنگی با دیگر متولیان ،نسبت به تدارک الزم
جهت برگزاری جلس��ات هیاتعالی تجدیدنظر
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی بذل
مساعی فرمایید تا بس��تر الزم جهت دادخواهی
تظلمخواهان از جمله م��وکالن اینجانب ،فراهم
شود.
گفتنی است ،این وکیل دادگستری در نامهای
جداگانه خطاب به کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اس�لامی (نامه ش��ماره 23630
مورخ  ،)94/11/11خواستار ورود این کمیسیون
به موضوع «هیات عالی تجدنظر وزارت بهداشت»
شده است.

مع��اون درمان وزی��ر بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشكی نحوه تحول اورژانس کشور طی
سال  95را تشریح کرد .محمدآقاجانی ،معاون
درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
در اینباره بیان داشت :سال 1395سال تحول
بزرگ در اورژانس زمینی و هوایی كشور است،
از گذشته تا امروز حدود  3هزار آمبوالنس برای
ناوگان اورژانس زمینی خریداری ش��ده است
اما امسال  2هزار آمبوالنس جدید و پیشرفته
خری��داری و به این ناوگان اضافه میش��ود كه
تحول بس��یار بزرگی اس��ت .وی به ایرنا یادآور
ش��د :در واقع طی یك سال معادل دوسوم كل
آمبوالنسهای اورژانس كشور به این مجموعه
اضاف��ه میش��ود كه در ط��ول تاری��خ وزارت
بهداشت سابقه ندارد.

بر زمین ماندن 90درصد تکالیف
وزارت بهداشت

 90درصد تکالیفی که برای وزارت بهداشت
در قان��ون برنامه پنجم درنظرگرفته ش��ده بود
تاکنون اجرایی نشده اس��ت .عبدالرضا مصری،
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس درباره دالیل
اجرایی نش��دن قانون تجمیع بیمهها و انتقادات
وزارت بهداشت به آن ،گفت :متاسفانه  90درصد
تکالیفی که برای وزارت بهداشت در قانون برنامه
پنجم درنظرگرفته شده بود تاکنون اجرایی نشده،
ب��ه عنوان مثال عالوه ب��ر قانون تجمیع بیمهها
مواردی نظی��ر جلوگیری از فعالیت پزش��کان
چندشغله و کادرپزشکی ،ممنوعیت کار پزشکان
دولت��ی در بخش خصوصی ،پزش��ک خانواده و
سیستم ارجاع هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده
است .نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای
اس�لامی با یادآوری اینکه وزارت بهداشت هیچ
کدام از قوانین برنامه پنجم را اجرایی نکرده است
به خانه ملت بیان داشت :به طورحتم همه قوانین
مربوط به برنامه پنجم توسعه باید بدون گزینشی
عمل کردن اجرایی شود ،البته برای اجرای بند
مرب��وط به تجمیع بیمهها درگام اول دولت باید
سازوکار بیمهها را یکسان کند؛ زمانی که سرانه
پرداختی از س��وی دولت برای بیمه روستایی و
بیمه کارمند با سرانه پرداختی از سوی کارگران
متفاوت است یکسان کردن منابع بیمهها خیانت
به بیمهشدگان تامین اجتماعی است.
تأمیناجتماعی

میزان افزایش مستمری بازنشستگان

در س��ال  95مس��تمری بازنشس��تگان
بی��ش از نرخ ت��ورم افزایش مییاب��د .به گزارش
«وطن امروز» س��یدتقی نوربخ��ش ،مدیرعامل
سازمان تأمین اجتماعی در این باره اظهار داشت:
در س��ال  94پرداخت مستمری بازنشستگان به
طور کامل انجام شد و خللی در پرداخت آن انجام
نشده است .نوربخش با اشاره به اینکه در سال 95
افزایش مستمری بازنشستگان باالتر از نرخ تورم
انجام میشود ،گفت :سازمان تامین اجتماعی در
س��ال گذشته بدون دریافت منابع  4هزار و 500
نفر از تاکسیرانان را بیمه کرد و این سازمان برای
رفع مشکالت این قشر زحمتکش نهایت تالش
خود را میکند.
آب و هوا

تداوم بارشهای رگباری
در آسمان کشور

با ورود سامانه بارشی از غرب و شمال غرب
موج��ی از بارشهای ب��اران و رگبار را تا انتهای
هفته در بیش��تر نقاط کش��ور ش��اهد خواهیم
بود .امینحسین نقش��ینه ،کارشناس سازمان
هواشناس��ی کش��ور درباره پیشبینی وضعیت
جوی کش��ور به تس��نیم گفت :با ورود سامانه
بارشی از سمت غرب و شمال غرب موج بارشها
آغاز شده و به تدریج تا پایان هفته در کشور باقی
خواهد ماند .وی ادامه داد :این س��امانه بارش��ی
فعال که افزایش ابر ،رگبار ،رعد و برق و باران را
به همراه میآورد ،دوشنبه (امروز) و سهشنبه در
نیمه غربی کشور به صورت کامل فعالیت خواهد
داشت و موجب بارشهای مناسب باران میشود.
این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با بیان
اینکه انتظار داریم تا انتهای هفته این بارشها در
کش��ور بویژه در غرب ،شمال غرب و دامنههای
زاگرس باق��ی بماند ،افزود :طی یک��ی ،دو روز
آینده بیشتر اس��تانهای کردستان ،کرمانشاه،
ایالم ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،بوشهر،
کهگیلویهوبویراحمد و غرب استان فارس درگیر
بارشها خواهند بود؛ البته سایر نقاط کشور نیز
تحت تاثیر این س��امانه قرار میگیرد و بارشها
در مناطق شرق ،شمال شرق و مرکز نیز تا آخر
هفته وجود خواهد داشت.

