اخبار
حل مشکل بيمه تکميلي ايثارگران

رئيس فراکس��يون
ايثارگ��ران مجلس
از ح��ل مش��کل
قط��ع بيمه تکميلي
ايثارگران خبر داد و
گفت :هر دستگاهي موظف به اختصاص
اعتبار بيمه تکميلي ش��اغالن خود ش��د.
به گزارش فارس ،حس��ن نوروزي درباره
قطع بيمه تکميلي ايثارگران ،اظهار کرد:
ب��ا پيگيريهاي صورت گرفته مش��کل
بيمه تکميلي ايثارگران حل و مقرر شد هر
دستگاهي ب��راي بيمه تکميلي ايثارگران
خود اعتباري را به منظور برقراري مجدد
بيمه ش��اغالن خود اختصاص دهد.وي
گفت :پيش از اين پرداخت بيمه تکميلي
ايثارگران با بنياد ش��هيد و امور ايثارگران
بود ک��ه پس از اينکه بنياد ش��هيد دچار
کمبود اعتبارات ش��د اين وظيفه در حال
حاضر به وزارتخانهها واگذار شد.نماينده
م��ردم رباط کريم و بهارستان در مجلس
شوراي اسالميبا بيان اينکه هر وزارتخانه
به تناسب ش��اغالنش ،خود اقدام خواهد
ک��رد ،افزود :پيش از اي��ن پرداخت بيمه
تکميلي ايثارگران با بنياد ش��هيد و امور
ايثارگران بود که پس از اينکه بنياد شهيد
دچار کمبود اعتبارات ش��د اين وظيفه در
حال حاضر به وزارتخانهها واگذار شد.وي
ادامه داد :پرداخت بيمه تکميلي ايثارگران
ب��ر اساس قانون خدمات جامع ايثارگران
به عهد ه دستگاهه��ا و وزارتخانهها است
و از اي��ن پس نيز قان��ون بايد به درستي
توسط دستگاهه��ا در خصوص ايثارگران
اجرايي شود.رئيس فراکسيون ايثارگران
مجل��س به خان��ه ملت گفت :ب��ا تأمين
اعتبار توس��ط سازمان برنام��هو بودجه
ايثارگران اين بيمه برقرار خواهد ش��د و
شرايط پوشش اين بيمه در وزارتخان هها و
دستگاهها مانند بيمه تکميلي درمان بنياد
شهيد و امور ايثارگران خواهد بود.
برف و کوالک در  11استان کشور

رئيس سازمان امداد
و نجات با اشاره به
وقوع برف وکوالک
در  11استان کشور
گفت:بي��ش از يک
هزار نفر به دليل اين حادثه امدادرساني
ش��دند.مرتضي سليميرئي��س سازمان
ام��داد و نجات در گفتوگو با فارس ،در
ارتباط با وقوع برف وکوالک در کش��ور
گفت 11:استان همدان ،لرستان ،گيالن،
کرمانشاه ،کردستان ،قزوين ،خوزستان،
چهارمح��ال و بختياري،اردبي��ل،
آذربايجان ش��رقي و غربي ،در شبانهروز
پنجش��نبه درگير برف و کوالک ش��ده
اس��ت.وي اف��زود :امدادرسان��ي در 25
مح��ور کوهس��تاني انجام ش��د و تعداد
زيادي مس��افر اسکان اضطراري يافتند.
رئي��س سازمان امداد و نجات با اش��اره
به رهاسازي  168خ��ودروي گرفتار در
برف گفت :ه��زار و  76نفر نيز به دليل
وقوع ب��رف و کوالک در اين  11استان
امدادرساني شدهاند.
گرهگشايي از کار محرومان ،هدف
دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي

قائ��م مقام توليت آست��ان قدس رضوي
گفت :ه��دف از ايجاد دفات��ر نمايندگي
آست��ان ق��دس رض��وي در استانهاي
مختل��ف گرهگش��ايي از کار محرومان و
توسع��ه فرهنگي در اقصي نقاط کش��ور
با نام مبارک حضرت امام رضا(ع) است.
سيد مرتض��ي بختياري قائم مقام توليت
آست��ان قدس رض��وي در آيين تکريم و
معارفه مدير دفتر نمايندگي آستان قدس
رضوي در است��ان اصفهان که با حضور
آيتاهلل سيد يوسف طباطبايينژاد نماينده
ولي فقيه در استان اصفهان ،خانوادههاي
معظ��م ش��هدا و جمعي از مس��ئوالن و
خادمياران رضوي استان اصفهان برگزار
شد ،با اشاره به ثبت نام  10هزار خادميار
رضوي در اين استان گفت :آستان قدس
رض��وي موضوع زائر مح��وري و توسعه
مفه��وم خادم ،خدم��ت و مخ��دوم را از
طريق دفاتر نمايندگي خود در استانهاي
کش��ور دنبال ميکند.وي افزود :توجه به
محروم��ان ،توسعه خادمي��اري حضرت
رض��ا(ع) و توسعه مباني نظ��ري خادم،
خدمت و مخدوم از مهمترين رويکردهاي
آست��ان قدس رضوي بر اساس منش��ور
هفتگانه مقام معظ��م رهبري است.قائم
مقام توليت آستان قدس رضوي با اشاره
ب��ه تأسيس بنياد کرام��ت امام رضا(ع) و
خدماتي که توسط اين بنياد به محرومان
و مستضعفان ارائه شده است ،تصريح کرد:
ش��بکه خادمياري امام رضا(ع) وابسته به
هيچ جناح و حزبي نيست ،هدف از ايجاد
دفات��ر نمايندگي آستان قدس رضوي در
استانه��اي مختلف گرهگش��ايي از کار
محروم��ان و توسع��ه فرهنگي در اقصي
نقاط کش��ور با نام مب��ارک حضرت امام
رضا(ع) است.بختي��اري با آروزي توفيق
براي مدير جدي��د دفتر نمايندگي آستان
قدس رضوي در است��ان اصفهان گفت:
اميدواريم ب��ا قدرت ،ق��وت و جديت به
دنبال تحقق مأموريتهاي آستان قدس
رضوي در جهت اه��داف متعالي نظام و
انقالب مقدس اسالميباشيد.

دستور دادستان كل كشور به دادستان مركز استان سيستان و بلوچستان :برخورد قاطع با مسئوالن سهل انگار

مسببان احتمالي حادثه زاهدان تحت تعقيب قرار گيرند

گروهاجتماعي :حجتاالسالم والمسلمين
منتظ��ري با صدور پيامي ،درگذش��ت ۴
دانشآم��وز حادثه آتشسوزي يك مركز
آموزشي در زاهدان را تسليت گفت و طي
دستوري از دادستان مركز استان سيستان
و بلوچستان خواست به قيد فوريت به اين
پرونده رسيدگي كند.
متن کامل پيام حجت االسالم منتظري
دادست��ان کل کش��ور ب��ه ش��رح ذيل
است:وقوع حادث��ه تلخ و تاسف بار آتش
س��وزي مدرسه اسوه زاه��دان که منجر
ب��ه جان باختن چهار نفر از دانش آموزان
دختر کش��ورمان گرديد ،موجب اندوه و
تاث��ر اينجانب ش��د.بروز اينگونه حوادث
تلخ ،توجه هر چه بيش��تر متوليان امر در
ايمن سازي مدارس را ضرورى مى نمايد.
ضمن عرض تس��ليت به خانواده عزادار
اين ن��وگالن درگذش��ته و م��ردم عزيز
است��ان  ،ضروري اس��ت دادستان مرکز
استان سيس��تان و بلوچس��تان با جديت
و فوريت ب��ه پرونده اين حادثه رسيدگي
کرده و مس��ببين و مقصران احتمالي را
تح��ت تعقيب قرار دهد و ب��ا هر مقام و
مس��ئولي که در اين زمينه سهل انگاري
و کوتاهي کرده است ،برخورد قاطع نمايد.
همچنين مقتضي است دادستان محترم
بعنوان مدعي العموم ،آموزش و پرورش
است��ان را ظرف م��دت معيني مکلف به
ايمن سازي کليه مدارس نموده وگزارش
اقدامات انجام ش��ده را به دادستاني کل
کشور ارسال نمايد.
مدارس سيس�تان و بلوچستان تا دو

سال آينده به وسايل گرمايشي استاندارد
مجهز ميشوند

در اي��ن رابطه سيد محمد بطحايي وزير
آموزش و پ��رورش در سفر ب��ه زاهدان
و دي��دار ب��ا خانوادههاي داغ��دار حادثه
آتشسوزي مدرسه اسوه حس��نه گفت :
اين حادثه ،حادث��هاي تلخ و ناگواري بود
ک��ه باعث اندوه و غم هم��ه مردم ايران
شد.وزير آموزش و پرورش گفت :با وجود
اينکه در سراسر کشور با مشکالت وسايل
گرمايش��ي استاندارد مواجه هس��تيم اما
تماميمدارس سيستان و بلوچستان تا 2
سال آينده به وسايل گرمايشي استاندارد
مجهز خواهند ش��د .وي بيان کرد :همه
مسبباني که حتي سهوا باعث بروز چنين
حادث��هاي ش��دند بايد م��ورد بازخواست
قرار گيرند تا ديگر ش��اهد چنين اتفاقات
ناگواري در آينده نباشيم .بطحايي اظهار
کرد :اين حوادث و اتفاقات بسيار سخت
است و همه ما بايد خودمان را در غم انان
ش��ريک بدانيم .وزير آموزش و پرورش
گفت :ما نبايد اين حادثه را فراموش کنيم

را در چنين مکانهاي��ي صادر ميکنند،
دلي��ل اين حادثه اس��ت .آيا کمبود منابع
مالي دليل اين حادث��ه است؟ خير! دليل
اين حادثه کمبود منابع مالي نيز نميتواند
باش��د ،زيرا مدرسه غيردولتي با دريافت
شهريه از اوليا در تأمين منابع مالي مشکل
ندارند .اين که در هر رويداد و حادثه تلخي
آموزش و پرورش کمب��ود منابع را دليل
آن قلمداد ميکند ،يک نوع فرار از زيربار
مسئوليت و پاسخگويي است.
چ�را زنگ خط�ر در گوش مس�ئوالن

شنيده نميشود؟

و بايد تمام سعي خود را داش��ته باشيم تا
حداقل در بحث گرمايشي و وسايل مورد
ني��از آن بتوانيم م��دارس را تجهيز کنيم
.وي تصريح کرد :زماني که اين مساله در
هيات دولت مطرح شد رئيس جمهوري و
تمام وزرا از حادثه غم انگيز دانش اموزان
زاهداني ابراز تاسف کردند  .هيات دولت
به من پيام تسليت ابالغ کرده تا به شما
خانوادههاي داغ��دار برسانم .يارمحمدي
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي
اسالمينيز گف��ت :متاسفانه هنوز بخش
وسيعي از شهر زاهدان گاز ندارد و در اين
حادثه ،مدرسه از چ��راغ نفتي براي گرم
کردن دانشآموزان استفاده ميکرد .وي
افزود :با وجود آنکه استفاده از چراغ نفتي
در مدارس ممنوع اس��ت اما اين مدرسه
که غيردولتي هم بود ب��راي گرم کردن
بچهها از چ��راغ نفتي استف��اده ميکرد
و متاسفان��ه آنق��در نظارت ب��ر مدارس
غيردولت��ي ضعيف است ک��ه بر رعايت
استاندارده��ا توسط م��دارس نظارت هم
نميشود.يارمحمدي بيان کرد :مسئوالن
سازمان مدارس غيردولتي بايد پاسخ دهند
که چرا در بحث نظارت بر مدارس تا اين
حد ضعف دارند؟ چگونه است که مدارس
غيردولتي از مردم پ��ول ميگيرند اما در
تامين يک فض��اي استاندارد آموزش��ي
کوتاهي ميکنند .نماين��ده مردم زاهدان
در مجلس شوراي اسالميگفت :به نظر
ميرسد در بسياري از مناطق که گازکشي
وجود ندارد از بخاري نفتي استفاده ش��ود
و براي اينکه حادث��هاي رخ ندهد نياز به
نظارتهاي جدي و سرکشي به مدارس
است تا اگر بخاري استاندارد ندارند ،جمع
آوري شود و وسيله گرمايشي مناسب در
اختي��ار مدارس قرار بگي��رد .يارمحمدي
ادامه داد :بارها نسبت به وسايل گرمايشي

غيراستاندارد مدارس هش��دار داده ش��ده
است اما مشخص نيست چه زماني قرار
است بخاريهاي نفتي جمعآوري شوند.
وزي��ر آموزش و پ��رورش گفت :آموزش
و پ��رورش در تهيه وساي��ل و تجهيزات
استاندارد مدارس به کمک مردم و خيرين
نياز دارد.
کارشناس مسائل آموزش و پرورش:

اعتماد عموميخدشه دارشده است

حجتاله بنيادي ،پژوهشگر و کارشناس
مسائل آموزش و پرورش نيز در گفتوگو
با ايس��نا ،حادثه آتش سوزي زاهدان را از
منظر متفاوتي بررسي و ضعف عملکردي
در حوزه مدارس غيردولتي را عامل بروز
اتفاقاتي ناخوشايند از اين دست دانسته و
در اين باره اظهار کرد :مدارس غيردولتي
به دليل تأمين منابع مالي خود از شهريه
دانشآموزان ،قاعدت ًا بايد از استانداردها و
خدمات باالتري نسبت به مدارس دولتي
برخوردار باشند.وي افزود :حوادث چندماه
اخير مدارس غير دولتي از مدرسه شمال
غرب تهران تا حادث��ه تلخ آتش سوزي
مدرسه زاهدان نش��انگر آن است که اين
مدارس ،ه��م در زمينه نيروي انس��اني
شايس��ته و توانمند و هم در زمينه فضا و
تجهيزات ،فاقد حداقلهاي الزم هستند.
آموزش و پرورش براي موفقيت در تعليم
و تربيت دانش آموزان ايران اسالمي ،قبل
از هراقدام ديگر بايد اعتماد و مش��ارکت
اولي��اي دان��ش آم��وزان را در کنار خود
داش��ته باشد.وي با بيان اينکه در حوادث
و رويدادهاي چند ماه اخير ،اولين مسئله
مهميکه نياز است بي��ش از پيش مورد
توجه مسئوالن قرار گيرد ،خدشه دارشدن
و آسي��ب ديدن اعتماد دان��ش آموزان و
اولياي آنان نسبت به آموزش و پرورش،

سرهنگ بخشنده  ۲۸ :هزار معتادمتجاهر از سطح شهر تهران جمع آوري شدند

کشف  ۱۳تن انواع مواد مخدر

رئي��س پلي��س مب��ارزه با م��واد مخ��در نيروي
انتظاميته��ران ب��زرگ گف��ت:از ابت��داي سال
تاکنون با ت�لاش مأموران پليس مب��ارزه بامواد
مخدر پايتخ��ت بيش از  ۱۳تن ان��واع مخدر در
تهران کش��ف و ضبط ش��ده است و همچنين با
درخواس��ت ش��هروندان بيش از  ۲۸ه��زار معتاد
متجاهر رااز سطح شهر جمع آوري کرديم.
سرهن��گ محمد بخش��نده در گفتگو ب��ا ميزان
اظه��ار داش��ت:پليس مب��ارزه با م��واد مخدر با
توج��ه به درخواسته��اي مکرر ش��هروندان در
خص��وص معتادان متجاهر روزان��ه بيش از ۱۵۰
معت��اد متجاه��ر را جمع آوري ک��رده و به مرکز
غربالگردي فشافويه که سازمان بهزيستي ايجاده
کرده است منتق��ل ميکنند.وي ادامه داد:از تعداد
 ۱۵۰معت��اد متجاهري که توسط مأموران نيروي
انتظاميجمع آوري ميش��وند پس از انتقال آنها
به مرکز غربالگري يک سوم پااليش ش��ده و در
صورت داش��تن بيماريهاي��ي از قبيل :هپاتيت،
اي��دز ،سرماخوردگي و  ...آزاد ش��ده ومتاسفانه به
مناطق آلوده بازميگردند.بخش��نده با بيان اينکه
گش��تهاي ضربت پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر
ني��روي انتظاميتهران بزرگ به صورت ش��بانه
روزي مشغول گش��ت زني در سطح شهر تهران
هس��تند درباره پاکس��ازي کامل برخي از مناطق
ش��هر تهران از معتادان متجاه��ر افزود:با تالش
مأموران نيروي انتظاميبس��ياري ازمناطق شهر
مثل مالصدرا ،اسالم آباد ،کردستان ،صنيع خاني
به صورت کامل پاکسازي شده است و تقريبا هيچ
معتاد متجاهري دراين مناطق حضور ندارند.رئيس

پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظاميتهران
بزرگ با بي��ان اينکه پليس به همه مناطق آلوده
شهر تهران را شناسايي و اشرافيت کامل روي اين
مناطق دارد افزود:شوش و مولوي ،محله هرندي و
بخشي از دره فرحزاد محل پاتوق معتادان متجاهر
ش��ده است ،اما پليس روي اين مناطق اشرافيت
کامل دارد.بخشنده گفت:با اينکه برآورد جمعيت
معتادان متجاهر در سطح شهر تهران  ۲۰هزار نفر
است ،اما ما تا به حال حدود  ۲۸هزار معتاد متجاهر
را دستگير و به مراکز مشخص منتقل کرده ايم.
حتي بخش��ي از اين تعداد ب��ه دليل نبود فضاي
کاف��ي در مراکز غربالگري ب��ه گرمخانه تحويل
داده ميشوند.وي در ادامه با اشاره به اينکه امسال
پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظاميتهران
بزرگ چندين کشف بزرگ از جمله کشف و ضبط
 ۲۰۴هروئين داش��تند افزود:ما درحوزه کشفيات
مواد مخدر افزاي��ش  ۵درصدي را در سال جديد
داش��تيم به صورتي که حدود  ۱۳ت��ن انواع مواد
مخدر را کشف و ضبط کرديم.

مدرسه ،مديران مدارس و معلمان صادق،
زحمت کش و دلسوز کشور است گفت:
ضع��ف مديري��ت و نظارت آم��وزش و
پ��رورش بر مدارس غير دولتي و نواقص
و کاستيه��اي قانون مدارس غير دولتي
(باز تصويب س��ال  ) 1395داليل عمده
رويدادهاي��ي همچون زاهدان هس��تند.
وي ادام��ه داد :در مدارس غير دولتي که
منابع مالي آنها از طريق ش��هريه تأمين
ميش��ود؛ دليل کمبود منابع مالي براي
نداش��تن حداقلهاي الزم و اجرا نکردن
برنامهه��اي تحول��ي بي معن��ي است.
عليرغم شهريههاي سنگين اين مدارس
و حمايته��اي مختل��ف دولت��ي از اين
مدارس؛ رويکرد و برنامه ريزي ش��ان به
شکلي است که کيفيت و تحول چنداني
در اکثر اين مدارس ديده نميشود.
تاس�يس م�دارس غيردولت�ي در

ساختمانهاي استيجاري و فرسوده

وي با اش��اره به اينک��ه ساختمان برخي
مدارس غير دولتي ،يک منزل مسکوني با
حداقل استاندارد و ايمني است که به دليل
وجود ضعف در قانون مدارس غير دولتي
و ضعف نظارت  ،مجوز دريافت و نسبت
به پذي��رش گرانبهاتري��ن سرمايههاي
اين کش��ور در فضاهايي نامناسب اقدام
ميکنند گفت :بر اس��اس پژوهشهاي
انجام شده ،بخشي از مدارس غيردولتي
در ساختمانهاي��ي داي��ر ش��دهاند ک��ه
استاندارده��اي حداقل��ي الزم فض��اي
آموزشي ،رفاهي ،ورزش��ي و  ...را ندارند.
وي اف��زود :دلي��ل اين حادثه گازکش��ي
نبودن ش��هر زاهدان نيس��ت ،نداش��تن
حداقله��اي الزم ب��راي ساختمان يک
واحد آموزشي است ،سهلگيري و چشم
پوشي کساني که مجوز تأسيس مدرسه

وي با بيان اينکه از ابتداي آغاز فصل سرد
پخش تصاوير مدارسي که دانش آموزان با
روشن کردن آتش در کالس يا با استفاده
از پتو خود را گرم ميکردند ،کم تعداد نبود
اظهار کرد :پخش اي��ن تصاوير و خبرها
ميتوانست زنگ خطري براي مسئولين
سازمان نوسازي و تجهيز مدارس باش��د
که متأسفانه شنيده نشد .گسترش فزاينده
و بي��ش از ني��از مناطق مختلف کش��ور،
حمايتهاي مختلف دولتي و کيفيت پايين
برخي مدارس غيردولتي  ،شائبه انتفاع مالي
برخي مديران آم��وزش و پرورش و افراد
مرتبط با نظارت و صدور مجوز اين مدارس
را در منافع اين مدارس تشديد ميکند .اين
کارش��ناس حوزه آموزش و پرورش ادامه
داد :انتفاع آش��کار و پنهان برخي افراد از
منافع مدارس غيردولتي و آموزشگاههاي
آزاد علميجوار يا مستقر در همان مدارس
ک��ه بي ارتباط با مافياي کنکور نيس��تند،
سبب ش��ده است حت��ي در سطح تدوين
مقررات و ش��يوه نامههاي مربوط به اين
مدارس ،مصالح تربيتي و آموزشي دانش
آموزان تحتالشعاع منافع افراد قرار گيرد.
عليرغم عمر طوالني مدارس غير دولتي
در کش��ور ،هنوز ش��اخصهايي از جمله
سران��ه فض��اي آموزش��ي ،سرانه فضاي
ورزش��ي ،سرانه دانش آم��وزي و  ...براي
ارزيابي اين مدارس تعريف نشده و اعالم
نميش��ود .وي بر ضرورت توجه بيش از
پيش همه دولتمردان و نمايندگان مجلس
به م��اده  63قانون برنامه شش��م توسعه
بويژه در پي مسائل و مشکالت روزافزون
مدارس و معلم��ان تاکيد کرد و گفت :در
ماده  63قانون برنامه شش��م توسعه آورده
ش��ده که دولت مکلف اس��ت براي ايجاد
تحول در نظام تعليم و تربيت نس��بت به
ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه
مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد
سرمايه اجتماعي و انساني عهدهدار اجراي
سياستهاي مص��وب و هدايت و نظارت
ب��ر آن بهعنوان امر حاکميت��ي با توسعه
همکاري دستگاههاي اجرايي اقدام کند.

شريعت نژاد :محيط زيست مستندات قاچاق خاک را به مجلس ارائه کند

قاچاق خاک نشانه ضعف عملکرد محيط زيست است

عضو کميس��يون کش��اورزي مجل��س قاچاق
خاک را نش��انه ضعف عملکرد محيط زيست
دانس��ت و بر ض��رورت ارائه مس��تندات اين
موضوع به مجلس تاکيد کرد.
ش��مس اهلل ش��ريعت نژاد در گفتوگو با خانه
ملت در مورد اظهارات مسئوالن محيط زيست
مبن��ي بر ت��داوم قاچاق خاک م��زارع و مراتع
کشور ،گفت :سالها است اين موضوع مطرح
ميش��ود اما تاکنون مس��تندات آن ارائه نشده
و ش��اهد برخ��وردي با متخلفان نيز نيس��تيم؛
خ��اک سرماي��ه ملي اس��ت و اگر مس��ئوالن
محيط زيست معتقدند که خاک کشور قاچاق
ميشود بايد مستندات را ارائه کنند تا مجراي
فروش و قاچاق خاک بس��ته شود زيرا نه تنها
به اقتصاد ملي آسيب ميزند بلکه مشکالت و
تبعات منفي زيس��ت محيطي ب��ه همراه دارد.
وي ب��ا تاکيد بر اينکه سازمان حفاظت محيط
زيس��ت بايد با همکاري قوه قضائيه متخلفان
را شناسايي کنند ،افزود :در حال حاضر قانون
محکمي ب��راي مقابله با قاچ��اق خاک وجود
ن��دارد البت��ه در اليح��ه حفاظ��ت از خاک به
پيشگيري از سوء برداشت و قاچاق خاک توجه
و انتقال هر گونه خاک زراعي ممنوع شده و با
تبدي��ل اليحه حفاظت از خاک به قانون با هر
گونه فروش و قاچاق خاک به ش��دت برخورد
ميش��ود.وي ادامه داد :همچنين تشخيص و
اجازه انتقال هر گونه خاک معدني نيز به عهده
وزارت جهاد کش��اورزي و صمت گذاشته شده
است.ش��ريعت نژاد ادامه داد :شوراي نگهبان

ايراداتي به اليحه حفاظت از خاک گرفت که
کميسيون کش��اورزي ايرادات آن را رفع و به
زودي در دستور کار صحن علني قرار ميگيرد
که انتظار ميرود ش��وراي نگهب��ان نيز آن را
تاييد کند.اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم،
با تاکيد بر اينکه خاک کش��ور بايد حفظ شود،
تصريح کرد :وظيفه مجلس قانونگذاري است
و تاکن��ون گزارش يا مس��تنداتي در مورد اين
موضوع به کميس��يون کشاورزي ارائه نشده و
ب��ه طور قطع در صورت ارائه ورودي جدي به
اين موضوع خواهيم داش��ت؛ مسئوالن محيط
زيست مطرح ميکنند که قاچاق خاک از دهه
 80ش��روع ش��ده و همچنان ادامه دارد جاي
بس��ي تعجب است که محيط زيس��ت چرا در
اين رابطه گزارشي به مجلس ارائه و افشاگري
نک��رده است.وي يادآور ش��د :اگر مس��ئوالن
محيط زيست مس��تنداتي دال بر قاچاق خاک
دارن��د آنها را به مجل��س ارائه کنند تا مجلس
وظيفه قانوني خود را انجام دهد.

برنامهريزي براي جذب ساالنه  ۱۰۰۰۰پرستار

معاون پرستاري وزير بهداشت از اختصاص بودجه
جذب هيئت علميپرستاري در سال آينده خبر داد و
گفت :به دنبال جذب ساالنه  ۱۰هزار پرستار براي
جب��ران کمبود نيروي پرستار در گروههاي مختلف
هس��تيم.به گزارش تس��نيم  ،دکتر مريم حضرتي
در جلس��ه با اعضاي علميو شوراي سياستگذاري
پرستاري دانشگاه پرستاري و مامايي کرمانشاه پس
از ش��نيدن نقطه نظرات و پيش��نهادات آنها اظهار
کرد :دغدغههاي ش��ما دغدغههاي ما هم هس��ت
و معتقدي��م ک��ه برخي از مش��کالت موجود مانند
مدرکگرايي يک آفت است که البته همه ما وظيفه
داريم که اجازه ورود اين آفت به را عرصه پرستاري
ندهيم.وي در خصوص افزايش جذب دانش��جويان
پرستاري گف��ت :ما هم با افزاي��ش بيرويه جذب

دانش��جوي پرستاري مخالفيم اما افزايشي که طي
ساليان پيش صورت گرفته نش��ات گرفته از کمبود
ني��رو براساس نياز جامع��ه در اين حوزه بوده است.
بنابراين در جلس��اتي که با معاونت آموزشي در اين
خصوص داش��ته ايم مقرر ش��د تا از سال  1400در
جذب دانشجو افزايش��ي نداشته باشيم و به تثبيت
برسيم.مع��اون پرستاري وزير بهداش��ت افزود :در
حال حاضر ميانگين نيروي پرستاري ما در کش��ور
 7ده��م است که با اين وجود در حال حاضر حدود
 4هزار پرستار در مرخصي زايمان هستند تالش و
برنامهريزي ما اين است که تا سال  1404ميانگين
ما حداقل به  1.8برسد.حضرتي عدم جذب به موقع
و متناسب باز نياز پرستار در سالهاي گذشته را مورد
انتق��اد قرارداد و افزود :در ح��ال حاضر بيش از 70
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اخبار حوادث
مرگ  2جوان
در سد«جوزار» بويراحمد

مديرعام��ل آت��ش
نش��اني ياس��وج از
غرق شدگي  ۴جوان
در سد»جوزار»ش��هر
چيت��اب از تواب��ع
ش��هرستان بويراحم��د خب��ر داد.محم��د
رستمياظهار کرد :ط��ي تماسي در ساعت
 ۱۴روز پنجش��نبه ۲۹ ،آذرماه غرق شدگي
 ۴ج��وان به ما گزارش ش��د که يک تيم ۶
نفره غواصي از آتش نشاني به محل حادثه
اعزام شد.وي اظهارکرد :اين جوانان در حال
تفريح و تيوپ بازي در سد «جوزار» ش��هر
چيتاب بودند که بعلت آشنا نبودن به فنون
شنا دچار غرق شدگي شدند که دو نفر از آنها
خ��ود را نجات دادند و دو نفر  ۲۵و  ۳۲ساله
ديگر جان خود را از دست دادند.مديرعامل
آتش نش��اني ياسوج اضافه ک��رد :تيمهاي
غواصي هالل احمر و آتش نشاني در کمتر
از دو ساعت تالش توانستند جسد دو جوان
غرق شده را کشف و از آب بيرون بکشند.به
گزارش ايسنا ،شهر چيتاب در  ۳۵کيلومتري
ش��هر ياسوج ،مرک��ز است��ان کهگيلويه و
بويراحمد واقع شده است.الزم به ذکر است
که جس��د اين جوانان از عمق  ۱۴متري با
تالش تيمهاي غواصي هالل احمر استان و
آتش نشاني ياسوج بيرون کشيده شدند.
مصدوميت  ۲۰نفر در برخورد
اتوبوس با ميني بوس در اتوبان قم

معاون عمليات امداد
و نجات هالل احمر
از تص��ادف ي��ک
دست��گاه اتوب��وس و
يک دست��گاه ميني
بوس خبر داد.شاهين فتحي در گفت و گو با
ايسنا ،در اين باره اظهار کرد :ساعت ۱۱:۴۵
روز پنجشنبه تصادف يک دستگاه اتوبوس
و يک دستگاه ميني بوس به سازمان امداد
و نجات هالل احمر اعالم ش��د که در پي
آن نيروهاي امدادي به محل حادثه واقع در
کيلومتر  ۲۶اتوبان قم ـ تهران اعزام شدند.
وي ادامه داد :نيروهاي امدادي با حضور در
محل تصادف تعداد حادثه ديدگان را  ۶۵نفر
اعالم کردند ۲۰ .نفر از افراد حادثه مصدوم
شده بودند که توسط عوامل هالل احمر به
مراک��ز درماني انتقال يافتن��د.وي افزود :در
حال حاضر کارشناسان پليس راهور در حال
بررسي علت اين حادثه هستند.
دستگيري  ۲جاعل مدارک تحصيلي

جانش��ين فرمان��ده
ا نـتظا ميا ست��ا ن
مازندران از دستگيري
جاع��ل حرف��هاي
م��دارک تحصيل��ي
با  ۱۸۰۰مورد کالهبرداري در ش��هرستان
نوش��هر خبر داد.به گ��زارش ايلنا ،سرهنگ
حسن مفخميش��هرستاني اظهار داشت:در
پي وصول يک مرجوع��ه قضائي مبني بر
ص��دور مدارک تحصيلي جعل��ي توسط دو
نفر از اعضاي يک شرکت علميو آموزشي
در شهرستان نوشهر ،موضوع در دستور کار
فرماندهي انتظاميآن شهرستان قرار گرفت.
جانش��ين فرمانده انتظامياستان مازندران،
افزود :در اجراي اين ماموريت کارآگاهان اداره
مبارزهباجعلوکالهبرداريشهرستاننوشهر
با انجام اقدامات اطالعاتي و با بررسيهاي
همه جانبه ،متهمان را شناسايي و دستگير
کردند.سرهن��گ مفخم��ي ،اظهارداش��ت:
متهمان با اخذ مبالغي از  ۵۰تا  ۲۰۰ميليون
ريال از متقاضيان ،مدرک تحصيلي جعلي،
معادل مقطع کارش��ناسي ارش��د و دکتري،
غالب�� ًا از دانش��گاههاي آفريقاي��ي و جنوب
ش��رقي آسيا براي آنان صادر ميکردند.وي
خاطرنشان کرد :با بررسيهاي به عمل آمده
توسط مراجع قضائي و انتظامي ،متهمان که
در استان خراسان رضوي نيز فعاليت داشتند،
تاکنون بي��ش از  ۱۸۰۰مدرک جعلي براي
متقاضيان خود در استانه��اي مازندران و
خراسان رضوي صادر کرده اند.
مصدوميت  8نفر
بر اثر حريق منزل در قزوين

معاون پرستاري وزير بهداشت  :مخالف افزايش بيرويه جذب دانشجوي پرستاري هستيم

درصد نيروهاي ما زير  10سال خدمت هستند و از
تجربه زيادي برخوردار نيستند بنابراين ما مجبوريم
اي��ن خالء را به روشهاي گوناگون پر کنيم.وي با
اشاره اينکه ساالنه  11هزار فارغالتحصيل پرستاري
داريم ،اظهار کرد :همه اين تعداد به دليل مشکالت
مال��ي بيمارستانها جذب نميش��وند اما با اين حال
پرستاري يکي از رش��تههايي است که بيش��ترين
بازار کار و بيش��ترين جذب را در بين ساير رشتهها
دارد و البته بر اساس آمارهاي جهاني ،پرستاري در
 10سال آينده جزو سه ش��غل برتر دنياست.وي در
خصوص کمبود هيئت علميگفت :خوشبختانه در
بودجه سال آينده اين موضوع ديده ش��ده و انشاهلل
در اين خصوص بهبود حاصل خواهد ش��د.حضرتي
همچنين از اصالح و بازنگري چارت دانشکدههاي
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پرست��اري خبر داد.به گزارش وبدا ،معاون پرستاري
وزير بهداشت ،پرستاري جامعهنگر را از اولويتهاي
معاونت پرستاري دانست و افزود :پرستاران سفيران
سالمت هس��تند و هر کدام از ما بايد آموزشهاي
خودمراقبتي را در اط��راف خودمان و فراتر نهادينه
کنيم.وي از اجراي طرح غربالگري مردم در سراسر
کشور همزمان با هفته پرستار در راستاي پرستاري
جامعهنگر خبر داد.

سخنگوي اورژانس کشور از مصدوميت
 8نف��ر بر اث��ر آتش سوزي ي��ک منزل
مس��کوني در قزوي��ن خب��ر داد.مجتبي
خالدي در گفتوگو با ايلنا درباره جزييات
آتشس��وزي منزل مس��کوني گفت :در
ساع��ت  5:02بام��داد يک م��ورد حادثه
آتش سوزي در قزوين -ناصرآباد -جاده
رشت اميديه -طلوع  9به اورژانس کشور
اطالع داده ميشود.وي با بيان اينکه دو
دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام
ش��د ،خاطرنشان کرد :حريق منزل بر اثر
آتش گرفتن ش��لنگ بخاري بوده که 8
مصدوم با سوختگي درج��ه يک بدنبال
داش��ته است.سخنگوي اورژانس کشور
خاطر نشان کرد :مصدومان به بيمارستان
شهيد رجايي منتقل شدند.

