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جداسازی معتادان ،طرحی شکست خورده در سایر کشورها

| محسن روشن پژوه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت :زمانیکه پیشنهاد جداسازی معتادان از فضای جامعه مطرح
می شود ،نشان می دهد که این نگاه همچنان در سطح جامعه وجود دارد .در کشورهای دیگر حتی آمریکا نیز زمانی چنین نگاهی وجود داشت
و پیشنهاد احداث مراکز بسیاربزرگ باهدف نگهداری معتادان مطرح بود اما شواهد به تدریج ناکارآمدی آنهـا را روشن کرد.

دریچه

خبرنامه

برخورد نیروی انتظامی با مختل کنندگان
نظم و امنیت در کشور

نحوه ارایه خدمات دندانپزشکی دولتی
در نوروز

| فرمانده ناجا در مراســم بزرگداشت
شهدای حادثه خیابان پاسداران در ستاد ناجا
گفت :هر گروه و شــخصی که بخواهد به این
نظم و امنیتی که به واســطه رشادتهای همه
عزیزان در نیروی انتظامی ،بسیج ،سپاه و ارتش
در اقصی نقاط کشور ایجاد شده ،خدشهای وارد
کند ،نیروی انتظامی با اقتدار بر اساس قانون با

آنها برخورد خواهد کرد.
سردار اشتری فرمانده کل ناجا در مراسم بزرگداشت شهدای فاطمیه
(حادثه خیابان پاســداران) که با حضور جمعی از فرماندهان و خانواده
های شهدا در مسجد مالک اشتر ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد با بیان
اینکه  22اسفندماه روز شهدا نام گذاری شده است و امروز مراسمی به
یاد همه شهدای انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،مدافع حرم و به خصوص
شهدای بزرگواری که در حادثه اخیر به شهادت رسیدهاند برگزار شده
است ،گفت :امیدواریم که یاد و خاطره شهدا را زنده نگهداریم و راهشان
را ادامه دهیم.وی ادامه داد :راه شهدا اطاعت از ولی امر مسلمین و خدمت
به مردم عزیز است و اســتقرار امنیت در کشور اسالمی ما است.سردار
اشتری اضافه کرد :نیروی انتظامی با روحیه جهادی ،ایمان و با اقتدار با
هرگونه بینظمی و قانونشکنی برخورد خواهد کرد و مردم شریف مهین
اسالمی نیز فرزندان خودشان را در نیروی انتظامی همیشه مورد توجه
قرار دادند و امیدواریم بتوانیم خدمتگذاران خوبی برای این مردم شهید
پرور و والیی باشیم.

اعالم ساعات کاری داروخانههای هالل
احمر در نوروز 97

| ســاعات کاری داروخانه های هالل
احمــر؛ داروخانــه مرکزی ،تخصصــی و فوق
تخصصی (تک نسخه ای) ،تهرانپارس و جزیره
کیش در تعطیالت نوروز  1397اعالم شد.
داروخانههــای مرکــزی ،تخصصــی و فوق
تخصصی (تک نسخهای) ،تهرانپارس و جزیره
کیش به علت انبارگردانی در روز سه شنبه 29
اسفند تعطیل می باشد .همچنین ساعت کاری داروخانه مرکزی در روز
دوشنبه مورخ  28اســفند به دلیل انبارگردانی از ساعت  7:30الی 13
خواهد بود.
در تعطیالت نوروز ،داروخانه مرکزی هالل احمر از ساعت  8الی 13
باز خواهــد بود و در روزهای غیر تعطیل در ایام نوروز از ســاعت  8الی
 16در خدمت رسانی به هموطنان و بیماران عزیز آماده است .همچنین
داروهای تک نسخه ای در روزهای تعطیل از طریق داروخانه مرکزی در
اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش ،داروخانههای تک نسخه ای ،تهرانپارس و جزیره
کیش نیز در روزهای تعطیل ایام نوروز بســته است و در روزهای غیر
تعطیل از ساعت  7:30الی  13فعال خواهد بود.
نمایندگان سازمان های بیمه ای که نسخ پزشکی را تأیید می کنند،
در ایام غیر تعطیل نوروز از ســاعت  8الــی  13در داروخانه ها حضور
خواهند داشت و در ایام تعطیل نوروز تأیید نسخ از طریق شعب مربوطه
انجام خواهد شد.
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| رییس اداره امور دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت ،نحوه ارائه
خدمات دندانپزشکی در نوروز  ۹۷را تشریح کرد.دکتر قاسم صادقی درباره نحوه ارائه
خدمات دندانپزشکی در نوروز  ،۹۷گفت :در کنار ارائه خدمات اورژانس و شبانهروزی
که در حوزه پزشکی در تعطیالت نوروز ارائه میشود ،خدمات دندانپزشکی هم در
مراکز مشخصی توسط دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور ارائه
خواهد شد .مکان این مراکز نیز از طریق دانشگاههای علوم پزشکی هر شهر به مردم
اعالم میشود و میتوانند در صورت نیاز به خدمات اورژانسی دندانپزشکی ،به این
مراکز مراجعه کنند.وی افزود :بر همین اســاس تمام دانشــگاههای علوم پزشکی
سراسر کشــور باید برای نوروز یک مرکز دندانپزشــکی را در سطح شهر مشخص
و به مردم اعالم کنند .البته عمدتا این مراکز در حاشــیه بیمارســتانها یا داخل
بیمارستانها است .بنابراین این مراکز در دانشگاههای علوم پزشکی استانها برقرارند
و دانشگاههای علوم پزشکی خارج از مراکز استان هم موظفند ،برای تعطیالت نوروز
مرکز دندانپزشــکی داشته باشــند.صادقی با بیان اینکه در این ایام  ۶۳دانشگاه و
دانشکده سطح کشور موظفند یک مرکز اورژانس ارائه خدمات دندانپزشکی آماده
کنند و آدرس ،نوع خدمات و ســاعت فعالیتش را مشخص و به مردم اعالم کنند،
افزود :ساعات فعالیت آنها طی دستورالعملی مشخص شده است.

موادمحترقه خانه دوطبقه را به هوا برد

| سخنگوی سازمان آتش نشانی از بروز انفجار در یک واحد مسکونی
و تخریب آن به دلیل نگهداری چندین کیلوگرم مواد محترقه که برای ساخت
ترقههای دستساز مورد استفاده قرار میگرفت ،خبر داد.
جالل ملکی از بروز یک انفجار به دلیل نگهداری مواد محترقه در یک منزل
مسکونی خبر داد و گفت:ساعت  3:59بامداد یک حادثه انفجار و تخریب منزل
درخیابان مرتضوی حد فاصل خیابان جیحون و بزرگ یادگار امام اطالع داده
شد که بالفاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.محل حادثه یک
منزل دو طبقــه قدیمی در یک کوچه بود که بر اثر انفجار شــدید در داخل
منزل بخش زیادی از دیوارها و در وپنجرههایش کامال تخریب شــده بود و
یک جوان  20ساله هم داخل منزل بود که به دلیل بروز آتش سوزی در این
خانه این جوان دچار سوختگی شدید و شکستگی شده بود که بالفاصله او را
به خارج از منزل منتقل کرده و به نیروهای اورژانس تحویل دادند.وی با بیان
اینکه بر اثر این انفجار شیشــهها و در پنجره چندساختمان اطراف تخریب
شــد ،گفت :از آنجایی که این حادثه در ساعات بامداد رخ داد و کسی در آن
ساعات در کوچه تردد نمیکرد ،حادثه فقط یک مصدوم داشتیم اما قطعا اگر
این اتفاق در ســاعاتهای میانی روز رخ می داد احتمال مصدومیت شدید
برای عابرین هم وجود داشت.

۹۶؛ سال سیاه محیط زیست

| عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور با بیان این که دانشگاه سبز باید یک خط سبز در
چیدمان اجتماعی ایجاد کند ،گفت :متأسفانه سال  ۹۶سیاه
ترین سال برای محیط زیست ایران بوده است.
محمد درویش در آیین اختتامیه هفته دانشــگاه سبز که
به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شــد با بیان این که دانشگاه
سبز دانشگاهی اســت که بتواند نشاط و شادی پایدار برای
دانشجویان ،اساتید و مردم ایجاد کند ،اظهار کرد :اگر اینگونه
باشد ،کسانی که بر طبل محیط زیستهراسی میکوبند در
اقلیت قرار میگیرند.
وی با بیان این  که سال  ۹۶سال خوبی برای محیط زیست
ایران نبود ،گفت :امیدوارم با عبــرت گرفتن از رویدادهای
سال  ۹۶تالش کنیم که سال  ۹۷سال بهتری برای محیط
زیست باشد.
ایــن عضو هیئت علمی مؤسســه تحقیقــات جنگلها و
مراتع کشور با اشاره به مفهوم دموکراسی اظهارکرد :از نگاه
دموکراســی اگر بتوانیم برای مردم یک کشور فارغ از زبان،
رنگ و دیــن و  ...فرصتهای برابر ایجاد کنیم ،به توســعه
یافتگی رسیدهایم که البته در فرهنگ ما از آن به عنوان یک
واژه وارداتی یاد میشود.
وی ادامه داد :امروز اکولوژیستها میگویند شاخص جامعه
توسعهیافته دیگر این نیســت که برای مردم یک سرزمین،
فرصتهای برابر ایجاد شود بلکه از نگاه آنها کشوری توسعه
یافته است که بتواند برای همه زیستمندان شرایط زیست
مناسب فراهم کند.
این عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

تاکید کرد :دموکراســی یک واژه وارداتی نیســت بلکه اگر
نگاهی به اشعار فردوسی ،وحشی بافقی و دیگر شعرا و عرفا
داشته باشیم ،میبینیم که دموکراسی متعلق به فرهنگ ما
اســت و اگر امروز بنا به مالحظاتی از آن به عنوان یک واژه
وارداتی یاد میشود ،گناه ماست.
درویش یادآور شد :برای نخستین بار بحث توسعه پایدار
توسط اسکندر فیروز -فردی که کلنگ سازمان محیط زیست
در ایران را به زمین زد -مطرح شــد .حال چگونه است که
بحث توســعه پایدار یک موضوع وارداتی است و باور نداریم
که محیط زیست و محیط زیستیها آمدهاند تا شرایط زندگی
مناسب برای انسانها و همه موجودات زنده فراهم کنند.
وی ادامه داد :چطور امروز برای ایجاد  ۲۰۰هزار شــغل،
چشمان مسئوالن بسته و اجازه داده شده که  ۷۲سد روی
 ۱۴رودخانه احداث شود و هزاران چاه غیرمجاز حفر شد و
چگونه  ۳۲۰هزار هکتار زمین کشاورزی امروز به  ۶۸۰هکتار
افزایش یافته است.
درویش با اشاره به تاریخچهای از وضعیت دریاچه ارومیه
تصریح کرد :در طول  ۲۵هزار سال پیش هرگز چنین بالیی
بر ســر دریاچه ارومیه نیامد و برخی اظهاراتی کهعدهای به
عنوان کارشناس مطرح میکنند ،کذب محض است.
وی به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت :واقعیت
این اســت که در دریاچه ارومیه عمدی جز ناآگاهی و ذبح
مالحظات زیستی محیطی وجود نداشته است.
مدیرکل سابق دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی محیط
زیست خاطرنشان کرد :دانشگاه سبز باید یک خط سبز در
چیدمان اجتماعی ایجاد کند و افرادی شجاع و سلحشور در

تاکید بر جمعآوری نخالههای ساختمانی و
آبهای سطحی در مناطق زلزلهزده

| نماینده وزارت بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه آخرین اقدامات انجام
شده برای تامین بهداشت در این مناطق را تشــریح کرد.طیب قدیمی درباره برنامه
دستگاههای مســئول برای کنترل فاضالب و آبهای رها شده در مناطق زلزلهزده،
توضیح داد و گفت :دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ســتاد بحران استان در این
زمینه فعال است و توانسته نظر همه مسئوالن استانی را به اهمیت این موضوع جلب
کند .در این کمیته همه مسئوالن دیگر شامل آبفا و  ...به اهمیت موضوع پی بردهاند
و قول همکاری دادهاند تا همراه حوزه بهداشــت به نحوی  فعالیت کنند که مشکل
خاصی در این زمینه نداشته باشیم.وی ادامه داد :ما نگرانیهای خود را از طریق معاونت
بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشــاه به آنها منتقل کردهایم .مسئوالن
ارشد استان نیز حمایت کردهاند .امیدواریم با برنامهریزیهایی که انجام شده آبهای
سطحی و نخالههای ساختمانی جمعآوری و اقدامات پیشگیرانه برای فصل گرما انجام
شود   .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برنامهریزی کرده است که بیش از  ۳۰۰هزار
مترمربع از آبهای سطحی و فاضالب این مناطق را با کمک یکی از دانشگاههای علوم
پزشکی تهران سم پاشی کند که این کار در حال حاضر آغاز شده است.قدیمی درباره
وضعیت سالمت آب شــرب منطقه نیز توضیح داد و گفت :سالمت آبهایی که مکلف
هستیم کلرسنجی آنها را انجام دهیم و همچنین آب قابل توزیع در سیستم شبک ه که
میتوان آن را آزمایش کرد ،تایید میشود.

آن فعالیت کنند که نگران میز و مصلحتهای خود نباشند.
آن وقت است که ســال  ۹۷میتواند به مراتب سالی بهتر از
سال  ۹۶در حوزه محیط زیست باشد.
وی تاکید کرد :محیط زیستی بودن را نباید به غرس کردن
سالی یک نهال ،یا جمع کردن زباله در روزهای پایان هفته
خالصه کرد بلکه محیط زیســتی بودن یعنی اینکه به جای
حرفهای قشــنگ ،کارهای قشــنگ انجام دهیم نه اینکه
شعار محور باشیم.
ایــن عضو هیئت علمی مؤسســه تحقیقــات جنگلها و

مراتع افزود :دانشگاه ســبز باید با رفتار خود نشان دهد که
خودروهای شخصی باید محدود شوند نه اینکه در یک کشور
 ۸۰میلیون نفری  ۸۱.۵میلیون لیتر بنزین مصرف شود.
درویــش به تشــریح وضعیت فاضالبهــای صنعتی در
رودخانه های بــزرگ ،آلودگی هــوا و  ...پرداخت و تصریح
کرد :ثروتمندترین وزارتخانه عیار و شاخص هر کشور است
و متاســفانه به مدد همین آالیندهها ،امروز وزارت بهداشت
کشــور ما با  ۶۲هزار میلیارد تومان بودجه ،ثروتمندترین و
آموزش و پرورش ما فقیرترین است که این جای تامل دارد.

