
وزير ورزش به »اعتماد« گفت

 اشتغال، سبك زندگي و هويت مهم ترين مسائل 
در حوزه جوانان است 

ابتكار: حضور جوانان در محيط زيست بازي برد - برد است
 

اعتماد | محمود گودرزي در حاشيه مراس��م افتتاحيه گردهمايي سراسري مسووالن جوانان 
وزارت ورزش و جوانان كه از ديروز تا 9 مردادماه به مدت سه روز در تاالر چغاخور شهركرد برگزار 
مي شود، در پاسخ به سوال خبرنگار »اعتماد« در خصوص مهم ترين دغدغه اش در حوزه جوانان 
گفت: »عمدتا مساله اشتغال است كه بخش عمده اي از مسائل ديگر را هم تحت تاثير قرار مي دهد 
البته موضوع سبك زندگي، هويت و مسائلي از اين دست هم مطرح است كه اينها هركدام در جاي 

خودشان اولويت تام و تمام دارند.«
تفكيك دو بخش ورزش و جوانان از يكديگر در اين وزارتخانه موضوع��ي بود كه وزير در اين 
همايش درباره آن توضيح داد و گفت: چه اين مجموعه تفكيك شود و چه نشود، تشكيالتي كه به 
نام يك معاونت در حوزه جوانان فعاليت مي كنند، در همان ساختمان خواهند بود و تنها اين عنوان 
است كه تغيير خواهد كرد و شايد از پشتيباني بيشتري برخوردار شود.«گودرزي با تاكيد بر اينكه 
تغييري به لحاظ افزودن منابع نخواهيم داشت، گفت: »اليحه اي را در جهت انفكاك دو مجموعه 
تقديم دولت كرده ايم كه در اين ب��اره ۳۰ نفر از اعضاي ش��وراي راهبردي جوانان تصميم گيري 
كرده اند.«وزير ورزش و جوانان گفت: »اين امر به دولت و ش��وراي عالي جوانان منعكس ش��ده و 
هم اينك در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است تا به مجلس برود و تصويب شود.« 
به گفته او در كميسيون اجتماعي دولت، اعضاي اين كميسيون با توجه به سياست هاي موجود، 
تصميم گرفته اند كه فعال جايز نيست دولت مصوبه اي را كه دو سال از عمر آن مي گذرد، نقض كند. 

گودرزي با ذكر اينكه كميسيون اجتماعي دولت سه راهكار را به عنوان راه حل پيشنهاد داده 
است، گفت: در نهايت كميسيون اجتماعي تصميم گرفت كه مساله جوانان در وزارت ورزش بماند 

اما ارتقاي جايگاه پيدا كند و همچنين از اعتبارات مكفي بهره مند شود. 
بودجه بخش بعدي س��خنان آقاي وزير بود. وي با اش��اره به بودجه 7/5 ميلي��ارد تومان اين 
وزارتخانه گفت: به اذعان يك��ي از نمايندگان مجلس، اين مبلغ برابر بودجه الزم براي آس��فالت 
كردن ۱۰ كيلومتر راه روستايي است. وزير ورزش و جوانان همچنين در ادامه نقبي هم به موضوع 
انتخابات زد و گفت: بايد از اس��تفاده ابزاري از موضوع جوان به ويژه در نزديكي انتخابات از سوي 
گروه هاي سياسي پرهيز شود. برخي مشكالت جوانان سياسي است كه بايد اجازه دهيم خودشان 
در اين باره تصميم بگيرند. كشيدن جوان به سمت جريانات سياسي زيبنده نيست و من توصيه 

مي كنم كه پرهيز كنند. 
گودرزي از ايجاد پارلمان جوانان استقبال كرد و گفت: پارلمان جوانان مي تواند در يك فرآيند 
تعريف شده معضالت و مشكالت جوانان را مطرح كند. به گفته وي برپايي چنين نشست هايي 
مي تواند باعث شود تا دغدغه هاي جوانان بيشتر مورد توجه قرار گيرد و راهكارهاي جديد و اجرايي 

براي حل آنها به دست آيد. 
ابتكار: حضور جوانان در محيط زيست بازي برد - برد است

معصومه ابتكار سخنران بعدي نخستين روز گردهمايي سراسري مس��ووالن جوانان وزارت 
ورزش و جوانان بود. وي با ذكر اينكه اين محيط شاداب و سرزنده و پرطراوت مكان مناسبي براي 
پرداختن به مسائل و مشكالت جوانان پرشور و نشاط اس��ت، گفت: امروز در استان چهارمحال و 
بختياري اگر از تاالب چغاخور خوب حفاظت كنيم آينده جوانان منطقه را ساخته ايم. موضوعاتي 
كه ابتكار به آنها اشاره كرد بيشتر محيط زيستي بود. ابتكار با اشاره به اينكه ما در بسياري از موارد 
جوانان را در تصميم گيري ها س��هيم نمي كنيم وبه جاي آنها تصميم مي گيريم، گفت: دولت ها 
جوانان را كمتر به بازي مي گيرند. در دولت تدبير و اميد ما تصمي��م گرفته ايم كه نگاه به جوانان 
تغيير پيدا كند و آنها ديدگاه هاي خود را مطرح س��ازند. رييس س��ازمان محيط زيست درادامه 
با تاكيد به مشاركت جوانان در بحث محيط زيست اظهار داش��ت: اصالح الگوي مصرف، اصالح 
الگوي كشاورزي، كاهش آلودگي ها، حفاظت از گونه هاي گياهي و جانوري، اصالح شيوه زندگي، 
مسائلي است كه جوانان مي توانند در آن نقش داشته باش��ند. همچنين همراهي با يك جريان 
جهاني مانند محيط زيست يك حس اعتماد به نفس افزايش تعلق خاطر به كشور براي جوانان 
به همراه دارد. به اعتقاد وي، جواني كه با ظرفيت ها و زيبايي هاي محيط زيس��ت آشنا شود به آن 
ظرفيت ها حس تعلق ملي پيدا مي كند تماس و ارتباط با طبيعت نشاط آفرين است. به گفته وي در 
تحقيقي كه به تازگي در مقايسه مدارسي كه در فضاي سبز شكل گرفته است، كارايي دانش آموزان 
در مدارس »فضاي سبز« بسيار بيشتر از محيط هاي آموزش شهري و صنعتي است. ابتكار اظهار 
داشت: همچنين در تحقيقي ديگر مشخص شده وقتي به يك چشم انداز و افق سبز نگاه مي كنيم 
رهاسازي برخي هورمون ها باعث ايجاد نش��اط مي شود و يكي از داليل افس��ردگي نيز دوري از 
طبيعت شناخته است. وي در ادامه به ارتباط محيط زيست و نقش آن در تامين سالمت جوانان 
اشاره كرد و گفت: پزشكان اخيرا تاكيد داشته اند كه به جاي قرص هاي پايين آورنده فشار خون يك 

ساعت پياده روي در فضاي سبز يا جنگل همان كار را انجام مي دهد. 
 از ديد رييس سازمان محيط زيست، حضور و همكاري جوانان در محيط زيست يك بازي 
برد � برد اس��ت: به همين دليل ما تفاهمنامه اي با وزارت ورزش و جوانان داريم كه پيش نويس 
آن نوشته ش��ده و اميدواريم به زودي اجرايي شود. در مراس��م افتتاحيه گردهمايي سراسري 
مس��ووالن جوان��ان وزارت ورزش و جوانان از ط��رح اتاق فك��ر جوانان، جش��نواره بازي هاي 
الكترونيكي و همچنين پرتال اوقات فراغت با حضور محمود گودرزي، معصومه ابتكار و استاندار 

شهركرد رونمايي شد. 
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معه جا

    مرمت ايوان عالي قاپو به عنوان يكي از مهمترين شاهكارهاي معماري اوايل 
قرن يازدهم هجري و يكي از زيباتري��ن پايگاه هاي جهاني ميراث فرهنگي، به 
روزهاي پاياني خود نزديك مي شود.  ايرنا

وزير بهداشت در اينستاگرامش از پزشك ممسني دلجويي كرد

»خانم دكتر، سپاس مرا پذيرا باشيد«

تامين امنيت رواني زندانيان با آموزش

 دستاوردهاي سفر يك روزه وزير بهداشت
 به استان كردستان

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سفري يك روزه براي ديدار با مردم، افتتاح و بازديد 
از چند طرح عمراني و نيز شركت در شوراي اداري استان به همراه رييس جمهور و هيات دولت به 
كردستان سفر كرد. به گزارش خبرنگار »اعتماد«، در روز چهارم مرداد ماه 94 مقصد بيستمين 
سفر كاروان تدبير و اميد و نخستين س��فر هيات دولت پس از توافق هس��ته اي بود كه به گفته 
رييس جمهور انتخاب استان كردستان به عنوان نخستين سفر پس از توافق هسته اي نشان دهنده 
جايگاه رفيع اين سرزمين و مردم كردستان در طول س��اليان دراز و دوران انقالب اسالمي و دفاع 
مقدس است. دكتر سيد حس��ن قاضي زاده هاشمي در ابتداي سفر به اس��تان كردستان، پس از 
سخنراني رييس جمهور در ورزشگاه استقالل، از بيمارستان در حال ساخت 54۰ تختخوابي كوثر 
سنندج بازديد كرد. وزير بهداشت در اين بازديد بر ضرورت تكميل بيمارستان 54۰ تختخوابي 
كوثر و تسريع در روند كار تاكيد كرده و آن را از نيازهاي اساسي استان دانست كه بايد در اولويت 
كاري دانشگاه علوم پزشكي كردستان قرار گيرد. بيمارستان فوق تخصصي 54۰ تختخوابي كوثر 
سنندج از جمله پروژه هاي مصوبات سفر مقام معظم رهبري در سال 88 به استان كردستان است 
كه در زميني به مساحت ۶۰ هزار و 9۰۰ متر و در ۱۰ طبقه احداث شده و به گفته رييس دانشگاه 
علوم پزشكي كردستان، اين بيمارستان، نياز درماني مردم كردستان و حتي استان هاي همجوار را 
رفع مي كند و به اشتغال دو هزار نفر مي انجامد كه در صورت تامين اعتبار تا پايان سال 94 ساخت 

آن به اتمام مي رسد. 

ويژه

 خارجي ها بيمارس�تان ش�ش هزار 
تختخوابي در ايران مي س�ازند |سيد 
حسن قاضي زاده هاش��مي، وزير بهداشت: 
ژاپن، فرانس��ه، چي��ن و ك��ره جنوبي براي 
ساخت بيمارستان ها در ايران اعالم آمادگي 
تسنيم  كردند.  
 ادامه بيمه س�امت رايگان فقط به 
مصوبه دولت بستگي دارد|محمدجواد 
كبير، رييس سازمان بيمه س��المت: ادامه 
روند رايگان بيمه س��المت فقط به مصوبه 
دولت بس��تگي دارد و اين موض��وع در حد 
اعالم يك مسوول تغيير حالت پيدا نمي كند. 
تسنيم   
 ش�يوع نزديك بين�ي در كش�ور ب�ه 
دلي�ل اس�تفاده نامناس�ب از فض�اي 
مجازي|عل��ي ميرزاجاني، رييس انجمن 
علمي اپتومتري ايران: اس��تفاده نامناسب 
از فض��اي مج��ازي و تلفن هم��راه موجب 
ش��يوع نزديك بيني در كشور ش��ده است. 
وي همچنين گفت: دخالت وزارت صنعت 
براي صدور پروانه كس��ب عينك فروشي ها 
غيرقانوني است و با اين دخالت بينايي مردم 
فارس  به خطر افتاده است.  
 پزش�كان به دليل ديه هاي سنگين 
بيماران بدحال را درمان نمي كنند|پرويز 
دريايي، دبيرعلمي انجمن جراحان عمومي 
ايران: ترس از پرداخت دي��ه 2۰۰ ميليون 
توماني و حبس شش س��اله باعث شده كه 
پزشكان تن به درمان بيماران حادثه ديده 
اعتماد  صعب العالج    نمي دهند.  
 نگراني ش�ورايي ها از ثبت 26 هزار 
نزاع شهري در پايتخت|احمد دنيا مالي 
گفت: پزشكي قانوني در سه ماهه اول امسال 
براي 2۶ هزار نزاع ط��ول درمان صادر كرده 
است.  ايسنا

 پرداخت كمك هزينه به دانشجويان 
خارجي غيربورس�يه از امس�ال|دكتر 
صمد حاج جباري، مديركل دانش��جويان 
داخل سازمان دانش��جويان وزارت علوم با 
اشاره به ارايه تسهيالت به دانشجويان غير 
ايراني غير بورسيه براي نخستين بار گفت: 
ميانگين اين كمك هزينه ماهانه بين 2۰۰ 
تا ۳5۰ هزار تومان بوده ك��ه براي هر فرد با 
توجه به شرايط متفاوت است.  ايسنا

 دولت ب�ه تعهدات خود در س�اخت 
مترو عم�ل نك�رده اس�ت|ناصر اماني، 
معاون برنامه ريزي شهرداري تهران گفت: با 
توجه به اينكه 5۰ درصد از ساخت و سازهاي 
ريلي بايد توس��ط دولت پرداخت شود ولي 
هنوز دولت به اين تعهد خ��ود عمل نكرده 
فارس  است.  
 نرخ جديد بهاي خدمات انش�عاب 
آب تصوي�ب ش�د|در جريان بررس��ي 
اليحه پيش��نهاد تامين اعتبار م��ورد نياز 
اجراي پروژه هاي آب و فاضالب شهر تهران، 
نرخ جديد بهاي خدمات انشعاب آب براي 
ساختمان هاي جديداالحداث تصويب شد.
  اعتماد

 وزي�ر امور خارج�ه به ش�ورا دعوت 
خواهد شد|مرتضي طاليي، نايب رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران، گفت: با توجه به 
اهميت موضوع توافق هسته اي براي اعضاي 
شورا، الزم اس��ت از وزير امور خارجه دعوت 
به عمل آيد تا در صحن ش��ورا حضور يابند.
اعتماد  

 نامه رييس ش�بكه هپاتيت ايران به 
وزير امور خارجه فرانس�ه | سيد مويد 
علويان، رييس ش��بكه هپاتيت اي��ران در 
نامه اي به وزير امور خارجه فرانسه خواستار 
بررس��ي مجدد پرونده ناتمام فرآورده هاي 
خوني آلوده شد.  اعتماد

وزير نيرو: 

10 ساله مي توان درياچه 
اروميه را احيا كرد

ايس�نا/ حميدرضا چيت چيان، وزير نيرو 
كه در پاس��خ به س��وال منطقه اي نماينده 
اروميه در جلسه علني ديروز مجلس حاضر 
ش��ده بود، خاطرنش��ان ك��رد: وزارت نيرو 
كار را در اي��ن مس��ير آغاز ك��رده و به ياري 
خدا طي دو سال گذشته ما اين برنامه ها را 
مطابق زمان بندي ه��اي علمي پيش برديم 
و در اين مس��ير اتفاقات موثر و مهمي انجام 
ش��د و با برنامه ريزي هاي انجام شده از سال 
9۳ تا س��ال ۱4۰2 بايد موض��وع درياچه 
اروميه بر اس��اس يك برنامه پي��ش برود و 
در س��ه دوره عملياتي ش��ود.  چيت چيان 
تصريح ك��رد: اليروب��ي درياچه ها، حفاري 
حوزه ه��اي آبري��ز و اس��تفاده از تجهيزات 
پيشرفته حفاري كه از خارج از كشور تهيه 
ش��ده مديريت س��طح ها و احداث سطح و 
اختصاص برخي از مناب��ع آن براي درياچه 
اروميه از جمله اين اقدامات اس��ت و در اين 
مسير هم كارشناس��ي هاي گروه هاي ويژه 
ادامه دارد. وي در پايان تصريح كرد: در سال 
9۳ مجموعا مبلغ ۳۱5/8ميلي��ارد تومان 
براي حل مشكل درياچه اروميه هزينه شد 
و اين مبلغ در سال 94 به هزار و ۳2۶ ميليارد 
تومان افزايش خواهد يافت و اطمينان داريم 
ب��ا برنامه ريزي هاي صورت گرفت��ه و ادامه 
اين مس��ير در آينده و طي ۱۰ س��ال آينده 
با همدل��ي دولت و مجلس و هم��ه مردم و 
جامعه مي توانيم اين معض��ل را در درياچه 

اروميه استان آذربايجان مرتفع كنيم. 

ايسنا | وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه نسبت آموزش و سوادآموزي دختران به پسران ۱/2 درصد 
كمتر است، گفت: خانواده هايي وجود دارند كه به داليل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از ورود فرزندان 
دخترشان به مدارس خودداري مي كنند. علي اصغر فاني، در مراسم ارايه گزارش پايش جهاني آموزش 
براي همه در سال 2۰۱5 كه در اردوگاه باهنر تهران برگزار شد، گفت: سند آموزش براي همه، آموزش 
در سن خردسالي است كه اين هدف را در دوره پيش دبس��تاني دنبال كرديم و در اين دوره به ويژه در 
مناطق روستايي، افزايش جمعيت تحت پوشش داشتيم. در بخش غيردولتي نيز توسعه كيفيت هدف 
اصلي بوده است. نرخ ثبت نام ناخالص به دليل تاثير و اجراي غيردولتي بودن، روند نوساني داشته كه از 
29 درصد در ميانه اجرا به 7۰ درصد رس��يده و در پايان آمار 58 درصد را نشان مي دهد. وزير آموزش 
و پرورش با بيان اينكه ارتقاي مهارت جوانان از ديگر اهداف اين س��ند بوده اس��ت، گفت: هرچند در 

گذشته سهم دانش آموزان فني و حرفه اي از مجموع دانش آموزان متوسطه پايين تر بود، اما افزايش 
۱2 درصدي پيدا كرده اس��ت. وي چهارمين هدف س��ند »آموزش براي همه« را كاهش قدرمطلق 
بي سوادي در گروه هاي اولويت دار دانس��ت و گفت: بر گروه ۱۰ تا 49 ساله زنان و روستاييان متمركز 
بوديم . وزير آموزش و پرورش در ادامه با بيان اينكه نرخ سوادآموزي در گروه سني ۱5 سال به پايين به 
85/2 درصد رسيده است، گفت: همچنين در گروه ۱5 تا 24 سال اين نرخ از 94/2 به 94/۶ درصد در 
مناطق شهري و 89/5 به 94/8 در مناطق روستايي رسيده است. فاني ادامه داد: ظرفيت هاي قانوني، 
اجرايي و فرآيندي كافي براي تحقق اين هدف در كشور وجود دارد. در همين راستا ۱۱۰ مدرسه با يك 
دانش آموز تاسيس كرديم و 48۰۰ مدرسه كمتر از پنج دانش آموز داريم. در واقع با وجود پرهزينه بودن 

اداره اين مدارس، همچنان بر انسداد موارد بي سوادي تاكيد داريم. 

  حميدرضا خال�دي/  ۱۰ روز 
پ��س از توف��ان و س��يل چالوس و 
رودخانه كن و سولقان باالخره جلسه شوراي عالي مديريت 
بحران به رياست وزير كشور برگزارشد. وزير كشور در حاشيه 
اين جلسه در كنار مباحثي كه درمورد سيل و توفان تهران 
مطرح كرد در پاس��خ به »اعتماد« كه عملك��رد گروه هاي 
مرتب��ط را چگونه ارزياب��ي مي كنيد و چه نم��ره اي به آنها 
مي دهيد، با لبخند پاس��خ داد: »من اهل نمره دادن نيستم. 
فقط همين قدر بگويم كه از ديد ما عملكردشان خوب و قابل 
قبول بوده اس��ت.«عالوه براين تشكيل جلسه شوراي عالي 
مديريت بحران به رياست روحاني يا جهانگيري در آينده اي 
نزديك، انتقاد از ساخت و س��ازها و كارگاه هاي داير شده در 
مسير سيالب، تخمين خسارات ناش��ي از سيالب تهران و 
البرز، استفاده از ظرفيت بسيج در حوزه پيشگيري و مقابله 
با بحران از جمله مهم ترين اظهارات وزير كش��ور در جلسه 
شوراي عالي مديريت بحران است. جلس��ه ديروز درحالي 
تشكيل شده كه رييس قوه قضاييه چند روز قبل از مسووالن 
خواست تا اس��امي متخلفان در مديريت بحران سيل اخير 
را براي پيگيري به اين قوه معرفي كنند. ديروز وزير كش��ور 
در پاس��خ به خبرنگاران براي پيگيري اين موضوع رس��ما 
اعالم كرد: »اين اس��امي به قوه قضاييه اعالم مي ش��ود.« او 
همچنين با بيان اينكه جلسات ستاد بحران به طور مستمر 
با حضوردس��تگاه هاي ۱4گانه برگزار مي ش��ود از برگزاري 
ش��وراي عالي مديريت بحران به رياس��ت رييس جمهور يا 
معاون اول در هفته هاي آينده خب��ر داد. رحماني  فضلي با 
اشاره به مصوبات و اهداف جلس��ه ديروز نيز گفت: »در اين 
جلسه درخصوص خريد تجهيزات براي سازمان هواشناسي 
و ارايه آموزش هاي الزم نيز بحث و تبادل نظر شد. همچنين 
مصوب شد تا خسارات اين حادثه به اولويت تعيين خسارات 
وارده به زيرساخت ها بررسي ش��ود و وزارت نيرو نيز موظف 
شد كه طرح آمايش و ساماندهي رودخانه ها را ارايه دهد.«او 
همچنين درباره داليل س��يل گفت: »س��اخت و سازهاي 
حاش��يه رودخانه، كارگاه ها، پل ها و حت��ي درختاني كه در 
جاي مناسب رش��د نكرده بودند از جمله مهم ترين داليل 
بروز س��يل اخير بود.« به گفته وي در اي��ن خصوص مقرر 
شده تا شهرداري تهران نيز با وزارت نيرو همكاري تنگاتنگي 
داشته باشد. رحماني  فضلي در بخش ديگري از سخنانش به 
موضوع سرشاخه رودخانه ها اشاره كرد و گفت:  بايد امكاناتي 
كه بتواند سيل را در سرشاخه ها كنترل كرده، تامين كنيم 
تا بتوانيم با استفاده از آنها از جاري ش��دن سيالب در ادامه 
مسير رود جلوگيري كنيم. وزير كشور اشاره اي هم به بحث 
غافلگيري در حادثه س��يل اخير كرد. به اعتقاد وي، بحث 
غافلگيري از چند منظر قابل بررسي است؛ نخست اينكه آيا 
پيش بيني شده بود كه چنين شرايط جوي رخ خواهد داد 

كه به گفته رحماني فضلي، هواشناسي آن را پيش بيني كرده 
بود، اما وي در عين حال اف��زود: گرچه ما قدرت پيش بيني 
نقطه اي را نداري��م. رحماني فضلي در م��ورد ديگر عوامل 
دخيل در بحث غافلگي��ري نيز گفت: موض��وع بعدي اين 
اس��ت كه آيا با بررس��ي ميزان بارش مي توان قدرت سيل 
را بررسي كرد؟ درپاسخ به اين س��وال وزارت نيرو و سازمان 
هواشناسي معتقدند در بررسي ميزان سيل، موانعي وجود 
دارد كه بايد رفع شود. وزير كشوردر ادامه در مورد عملكرد 
نهادهاي مرتبط با س��يل با تاكيد براينكه امدادرس��اني، به 
موقع و قابل قبول بود، گفت: بايد توجه داش��ته باش��يم كه 
كل اتفاق در عرض هفت دقيقه رخ داد. اين نش��ان مي دهد 
كه ما با كمب��ود امكانات مواجهي��م به طوري كه مجموعه 
امكانات موجود ب��راي رويارويي با بحران ش��هر تهران تنها 
پاسخگوي 2۰ درصد جمعيت اين شهر اس��ت. وي افزود: 
همچنين ساخت و سازهايي كه در تهران انجام شده، مي تواند 
تشديد كننده باشد. درباره سوله هاي مديريت بحران نيز بايد 
بگويم كه اين سوله ها چند منظوره است و اگر هم مشكلي 
در آنها وجود داشته باش��د بايد بررسي و حل شود. رحماني 

 فضلي همچنين خطاب به خبرنگاران صدا و سيما با كنايه به 
اين سازمان گفت: مسوول اطالع رساني و هشدار درخصوص 
بحران، سازمان صداوسيماس��ت و ما درخواست داريم كه 
بررسي شود كه آيا صداوس��يما اين اقدام را انجام داده است 

يا خير؟
نجار: حاضريم مسووليت بحران تهران را به 

شهرداري بدهيم 
همچنين در حاشيه اين جلسه، اسماعيل نجار، معاون 
وزير كش��ور و رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور در 
گفت وگو با »اعتم��اد« به روند برخورد با بح��ران و حوادث 
طبيعي و اختالف بين دو نهاد استانداري و شهرداري در اين 
خصوص پرداخت و گفت: در مورد تهران استانداري از يك 
سو و شهرداري از سوي ديگر خود را متولي مقابله با حوادث 
و بحران هاي طبيعي مي دانند كه همين امر باعث ش��ده تا 
نيرو و پتانس��يل هاي آنها براي مقابله ب��ا اين گونه حوادث 
چندان كارآمد نبوده و حتي در برخي م��وارد موازي كاري 
شود. وي با ذكر اينكه اين مسائل به دليل اختالف تفسير از 
قانون است، گفت: شهرداري به دليل اينكه خود را مديريت 

شهري مي داند، معتقد است كه مديريت بحران با اوست و 
استانداري و فرمانداري هم با توجه به اينكه مسوول امنيت 
شهر است و بر عملكرد بس��ياري از دستگاه ها نظارت دارد، 
معتقدند كه متولي اين امر آنها هستند. نجار در ادامه با تاكيد 
بر اينكه تهران به عنوان پايتخت كش��ور نيازمند يك طرح 
جامع و مديريت يكپارچه براي مقابله با بحران است، گفت: 
براي حل اين مش��كل بايد هر دوي اين نهادها از سوي يك 
نهاد مشترك مديريت شوند تا مشكالت امروز مرتفع شود. 
رييس سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به اين سوال 
كه تاكنون چه اقدام عملي براي حل اين مش��كل صورت 
گرفته است؟ گفت: براي رفع اين مش��كل اليحه اي آماده 
و تقديم مجلس شده اس��ت و هم اينك در كميسيون هاي 
مربوطه در دست بررسي است. براساس اين طرح، مديريت 
بحران در شهر تهران به دولت و وزارت كشور محول خواهد 
ش��د تا بتواند نظارت عاليه و هماهنگ و يكپارچه اي ايجاد 
ش��ود. وي همچنين در مورد اينكه آيا دولت تمايلي براي 
واگذاري مديريت بحران به ش��هرداري دارد يا خير؟ گفت: 
بله. چرا كه نه. اگر شهرداري بخواهد اين وظيفه سنگين را 
عهده دار ش��ود ما كامال از آن استقبال مي كنيم و حاضريم 

تمام اين مسووليت سنگين را به وي بسپاريم. 
شورا: عملكرد ستاد مديريت بحران قابل دفاع 

نيست 
رحمت اهلل حافظي، رييس كميسيون سالمت شوراي 
شهر اما، در حاشيه جلسه ديروز شوراي شهر برخالف وزير 
كش��ور عملكرد دس��تگاه هاي مرتبط با حادثه اخير سيل 
و توفان ته��ران را قابل دفاع ندانس��ت و گفت: در بررس��ي 
اين حادثه ابهامات فراواني وج��ود دارد ؟ مثل اينكه آقايان 
مي گويند مردم تفريح نروند. اين اس��تدالل، توجيه كامال 
نادرستي است. ما چقدر براي مردم امكانات رفاهي و تفريحي 
آماده كرده ايم تا آنها ديگر در حاش��يه هاي رودخانه ها براي 
تفريح نروند. ثانيا: چرا سامانه اي براي اطالع رساني اين حادثه 
پيش بيني نشده بود ؟ وي در مورد انتشار اخبار غير رسمي 
مبني بر تلفات ۱5۰ نفري شهروندان در رودخانه كن گفت: 
در اين مورد اط��الع ما درحد اخباري اس��ت كه نهادهاي 
مربوطه اعالم كرده ان��د. ضمن اينكه بعي��د مي دانم اين 
تعداد كشته شده باش��ند چون به هر حال اگر چنين بود، 
خانواده هاي آنها حتما واكنش نشان مي دادند. حافظي در 
بخش ديگري از س��خنان خود به مقايسه بودجه تهران با 
رباط كريم پرداخته و گفت: بودجه ستاد مديريت بحران 
تهران 8/5 ميليون نفري براي س��ال ج��اري ۳2 ميليارد 
است در حالي كه اين رقم براي رباط كريم با ۶۰۰ هزار نفر 
جمعيت حدود ۱7 ميليارد تومان اس��ت. بنابراين چطور 
انتظار داريم كه بتواني��م در مواجهه با ح��وادث طبيعي 

عملكرد مثبت و قابل قبولي را داشته باشيم. 

يكي از مشكالت جوامع در حال 
توسعه، جهل و بي سوادي است، 
تعداد افراد تحصيلكرده و نسبت 
آن با افراد بي س��واد و كم س��واد 
يكي از معيارهايي است كه ميزان 
توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي 
جوام��ع را مش��خص مي كند. در 
جامعه ما در ميان داليلي از جمله 
فقر كه منجر ب��ه ناهنجاري هاي اجتماع��ي و افزايش تعداد 
زندانيان مي شود، يكي از عوامل همين بي سوادي و كم سوادي 
اس��ت. حاال وزارت آم��وزش و پ��رورش و س��ازمان  زندان ها 
تفاهم نام��ه اي امضا كرده اند ت��ا از ظرفيت هاي دو دس��تگاه 
براي ارتقا و گس��ترش فعاليت هاي آموزش��ي در كانون هاي 
اصالح و تربيت زندان ها، ارايه خدمات آموزش��ي و مشاوره اي 
به فرزندان در حال تحصيل زندانيان استفاده شود. بر اساس 

اين تفاهمنامه، آموزش و پرورش نيروي انساني و ابزار و اقالم 
آموزشي مورد نياز زندان ها و كانون هاي اصالح و تربيت را در 
حد مقدور فراهم كند و مشاوره هاي الزم به همسران و فرزندان 
دانش آموز زندانيان ارايه دهد و سازمان زندان ها هم مقدمات 
اين كار، از جمله آماده س��ازي فضاي فيزيكي براي اين كار را 

فراهم كند. 
امضاي چنين تفاهمنامه اي كاري اس��ت پس��نديده كه 
توسط دو س��ازمان انجام ش��ده اس��ت و اگر به صورت جدي 
اجرايي شود و در عمل بر اساس بندهاي تفاهم نامه پيش برود؛ 
زمينه اي است براي اينكه هيچ كدام از فرزندان اين سرزمين به 
خاطر شرايطي كه دارند از تحصيل سواد و آموزش بازنمانند. اما 
جداي از تعهداتي كه بر عهده دو سازمان است يك نكته مهم 

اين است كه ببينيم مثال يك فرد زنداني بي سواد، كم سواد يا 
بازمانده از تحصيل چقدر در پشت ميله هاي زندان اين انگيزه 
را دارد كه س��ر كالس درس بنش��يند؟ اينجاس��ت كه نقش 
مشاوره فرد به فرد و كالس هاي آموزشي براي ايجاد اين انگيزه 
مشخص مي شود. بايد زندانيان را تش��ويق كرد تا با شروع يا 
ادامه تحصيل اين فرصت را براي خ��ود فراهم كنند تا پس از 
آزادي از آنچه در مدت گذران حبس آموخته اند، بهره ببرند و 

خود را از آن سطحي كه هستند باالتر بكشند. 
از س��وي ديگر بحث رس��يدگي و مش��اوره به خانواده و 
فرزندان دانش آموز زندانيان مطرح است، كودكان و نوجواناني 
كه با افتادن پدر به زندان و در اكثر مواقع به دليل داشتن مادران 
كم سواد خود را بي سرپرست مي يابند و به همين دليل ديگر در 

پي ادامه تحصيل نيستند. مشاوره ارايه شده توسط نيروهاي 
آموزش و پرورش مي تواند براي بازگشت آنها به كالس درس 
هم كارس��از باش��د تا هيچ يك از فرزندان زندانيان به خاطر 

وضعيت پدران شان از تحصيل بازنمانند. 
در ميان ۱۰ ميليون نفر جمعيت كم سواد و بي سوادي كه 
در كشورمان هستند بخشي از آنها در پشت ميله هاي زندان 
هستند و افزايش س��طح س��واد آنها باعث باالرفتن شاخص 
توس��عه يافتگي كشور مي ش��ود و از س��وي ديگر در كاهش 
ناهنجاري هاي اجتماعي موثر اس��ت. فرد زنداني كه خودش 
در مدت زندان مي تواند از آموزش بهره بب��رد يا پدري كه در 
داخل زندان خيالش راحت است كه در آن سوي ديوار، دولت 
و جامعه خانواده و فرزندانش را از ياد نبرده است، امنيت رواني 
خواهد داش��ت و آثار اين ح��س امنيت روان��ي را مي توان در 

روزهاي پس از آزادي او هم در جامعه ديد. 
٭مشاور عالي وزير آموزش و پرورش

گزارش

وزير كشور درباره رويارويي با باياي طبيعي:

 فقط پاسخگوي 20درصد جمعيت 
تهران هستيم

فضل�ي:  رحمان�ي 
س�تاد  عملك�رد 
س�يل  در  بح�ران 
قاب�ل  اخي�ر 
اس�ت  قب�ول 
 ولي نمره اي به آنها 

نمي دهم 

برش-1

اسماعيل نجار: براساس 
طرحي ك�ه ب�ه مجلس 
اراي�ه ش�ده، مديري�ت 
بح�ران در ش�هر تهران 
به دولت و وزارت كش�ور 
مح�ول خواه�د ش�د تا 
بتواند نظ�ارت عاليه و هماهن�گ و يكپارچه اي 

ايجاد شود.

برش-2

اعتماد|وزير بهداشت در دومين واكنش خود براي حمايت 
از ف��روغ رزمجويي، ج��راح عمومي بيمارس��تان ولي عصر 
ممس��ني كه چهار مرداد ماه در پي اق��دام غيرقانوني يك 
مامور قضايي، به اتهام توهين به مامور دول��ت، در اورژانس 
بيمارستان بازداشت و با دس��ت هاي دستبند زده، از مقابل 
چشم بيماران و همكاران بيمارس��تاني خود به بازداشتگاه 
منتقل شد و نيمه ش��ب، صرفا مش��روط به مراجعه در روز 
بعد آزاد ش��د، در صفحه شخصي اينس��تاگرامش نوشت: 
»ديروز كه همراه رييس جمهوري در سفر كردستان بودم، 
خبري به دستم رس��يد درباره بازداش��ت يكي از همكاران 
عزيزم��ان در حين انجام وظيفه در شهرس��تان ممس��ني. 
س��پردم درباره موضوع تحقيق كنند. ام��روز صبح گزارش 
دادند كه خان��م دكتر فروغ رزمجوي��ي، متخصص جراحي 
عمومي در بيمارس��تان ولي عصر نورآباد ممس��ني، چون 
دس��تورات بازپرس پرونده در مورد خانمي چاقو خورده در 
يك نزاع خانوادگي را اجرا نكرده، مورد عتاب قرار گرفته و در 
نهايت براي چند ساعت بازداشت شده است! البته با دخالت 
رياست دانشگاه مساله حل و فصل شده و گويا رييس محترم 
دادگس��تري استان هم دس��تور رس��يدگي و برخورد الزم 
با اين اقدام را صادر كرده اس��ت. اين اتفاق، تاسف بار است و 
همه ما بايد براي پيش��گيري از تكرار آن آستين همت باال 
بزنيم. من هم در همين راستا با رياست محترم قوه قضاييه 
صحبت كردم و نامه اي نيز خدمت شان فرستادم. اميدوارم 
با نگاه مدبرانه اي كه ايش��ان دارند، اين رويداد تلخ نتيجه اي 
شيرين براي عموم همكاران داشته باش��د. ما به اقدام خانم 
دكتر رزمجويي افتخار مي كنيم كه چون ساير همكاران ما 
در سخت ترين ش��رايط و با وجود همه ناماليمات، در انجام 
وظيفه خود ذره اي كوتاهي نمي كند. خانم دكتر رزمجويي، 
سپاس مرا پذيرا باش��يد.«به دنبال واكنش و پيگيري وزير 
بهداشت درباره احقاق حقوق پزشك بازداشت شده، رييس 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز همزمان با انتشار خبر اين 
واقعه، با اعزام هياتي متش��كل از علي به��ادر، معاون درمان 
دانشگاه و محمودرضا پيروي، مدير ستاد حوادث غيرمترقبه 
دانشگاه به محل بيمارستان ممسني، خواستار رسيدگي به 

اين موضوع شد، در حالي كه رييس شبكه بهداشتي درماني 
ممسني، رييس بيمارستان حضرت وليعصر)عج( و مسوول 
حراست شبكه بهداش��تي درماني ممسني هم با مسووالن 
اعزامي، جلس��ه اي تش��كيل دادند و در آن جلسه مقرر شد 
موضوع از طريق فرمانداري و دادگستري شهرستان پيگيري 
ش��ود. محمد هادي ايمانيه، رييس دانش��گاه علوم پزشكي 
ش��يراز در گفت وگو ب��ا ايرنا، حادث��ه رخ داده ب��راي جراح 
بيمارستان وليعصر را ناشي از شتابزدگي و برداشت نادرست 
بازجويان و مراجعان به اين بيمارستان دانست و افزود: »در 
اين حادثه قبول داريم كه قاضي و بازپرس از س��ر دلسوزي 
و انجام وظيفه و براي بازپرس��ي از يك مته��م مجروح وارد 
بيمارستان شدند اما با توجه به اينكه جراح بيمارستان نيز 
در حال انج��ام وظيفه خود بود، بايد مالحظ��ات كار در اين 
ش��رايط در نظر گرفته مي ش��د. جراح بيمارس��تان نورآباد 
وظيفه خود مي دانس��ت كه در كمترين زم��ان ممكن كار 
باليني الزم را براي مجروح انجام دهد اما اين موارد متاسفانه 
در بازجويي ها لحاظ نشده اس��ت. انتظار داشتيم مسووالن 
قضايي شهرستان ممس��ني در اين واقعه با در نظر گرفتن 
شرايط بيمار و پزشك جراح به بازجويي خود ادامه مي دادند 
و با هماهنگي بيشتري با رييس بيمارستان يا رييس شبكه 
بهداشتي درماني اين شهرستان، وارد بيمارستان مي شدند 
اما اين عدم هماهنگي ها و شتابزدگي ها در نهايت منجر به 
بروز رخدادهاي ناخوشايند شد. اين طبيعي است كه پزشك 
جراح يا كادر درماني در نگاه اول بازپرس يا ضابط قضايي را 
نشناسد و مانع از ورود او به بيمارستان يا كار وي شود اما اگر 
هماهنگي الزم با مسووالن بيمارستان انجام شده بود شاهد 
اين رخدادها نبوديم. جراح بيمارستان نورآباد در شرايطي به 
پرسش هاي بازپرس پاسخ مي داد كه در حال درمان مجروح 
بود و طبيعي است كه در اين شرايط نمي توان هر درخواستي 
را اجابت كرد و جراح بايد با س��رعت عمل در خدمت بيمار 

و مجروح باشد. صدور حكم جلب پزش��ك جراح و اقدامات 
قضايي كه در اين زمينه صورت گرفت نيز متاس��فانه ناشي 
از شتابزدگي بوده است و اين روند مي توانست با هماهنگي، 
به نحو بهتري انجام مي شد. حتي اگر نياز به حضور پزشك، 
جراح يا هر مس��وول بيمارس��تاني در حضور مرجع قضايي 
هم باشد، اين امكان هست كه از طريق فراخوان در موعدي 
بهتر اين كار صورت پذيرد؛ بيش��تر گله ما از شتابزدگي در 
اين موضوع است كه باعث نگراني كادر درماني بيمارستان 
نورآباد شده است.« به گفته ايمانيه، بعد از وقوع اين رويداد، 
رييس كل دادگستري فارس ش��خصا دستور پيگيري داده 
و نسبت به آزادي پزش��ك جراح اقدام شده در عين حال كه 
به گفته وي با پيگيري قضايي، اف��راد خاطي در اين جريان 
شناس��ايي و مجازات مي ش��وند. در حالي كه بنا بر گزارش 
ايرنا، روز گذشته جمعي از كاركنان بيمارستان وليعصر)عج( 
ممسني، در اعتراض به بازداشت همكار خود براي ساعاتي 
دست از كار كشيدند، شوراي تامين شهرستان ممسني نيز 
براي پيگيري اين موضوع تشكيل جلسه داد. در عين حال 
سردار سعيد منتظر المهدي، معاون اجتماعي و سخنگوي 
نيروي انتظامي هم گفت: »در اين حادثه ناگوار هيچ سرباز يا 
ماموري از نيروي انتظامي دخالت نداشته است. همچنين در 
ساعات اوليه پس از اين اتفاق، خانم جراح با وساطت فرمانده 
انتظامي استان فارس و بر اساس دستور دادستاني آزاد شد. 
در حال حاضر هم شرايط در بيمارستان مذكور عادي است و 

به فعاليت معمول خود ادامه مي دهد.«
جمالت كوتاه پزشك بازداشت شده 

در حالي كه مس��ووالن بيمارستان وليعصر ممسني در 
گفت وگو با »اعتماد« اظهار داشتند كه بنا بر دستور حراست 
شبكه بهداشت و درمان استان فارس از هرگونه مصاحبه منع 
شده اند و اتفاقات پيش آمده براي جراح اين بيمارستان هم 
از سوي حراست در حال پيگيري است، فروغ رزمجويي در 

گفت وگويي كوتاه با ايرنا ضمن اشاره اي تلويحي به اتفاقات 
پيش آمده كه باعث بي احترامي و آسيب روحي و جسمي به 
وي شده، گفت: »اين بي احترامي ها را هرگز در امور حرفه اي 
و شغلي دخيل نمي دانم و هيچگاه مصالح مردم را قرباني آن 
نمي كنم. فعال هم براي رس��يدگي به امورم چند روزي را به 

مرخصي خواهم رفت اما هيچگاه كارم را ترك نخواهم كرد.«
رييس كل نظام پزشكي امروز به استان فارس 

مي رود 
عليرضا زالي، رييس كل س��ازمان نظام پزش��كي امروز 
به استان فارس مي رود تا به عنوان متولي حمايت از حقوق 
جامعه پزش��كي، اتفاق پيش آم��ده براي همكار خ��ود را از 
نزديك پيگيري كند. بنا بر اطالع »اعتم��اد« در حالي كه از 
ساعات اوليه پس از اين اتفاق هم رييس كل نظام پزشكي، 
خواس��تار پيگيري كامل اين اتفاق توس��ط حميرا وفايي، 
ريي��س ش��وراي هماهنگي اس��تان ف��ارس و رييس نظام 
پزشكي شيراز شده، رضا الري پور، سخنگوي سازمان نظام 
پزشكي كشور در گفت وگو با »اعتماد« ضمن تاكيد بر لزوم 
حمايت هاي قانوني از جامعه پزشكي در جهت حفظ امنيت 
شغلي اين قش��ر، گفت: »در تمام بيمارس��تان هاي كشور، 
نيروي انتظامي مستقر است. در فضاي بيمارستان ها معموال 
اتفاقاتي پيش مي آيد ك��ه البته حق مردم هم هس��ت زيرا 
همراهان بيمار معموال دچار استرس هستند و انتظار نيست 
كه از علم پزشكي هم سررش��ته اي داشته باشند. پزشكان 
هم هميشه مشغول رس��يدگي به امور چند بيمار هستند 
كه البته اولويت دهي مناسب به مراجعان هم از وظايف كادر 
درمان و تيم پزشكي اس��ت.«الري پور ضمن ابراز رضايت از 
واكنش به هنگام وزير بهداش��ت توضيح داد: »قرار شده كه 
در صورت اثبات سوءاس��تفاده اين مقام قضايي از موقعيت 
اداري، تنبيهات الزم اعمال ش��ود.«در حالي كه اتهام منجر 
به بازداشت پزشك بيمارستان وليعصر، ناديده گرفتن دستور 
مقام قضايي براي رسيدگي به وضعيت بيمار بوده، الري پور 
در پاسخ به »اعتماد« تاكيد كرد: »طبابت صرفا مختص كادر 
درمان است و به هيچ عنوان، هيچ كس غير از اين افراد حق 

دخالت در كار علمي و موازين حرفه اي طبابت را ندارد.« 

بهداشت و درمان

نگاه روز

كاظم اكرمي٭


