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معاون استاندار تهران خبر داد؛

ارزیابی طرح ترافیک تهران پس از شهریور
| معاون عمرانى استاندارى تهران درباره 
ارزيابى طرح ترافيك جديد گفت: زمان مناسبى 
براى ارزيابى طرح ترافيك تهران نيست و اين كار 
را به بعد از شهريور و بازگشــايى مدارس موكول 

مى كنيم.
محمد تقى زاده گفت: در تعطيالت تابســتانى 
مدارس قرار گرفته ايم و شــهروندان ســفرهاى 
تابستانى را دارند بنابراين اين ارزيابى را به شهريور و پس از بازگشايى مدارس 

موكول كرده ايم تا بتوان محك مناسبى از طرح داشته باشيم.
وى درخصوص ساماندهى سرويس مدارس همزمان با بازگشايى مدارس نيز 
گفت: تا سال هاى گذشته سامانه پايش ناوگان دانش آموزى(سپنتا) تنها در 
شهر تهران و مالرد فعال بوده اما امسال در تالش هستيم براى اكثر شهرهاى 
استان تهران اين سامانه را فعال كنيم و اميدواريم در بيش از 70 درصد شهرهاى 
استان اين كار انجام شــود. تقى زاده ادامه داد: كميته هاى شهرستانى ويژه 
سرويس مدارس شكل گرفته است و با توجه به تجارب شهرهاى تهران و مالرد 
كه پيشتر اين سامانه مورد بهره بردارى قرار گرفته است مقرر شده در ساير 
شهرها نيز بهره بردارى از ان انجام شود. همچنين مشكلى ديگرى كه وجود 
داشــت درخصوص رانندگانى بود كه به تازگى گواهينامه دريافت كرده اند و 
محدوديت هايى كه اين گواهينامه ها براى سرويس مدارس به همراه دارد كه 

در تالش هستيم اين محدوديت ها را برطرف كنيم.

همکاری پلیس با محیط زیست برای 
مقابله با قاچاق حیات وحش

| معاون محيط زيست طبيعى سازمان 
محيط زيست با اشــاره به اينكه تلفات ببر در باغ 
وحش مشهد در دست بررسى است، گفت: قاچاق 
حيات وحش دومين قاچاق پرســود دنيا است. 
حميد ظهرابى در نشست خبرى كه در سازمان 
محيط زيست با حضور عيسى كالنترى - رئيس اين 
سازمان - برگزار شد در پاسخ به پرسشى در مورد 
وضعيت باغ وحش هاى كشور گفت: باغ وحش ها به لحاظ تامين گونه تحت 
نظارت سازمان محيط زيست و به لحاظ بهداشت زير نظر سازمان دامپزشكى 
هستند. وى با اشاره به اينكه پنج ســال پيش 70 درصد باغ وحش ها هيچ 
مجوزى از سازمان محيط زيست نداشتند از همان موقع دستورالعمل هاى 
الزم براى صدور مجوز به باغ وحش ها تهيه شد و باغ وحش ها موظف شدند 
كه حداقل استانداردها را رعايت كنند. در همان برهه فعاليت تعدادى از باغ 
وحش ها متوقف شد، تعدادى هم تالش كردند كه خود را استانداردها برسانند. 
معاون محيط زيست طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه در 
شرايط حاضر بخش عمده باغ وحش ها به حداقل استانداردها پايبند هستند، 
گفت: 90 درصد باغ وحش ها مجوز گرفته اند، البته استانداردهاى مربوط به باغ 
وحش ها پايين است و به دنبال ارتقاى اين استانداردها مطابق با استانداردهاى 
بين المللى هستيم اما فراموش نكنيم كه فعاليت هاى اصالحى بايد به تدريج و 
گام به گام صورت گيرد. ظهرابى در مورد تلفات ببر در باغ وحش مشهد گفت: 
سال گذشته نيز موضوع مشــابهى در اين باغ وحش اتفاق افتاد. البته بطور 
طبيعى تعدادى از ببرها به هنگام تولد تلف مى شوند.  وى ادامه داد: پيش از 
اين در مواقع مورد نياز تذكرات الزم به باغ وحش مشهد داده شده است. خبر 

تلف شدن هفت ببر در باغ وحش مشهد را ديروز دريافت كردم.

دست فروشان میدان امام حسین )ع( ساماندهی می شوند
| مديرعامل شــركت شــهربان و حريم بان شــهردارى تهران از ساماندهى 
دست فروشان محور ميدان امام حســين (ع) در آينده نزديك خبر داد. امير فتاحيان 
در تشريح عملكرد شركت شهربان و حريم بان شهردارى تهران گفت: ظرف يك سال 
گذشته با كمك رسانه ها توانستيم طرح هاى ساماندهى را در سطح شهر تهران بدون 
ايجاد هر گونه تنشى اجرايى كنيم به شكلى كه حتى يك خبر منفى نيز مبنى بر درگيرى 
پرسنل اين شركت با دست فروشان منتشر نشد. وى افزود: بى ترديد اگر تصور كنيم كه 
حوزه خبر كم اهميت است غافله را باخته ايم. ما با كمك رسانه ها به دنبال ايجاد فضايى 
پر از مهر و عاطفه هستيم و نخواهيم گذاشت كه فضا ناامن شود. با توجه به كمكى كه 
خبرنگاران ظرف يك سال گذشته به شركت شهربان و حريم بان كرده اند و با آموزش هايى 
كه پرسنل اين شركت مبنى بر رفتار حرفه اى و شايسته داشته اند، هيچ خبر منفى مبنى 
بر ايجاد درگيرى و تنش نداشته ايم. وى ادامه داد: در طرح هايى كه در سطح شهر تهران 
اجرايى كرديم تالش كرديم پرسنل ما در كنار مردم قرار بگيرند و به اين ترتيب طرح ها 
در فضايى آرام اجرايى شود براى مثال در سيل اخير نيروهاى ما در مناطق مختلف سيل 
زده به كمك مردم رفتند و امنيت روانى ميان مردم و پرسنل ما ايجاد شد. وى تأكيد كرد: 
شركت شهربان و حريم بان به سمت درخواست هاى مردم حركت مى كند و قطعا زمانى كه 
خواست مردم و قانون با يكديگر تلفيق مى شود اتفاقات بسيار خوبى رخ مى دهد. در همه 
جاى دنيا نيز براى تصميم سازى و تصميم گيرى خواست مردم مالك عمل قرار مى گيرد.

»خالکوبی« مانع دریافت گواهینامه رانندگی نیست
| رئيس مركز معاينات پزشكى معاونت بهداد ناجا گفت: صرف داشتن 
خالكوبى مانع احراز صالحيت فرد براى دريافت گواهينامه رانندگى نيست اما 
چنانچه فرد داراى خالكوبى  هاى مشــهود، نامتعارف و يا سابقه خودزنى داشته 
باشد، بايد از نظر احتمال ابتال به برخى اختالالت روانى تأثيرگذار در رانندگى 
مورد بررسى و ارزيابى هاى روانشــناختى قرار بگيرد كه نظريه نهايى براساس 
رأى كميسيون روان پزشكى و براساس مصاحبه و تست هاى روانشناسى صادر 
مى شود.  سرهنگ آرش باستانى با اشاره به خبر منتشر شده از سوى معاونت 
اجتماعى پليس راهنمايى و رانندگى تهران مبنى بر تاثير خالكوبى در دريافت 
گواهينامه رانندگى گفت: رانندگى امتيازى است كه برخوردارى از آن مستلزم 
احراز صالحيت  هاى مهارتى و پزشكى افراد است و هدف اصلى ما از انجام معاينات 
پزشكى متقاضيان گواهينامه رانندگى، افزايش ضريب ايمنى در رانندگى است.

وى افزود: پيش از اين، تأييد صالحيت پزشكى متقاضيان گواهينامه تنها به 
معاينات چشم محدود مى شد اما با توجه به نقش مهم و تأثيرگذار عامل انسانى در 
تصادفات، كارگروهى متشكل پاز وزارت بهداشت، معاونت  هاى بهداد و راهور ناجا 
تشكيل و ضمن احصاى بيمارى  هاى جسمى و روانى مؤثر در رانندگى و تعيين 
روش  هاى معاينات پزشكى، آئين نامه راهور ناجا، تدوين و در سال 1384 توسط 

هيات وزيران تصويب و ابالغ شد.

آماده باش پلیس فرودگاه برای بازگشت حجاج
| فرمانده پليس فرودگاه هاى كشور از آمادگى اين پليس براى بازگشت حجاج 
خبر داد.سردار حسن مهرى دراين باره گفت: با پايان مراسم حج فرآِيند بازگشت حجاج 
از كشور عربستان آغاز شده و در همين راستا نيز پليس فرودگاه هاى كشور همچون 
عمليات رفت زائران در آماده باش كامل اســت.  وى با بيان اينكه بازگشت حجاج از 
اواخر هفته جارى آغاز خواهد شد، افزود: ماموران پليس فرودگاه با حضور در فضاى 
فرودگاه ها به برقرارى نظم و امنيت بيش از 86 هزار حاجى و استقبال كنندگان از آنان 

اقدام خواهند كرد.
مهرى در مورد استقبال از حجاج نيز گفت: توصيه هميشگى ما اين است كه افراد براى 
استقبال از زائران به فرودگاه نيايند و از هر خانواده تنها يك يا دو نفر براى استقبال به 
فرودگاه بيايند و مراسم خوش آمد گويى و استقبال را در خانه و محلى خارج از فرودگاه 
برگزار كنند، چرا كه ازدحام جمعيت سبب ايجاد اخالل در ارائه خدمات به حجاج و 

ديگر مسافران فرودگاه خواهد شد.
به گفته وى، فرودگاه امام خمينى (ره) پرترددترين ايستگاه پروازى براى بازگشت 
زائران خواهد بود. فرمانده پليس فرودگاه هاى كشور در مورد ايجاد فضاهاى قرنطينه 
در فرودگاه ها نيز گفت: تصميمات اينچنينى برعهده پليس فرودگاه نيست و وزارت 
بهداشت و جمعيت هالل احمر و ... در اين خصوص تصميم مى گيرند اما اگر نيازى 

به كمك پليس وجود داشته باشد، حتما آمادگى كمك به آنان را نيز خواهيم داشت.

| رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه مدارس 
طبيعت هيچ محمل قانونى ندارند، گفت: بر اساس فتواى مراجع تقليد 
فعاليت مدارس طبيعت غير شرعى اعالم شــده است همچنين اخيرا 
وزارت اطالعات اعالم كرده كه دو نفر از بنيانگــذاران اين مدارس جزو 
حزب توده بوده اند. عيسى كالنترى در نشســت خبرى كه در سازمان 
محيط زيست برگزار شد ،در پاسخ به اين انتقاد كه به فضاى مناسب براى 
اظهار نظر علمى همه كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست را فراهم 
نمى كند، گفت: كارشناسان سازمان بايد حرف علمى داشته باشند. در غير 
اينصورت خودشان بايد مسئوليت حرفشان را بر عهده بگيرند بنابراين همه 
كارشناسان لزوما علمى و واقعى حرف نمى زنند.وى ادامه داد: در سازمان 
حفاظت محيط زيست كارشناسان خوبى داريم كه تعدادشان محدود است. 
برخى كارشناسان براى حرف هايشان مبناى علمى ندارند بنابراين تاكيد 
كرده ايم كه هر كسى كه نظرات غلط مطرح كند خودش بايد مسئوليت 
آن را بپذيرد.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا يكى از محيط بانان كه به اليحه حمايت از محيط 
بانان انتقاد كرده بود مورد مواخذه سازمان محيط زيست قرار گرفته است، 
گفت: اين محيط بان و خانواده اش يك شبكه فساد در دماوند و فيروزكوه 
تشكيل داده و فاجعه هاى بسيارى را در حوزه محيط زيست به بار آورده 

بودند. شبكه آنها به حدى قدرتمند بود كه رئيس دادگاه منطقه و فرماندار 
منطقه نيز از آنها مى ترسيدند.كالنترى تاكيد كرد: در شرايط حاضر اين 
شبكه را متالشى كرده ايم. اين شبكه فضايى را براى شكار ايجاد كرده بود. 
برخورد با آنها مسلما كار آسانى نبود چون در همه بخش ها قدرت داشتند. 
بايد سوابق اينها مورد بررســى قرار گيرد. اين شبكه شامل يك خانواده 
هفت، هشت نفره بود كه همگى با هم برادر يا برادرزاده بودند و دست به 
اقداماتى در حوزه دماوند و فيروزكوه مى زدند كه به محيط زيست آسيب 
مى زد.رئيس سازمان حفاظت ژ محيط زيست در ادامه در پاسخ به پرسشى 
مبنى بر اينكه آيا در دولت دوازدهم سازمان محيط زيست به شكل فله اى به 
طرح هاى توسعه اى مجوز داده است؟ گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه 
سازمان محيط زيست موظف است حداكثر طى دو ماه در مورد طرح هاى 
توسعه اى اعالم نظر كند. اگر سازمان هيچ اظهار نظرى در مورد طرح ارائه 
شده نداشته باشد، مجرى مى تواند نسبت به شروع طرح اقدام كند و سازمان 
محيط زيست بعدا هيچ حقى براى اعتراض نخواهد داشت.كالنترى تاكيد 
كرد: سازمان محيط زيست بايد طى دو ماه به طرح هاى توسعه اى جواب 
دهد و اين جواب دادن به معناى مجوز دادن نيست، بلكه بايد تعيين تكليف 
كند.رئيس سازمان محيط زيست با اشاره به اينكه در گذشته امضاهاى 
طاليى براى صدور مجوز طرح هاى توســعه اى وجود داشت، گفت: اين 

امضاهاى طاليى شائبه فساد را ايجاد مى كرد كه تا كنون 80 درصد اين 
امضاها از بين رفته است و همه تالش هايمان را براى از بين رفتن آن 20 
درصد باقيمانده انجام مى دهيم.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در 
ادامه در پاسخ به پرسشى در مورد چرايى مخالفت سازمان محيط زيست با 
ادامه كار مدارس طبيعت گفت: صدور مجوز براى فعاليت مدارس طبيعت 
كامال غير قانونى بود و هيچ مهمل قانونى براى صدور مجوز وجود نداشت. 
طبق قانون اگر اتفاقى براى يكى از كودكان در مدرسه بيفتد براى مثال اگر 
پاى كسى بشكند رئيس سازمان محيط زيست بايد پاسخگو باشد و ديه آن 
را پرداخت كند.كالنترى تاكيد كرد:  طبق فتواى مراجع عظام تقليد مدارس 
طبيعت غير شرعى اعالم شد و رسما به سازمان محيط زيست اعالم كردند 
كه حق صدور مجوز براى مدارس طبيعت نداريم.وى در پاسخ به چرايى 
مخالفت مراجع با ادامه كار مدارس طبيعت تصريح كرد: گفته مى شود كه 
در مدارس طبيعت ايدئولوژى هاى غيردينى تبليغ مى شود. براى مثال 
سگ به جاى خواهر و گربه به جاى برادر تلقى مى شود. افزون بر اينها دو ماه 
پيش وزارت اطالعات نامه اى به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال كرد 
كه در معناى عام دو نفر از بنيانگذاران مدارس طبيعت كه نسبت به صدور 
مجوز اين مدارس اقدام مى كردند، جزو حزب توده بوده اند و صالحيت كار 

در اين حوزه را ندارند.

|  معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اعالم مخالفت با توليد 
سوارى ديزلى در ايران گفت: يكى از خودروسازان داخلى رقم قابل توجهى براى مطالعه سوارى 
ديزلى اختصاص داده است اما 13 دانشگاه برتر كشور و سازمان حفاظت محيط زيست با توليد اين 
دستگاه مخالف هستند.مسعود تجريشى سازمان محيط زيست در نشست خبرى كه در سازمان 
حفاظت محيط زيست برگزار شد در مورد توليد سوارى ديزلى در كشور گفت: در چند سال گذشته 
يك خودروساز داخلى رقم قابل توجهى براى مطالعه مربوط به سوارى ديزلى هزينه كرده است 
و اخيرا درخواست داشت كه مجوز توليد سوارى ديزلى صادر شود.وى ادامه داد: سازمان محيط 
زيست با توليد سوارى ديزلى در ايران مخالف است، چون كشور ما يك منطقه خشك است و شرايط 
براى توليد آالينده هاى ثانويه در صورت توليد و تردد سوارى هاى ديزلى فراهم است.معاون محيط 
زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر مخالفت اين سازمان با توليد سوارى ديزلى 
در سازمان گفت: اخيرا بررسى فنى اين موضوع به كنسرسيوم دانشگاه هاى برتر محول شده بود 
كه كنسرسيوم دانشگاه هاى برتر - كه شامل 13 دانشگاه است - مخالفت خود را با توليد سوارى 
ديزلى اعالم كردند.تجريشى در ادامه در مورد ارتباط استارت آپ ها با مسائل محيط زيستى در ايران 
اظهاركرد: استارت آپ ها در حوزه هاى آلودگى هوا، پسماند و كاهش مصرف آب فعال هستند. بر 
اساس تفاهم نامه اى كه با معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى داريم استارت آپ هايى در حوزه 
شناسايى آالينده هاى صنايع و كارخانجات فعاليت مى كنند.وى ادامه داد: در زمينه كاهش مصرف 

آب نيز استارت آپ ها مى توانند حضور پررنگى داشته باشند. يكى از مشكالت محيط زيستى كشور 
ما استقرار نيروگاه ها و كارخانه ها در مناطق كم آب است. اخيرا برخى شركت هاى دانش بنيان در 
زمينه كاهش مصرف آب صنايع فعال شده اند. فعاليت استارت آپ ها در حوزه پسماند از چهار ماه 
پيش شروع شده است و برخى شركت هاى دانش بنيان در اين زمينه فعال شده اند.تجريشى در 
پاسخ به پرسشى درباره برنامه هاى مديريتى براى پسماند استان هاى شمالى گفت: سال قبل برنامه  
براى مديريت پسماند دو استان گيالن و مازندران با كمك استانداران، وزارت كشور و ادارات كل 
محيط زيست را طراحى و نهايى كرديم. در اين برنامه اشاره شده بود كه چه اقداماتى با چه ميزان 
هزينه براى مديريت پسماند بايد انجام شود كه متاسفانه بودجه اى براى اين موضوع اختصاص داده 
نشد.معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه امسال فرصت هايى 
براى تامين بودجه مورد نياز براى مديريت پسماند فراهم شده است،اظهاركرد: قرار شده سه تا پنج 
دهم درصد از ارزش كاالهايى كه وارد كشور مى شود يا توليد مى شود در يك صندوق ذخيره شود تا 
با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور در حوزه مديريت پسماند مورد استفاده قرار 
گيرد. همچنين از مسير واردات كاالهايى كه پسماند دارند 800 ميليارد تومان كنار گذاشته مى شود 
كه اين مبلغ هم براى مديريت پسماند هزينه خواهد شد.وى ادامه داد: اخيرا رئيس سازمان برنامه 
و بودجه اعالم كرده كه بخشى از بودجه 2300 ميليارد تومانى اين سازمان به پروژه هاى مديريت 
پسماند شمال كشور اختصاص خواهد يافت بنابراين قول مى دهيم كه در شش ماهه دوم امسال به 

لحاظ اجرايى در حوزه مديريت پسماند اتفاقات خوبى بيفتد.معاون محيط زيست انسانى سازمان 
حفاظت محيط زيست در ادامه در پاسخ به اين انتقاد كه نحوه صدور مجوز در سازمان محيط زيست 
طى دو سال گذشته به صورت فله اى بوده است، گفت: اين ادعا درست نيست چون در يكى دو سال 
گذشته سعى كرديم پروژه ها و طرح هاى توسعه اى را تعيين تكليف كنيم. برخى پروژه ها به مدت 
15 سال بدون تعيين تكليف مانده بودند.تجريشى با اشاره به اينكه در دو سال گذشته حدود 240 
پروژه مورد ارزيابى قرار گرفته است،اظهاركرد: اين 240 پروژه را بررسى و تعيين تكليف كرده ايم اما 
تعيين تكليف لزوما به معناى مجوز دهى نيست چون در سال آمار سال 97 نشان مى دهد كه ما تنها 
به 64 طرح مجوز اجرا داده ايم.وى در ادامه گفت: از وزارت نيرو درخواست كرديم كه همه نيازهاى 
خود را براى سدسازى تا افق 20 ساله مشخص و اعالم كند. اين وزارتخانه تاكيد دارد كه برخى 
پروژه ها حتما بايد اجرايى شود اما در سازمان حفاظت محيط زيست سعى كرده ايم به سدهايى كه 
با هدف كشاورزى طراحى شده مجوز ندهيم.معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط 
زيست در مورد جاده سازى در مسير الموت به تنكابن گفت: اجراى اين طرح متوقف شده اما كليه 
تخريب ها براى جاده سازى انجام شده بود و يك سال و نيم است كه طرح كال تعطيل شده است. 
كيلومتر به كيلومتر اين طرح را بررسى و الزامات زيست محيطى مربوط به آن را مشخص كرده ايم.
تجريشى تاكيد كرد: براى پروژه هايى كه مجوز صادر مى كنيم از مجرى تعهد محضرى مى گيريم 

تا كليه مالحظات زيست محيطى در اجراى طرح رعايت شود.
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مخالفت ۱۳ دانشگاه 
کشور با تولید 
سواری دیزلی در 
ایران

فتوای مراجع بر غیرشرعی بودن فعالیت مدارس طبیعت

خبرنامه دریچه

برقراری روزانه ۹۵۰۰ تماس با اورژانس تهران

| معاون كل وزارت بهداشت از ترويج طب دفاعى در كشور ابراز نگرانى 
كرد و گفت: در حال حاضر پزشــكان بســيارى، اقدامات غيرضرورى را براى 
جلوگيرى از شــكايات احتمالى در آينده، انجام مى دهنــد؛ درصورتيكه اگر 

قدردانى و اعتماد متقابل شكل گيرد، پزشك و مردم مطمئن تر خواهند شد.
دكتر ايرج حريرچى درباره ترويج فرهنگ قدردانى بين پزشكان، گفت: رابطه 
بين پزشك و بيمار و هر نوع مراقب سالمت و ارائه كننده خدمات اعم از بهورز، 
پرستار، پزشك عمومى و پزشــك متخصص بر مبناى اعتماد متقابل بين آنها 
شكل مى گيرد. وى افزود: اگر بيمار و يا درخواست كننده خدمتى نباشد، فرصت 
ارائه خدمت و انجام فعاليت ها هم از ما ســلب خواهد شــد، لذا ما هم قدردان 
مراجعه كنندگان هستيم. معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه اين قدردانى 
بايد بر مبناى اعتماد متقابل صورت گيرد، گفت: بنده به عنوان يك مسئول از 

ارائه كنندگان خدمات به ويژه بهورزان در روستاها قدردانى مى كنم.

وى با اشاره به افزايش استانداردهاى سالمت به ويژه حوزه خدمات بهداشتى 
در روســتاها، بيان كرد: اين توفيق به مدد فعاليت بهورزان، پزشكان خانواده و 
ماماهاى مستقر در روستاها به دست آمده است. عالوه براين، مراقبان سالمت 
در حاشيه شهرها نيز با وجود تمام سختى ها، شاخص هاى بهداشتى حاشيه شهر 

را به خود هسته مركزى شهر نزديك كرده اند.
حريرچى همچنين از پرستاران، بهياران، كمك بهياران، همكاران آزمايشگاه 
و راديولوژيست هاى فعال در بيمارستان ها و خارج از بيمارستان ها و همچنين 
پزشكان قدردانى كرد و افزود: اخيرا كم لطفى هايى به پزشكان شده است. ما 
قدردان خدمات شبانه روزى اين قشر هستيم. تيم پزشكى و بهداشتى و درمانى، 

ساالنه به ميليون ها بار مراجعه مردم، خدمت ارائه مى دهند.
معاون كل وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه قدردانى دو طرفه، افزايش سالمت 
مردم را به دنبال دارد، عنوان كرد: ايجاد اعتماد و حس خوب بين ارائه كنندگان 

و دريافت كنندگان خدمت موجب افزايش ميزان موفقيت خدمات و كاهش بار 
مراجعات و هزينه هاى سيستم بهداشت درمانى خواهد شد؛ كما اينكه بسيارى 
از مراجعات متعدد ناشــى از عدم اعتماد، احترام و قدردانى متقابل است.بنابر 
اعالم وبدا، حريرچى از ترويج طب دفاعى در كشور ابراز نگرانى كرد و گفت: در 
حال حاضر پزشكان بسيارى، اقدامات غيرضرورى را براى جلوگيرى از شكايات 
احتمالى در آينده، انجام مى دهنــد؛ درصورتيكه اگر قدردانى و اعتماد متقابل 

شكل گيرد، پزشك و مردم مطمئن تر خواهند شد.
معاون كل وزارت بهداشت در پايان يادآور شد: وزير بهداشت اخيرا از دكتر 
جبارزاده براى ايجاد شــبكه ارتباط مردمى و نظارت مردمى بر حوزه خدمات 
بهداشتى و درمانى دعوت كرده اند تا به مطالبات مردمى از جمله احترام و توجه 
به كرامت آنها رسيدگى شود، ضمن اينكه تشكيالت و شوراهايى در استان ها 

نيز ايجاد شده تا اين كار به نحو احسن صورت گيرد.

ابراز نگرانی معاون کل وزارت بهداشت از ترویج »طب دفاعی« در کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد؛

| اســامى نفرات برتر كنكور سراسرى هفته گذشته 
اعالم شــد و تقريبا مى توان گفت نام دانش آموزان مناطق 
محروم كه در مدارس دولتــى عادى تحصيل كرده اند كمتر 
در ميان آنها به چشم مى خورد. تحصيل بيش از 70 درصدى 
نفرات برتر كنكور در مدارس خاص دولتى و غيردولتى زنگ 
خطر به محاق رفتن»عدالت آموزشــى» را دوباره به صدا در 
آورد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، محمود فرشيدى، 
وزير اســبق آموزش و پــرورش درباره مشــكالت مدارس 
دولتى، بايد و نبايدهاى فعاليت مدارس غيردولتى و ارتباط 
ميان وضعيت آموزشى نفرات برتر كنكور و عدالت آموزشى 
توضيحاتــى ارائه و اظهار كرد: طبيعى اســت كه درباره هر 
مسئله اى نبايد نگاه افراطى و تفريطى داشته باشيم، همانند 
حوزه اقتصاد كه گفته مى شــود اگر همه چيز دولتى باشد 
اوضاع درست مى شود از آن سو افرادى معتقدند همه چيز بايد 
آزاد شود. اينكه اصوال بايد مدرسه غير دولتى داشته باشيم 
يا خير؟ نيز از همين حيث است و موافقان و مخالفانى دارد و 

يك نگاه افراطى و تفريطى بر آن حاكم است.
وى افزود: عنوان اين مدارس در ابتدا «غير انتفاعى» بود 
كه آن را بيشتر مى پسندم و به اين مفهوم است كه كسانى كه 
انگيزه تربيتى دارند وارد مى شوند و دنبال نفع مالى نيستند. 
بعد از انقالب بحث در اين باره باال گرفت و در نهايت در سال 
60 كار به امام راحل رسيد و فرمايش ايشان فصل الخطاب 
بود و تاكيد كردند كه مردم را در فرهنگ مشــاركت دهيد و 

كارشكنى نكنيد.
وزير اسبق آموزش و پرورش با بيان اينكه اخيرا در فضاى 
رسانه ها سعى مى كنند شــبهاتى به اين موضوع وارد كنند 

گفت: اين جامعه آمارى كه مى گويند 10 نفر اول در مدارس 
پولى درس مى خوانند بر اســاس چه مالكى است؟ هر چه 
جامعه آمارى گسترده تر باشد به واقعيت نزديك تر است. 10 
نفر اول كنكور بخشى از نخبگان جامعه هستند. اين 40 نفر 
بخشى از جامعه نخبگانى دانش آموزى اين دوره اند و حتى به 
معناى فراگيرى نخبگى نيست. الزم است تحليل ها از حالت 

سطحى خارج شده و عميق تر شود.
وى افزود: در ميان 10 نفر اول رشــته تجربى 10 درصد 
از تهران اند؛  در 10 نفر اول رياضــى 40 درصد، در 10 نفر 
اول انسانى 50 درصد و در 5 نفر اول رشته هنر 100 درصد 

تهرانى هستند.
 اين آمار نشــان مى دهد در رشــته هاى دشوارتر، فرصت 
بيشترى براى دانش آموزان شهرستانى فراهم بوده است كه 

بيايند و خودشان را نشان دهند.
فرشيدى با بيان اينكه اگر بخواهيم آمار دقيق ترى از اين 
موضوع ارائه كنيم بايد تحليل هاى آمــارى ما از كل دانش 
آموزان باشد كه حضورشــان در كنكور چگونه بوده است و 
چه رتبه هايى را كسب كردند؟ گفت: قبول داريم كه مشكل 
عدالت آموزشــى داريم و بايد براى آن تالش كنيم اما اينكه 
ماجرا را صفر و صدى و سياه و ســفيد ببينيم را قبول ندارم 
و معتقدم كه امروز فرصت هاى بسيارى براى دانش آموزان 
مناطق محروم فراهم شــده تا در آزمون هــا پذيرفته و وارد 

دانشگاه ها بشوند.
وزير اسبق آموزش و پرورش با اشاره به تقسيم بندى هاى 
انواع مدارس اعم از نمونه دولتى، سمپاد، هيئت امنايى و غيره 
كه همگى دولتى هســتند گفت: درست است كه در سطوح 

مختلف هزينه هايى از اوليــاء مى گيرند اما در نهايت دولتى 
هستند. خوشبختانه مدارس سمپاد تقريباً در سطح كشور 
پراكنده شده و بسيارى از دانش آموزان با استعداد امكان ورود 
به مدارس سمپاد را دارند. طبيعى است كه در اين مدارس 

كار بيشترى با آنها شده است.
 وى با طرح اين پرســش كه واقعاً مســئول تحقق عدالت 
آموزشى كيست؟ گفت: بدون شــك مسئول تحقق عدالت 
آموزشــى، دولت اســت. دولت بايد سياســت هايى را اجرا 

كند تا عدالت آموزشى در سراسر كشــور فراگير شود. بايد 
انگشت اتهام را از روى كسانى كه توانسته اند خدماتى را در 
بخش مدارس غير دولتى ارائه دهند و مديريت خوبى داشته 
باشند برداريم. بازار عرضه و تقاضاست و اگر همين مدارس 
غيردولتى هم خوب كار نكنند تعطيل مى شوند. آيا مدارس 
غيردولتى توانستند در ارتقاى آموزش كمك كنند يا خير؟ 
نبايد جلوى آن را بگيريم. دولت بايد كمك كند كه آموزش 

در مدارس ضعيف تر ارتقا يابد.

رتبههایبرترکنکورازقشرمرفهاند؟

|  دكتر پيمان صابريان اظهار كرد: طى سال جارى با توجه به شرايط اهدافى كه پيش رو داشتيم بالغ بر 3200 تا 3300 ماموريت 
روزانه را انجام داده ايم. تعداد ماموريت ها در سال جارى نسبت به سال گذشته 38 درصد افزايش يافته است. سازمان اورژانس تهران 

روزانه حدود 7 هزار و 500 تا 9 هزار و 500 تماس دارد كه از اين تعداد حدود 20 درصد آن ها مزاحمان تلفنى هستند.


