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رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت تشریح کرد:

پنج سرطان اول در زنان ایرانی

وزیر آموزش و پرورش:

وزیر آموزش و پرورش گفت :دوباره تأکید
میکنم رتبهبندی معلمان قطعا امسال اجرا
میشود .محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش
و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشت :با عنایت به نگرانیهای معلمان عزیز که
با من در میان گذاشتند ،دوباره تأکید میکنم
رتبهبندی معلمان قطعا امسال اجرایی شده و
هر زمان مصوب شود از ابتدای مهر  ۹۸برای
فرهنگیان اجرا خواهد شد.تبدیل وضعیت مربیان
پیشدبستان ،خرید خدمت و حقالتدریس هم با
رفع ابهامات طی چند هفته آتی اجرا میشود.
اجرای رتبهبندی معلمان بعد از تصویب آییننامه
آن در دولت در شرایطی از سوی وزارت آموزش
و پرورش مطرح است که مجلسیها عنوان
میکنند این طرح باید بعد از تصویب در مجلس
اجرا شود.چندی پیش حمیدرضا حاجیبابایی
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در نامهای
به رئیسجمهور نوشت :استحضار دارید که نظام
رتبهبندی معلمان با اعتبار بالغ بر  2000میلیارد
تومان با ردیف  ۵۵۰۰۰۰جدول شماره ( )۹جزء
( )۵۲در قانون بودجه سال  ۹۸کل کشور مصوب
گردید و به همین دلیل اهمیت ارتقاء جایگاه
معلمان ،این اعتبار از سقف دوم درآمدهای دولت
به سقف اول تغییر پیدا کرد تا به طور قطع به
یقین ،فرهنگیان عزیز از این مزایا برخوردار
گردند .بعد از گذشت حدود هشت ماه از سال،
هیچ گونه اقدامی از طرف دولت مشهود نیست و
از طرفی بر اساس ماده ( )۶۳برنامه ششم توسعه،
دولت مکلف است که نظام رتبه بندی معلمان
را به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید که تا
این تاریخ ،الیحه مذکور به مجلس ارائه نگردیده
است؛ خواهشمند است دستور فرمایید اقدام
مقتضی مبذول گردد.
وزیر بهداشت :

وزارت بهداشت تا آخرین لحظه در
کنار هموطنان زلزلهزده خواهد بود

وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در
توئیتر نوشت :وزارت بهداشت تا آخرین لحظه در
کنار هموطنان زلزلهزده خواهد بود.
سعید نمکی وزیر بهداشت در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت :ضمن عرض
تسلیت به خانوادههای داغدار ،برای تمامی
مصدومان حادثه تلخ زلزله آرزوی سالمتی و
بهبودی دارم.از ساعات اولیه دیروز تمام پرسنل
اورژانس و مراکز درمانی در مناطق زلزله زده در
آمادهباش کامل هستند.وزارت بهداشت با تمام
امکانات تا آخرین لحظه در کنار مردم شریف
این مناطق خواهد بود.
سخنگوی سازمان انتقال خون:

خون مورد نیاز مجروحان مناطق زلزلهزده
آذربایجان شرقی تامین شده است

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت:
خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز برای
مجروحان مناطق زلزلهزده استان آذربایجان
شرقی تامین شده است.
به گزارش امتیاز؛ بشیر حاجی بیگی
افزود :با توجه به شبکه سراسری خون رسانی،
استانهای زنجان و آذربایجان غربی و اردبیل
خون و فرآوردههای مورد نیاز مناطق زلزله زده
آذربایجان شرقی را به این استان ارسال کرده اند
و در حال حاضر خون و فرآوردههای خونی مورد
نیاز برای مصدومان این زلزله تامین شده است.
وی ادامه داد :خوشبختانه نیاز خون
بیمارستانها در مرکز زلزله زده تامین شده است
و سازمان انتقال خون از مردم خواسته است با
توجه به اینکه نیاز به خون و فرآوردههای آن
به صورت روزانه و همیشگی است مردم برای
اهدای خون در سراسر کشور به مراکز اهدای
خون مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد:
چهار مرکز جامع اهدای خون استان تهران امروز
جمعه پذیرای اهدا کنندگان و نوع دوستان برای
اهدای خون به مصدومان زلزله آذربایجان شرقی
هستند و امروز فعال هستند.
وی تصریح کرد :همچنین مرکز اهدای
خون تبریز در آذربایجان شرقی نیز پذیرای اهدا
کنندگان برای کمک به مصدومان این زلزله
است.

دیدار مدیرعامل سابق سازمان دکتر
علی اکبر پورفتح اله با دکتر پیمان
عشقی مدیرعامل جدید

دیدار مدیرعامل سابق سازمان انتقال خون
ایران جناب آقای دکتر علی اکبر پورفتح اله با
جناب آقای دکتر پیمان عشقی مدیرعامل جدید
سازمان انتقال خون ایران
به گزارش امتیاز؛ در این دیدار که در
فضایی صمیمی انجام شد دکتر پور فتح اله
مدیرعامل سابق سازمان انتقال خون ضمن
تبریک انتصاب شایسته جناب آقای دکتر
پیمان عشقی ،ضمن آرزوی موفقیت در اجرای
برنامه های آتی سازمان برای ایشان ،گزارشی
از وضعیت  ۶سال مدیریت خود به ایشان ارائه
نمودند

دیدار مدیرعامل سازمان دکتر پیمان
عشقی با اعضای شورای معاونین و
مدیران کل ستاد مرکزی سازمان

دیدار مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران
جناب آقای دکتر پیمان عشقی با اعضای شورای
معاونین و مدیران کل ستاد مرکزی سازمان
به گزارش امتیاز؛ ایشان در این دیدار
ضمن آرزوی موفقیت وسربلندی برای مدیران
و همکاران سازمان انتقال خون ایران اظهار
امیدواری کردند همه ما در جهت ارتقای فعالیت
های آینده سازمان گام برداریم
در ادامه معاونین و مدیران کل ستادی
سازمان گزارشی از فعالیت ها و عملکرد
حوزههای تحت مدیریت خود را به مدیرعامل
سازمان ارائه نمودند
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اجتماعی

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت
ضمن برشماری پنج سرطان مهم میان بانوان ایرانی،
اقدامات وزارت بهداشت برای پیشگیری ،تشخیص و
درمان سرطانهای زنانه را تشریح کرد.
دکتر علی قنبری مطلق ،با اشاره به این که بروز
سرطان در کشور به عوامل متعددی وابسته است،
گفت :با افزایش سن ،سرطانها نیز روند رو به افزایشی
را پشت سر میگذارند و این موضوع درحالی است
که جمعیت کشور رو به پیری رفته و نسبت جمعیت
سالمند افزایش یافته است .از دیگر عوامل موثر در این
زمینه ،میتوان به شیوه زندگی ناسالم ،تغذیه ناسالم و
عوامل محیطی اشاره کرد .به عنوان مثال افزایش وزن
به دنبال تغذیه اشتباه و استفاده از غذاهای فرآوری
شده ،چرب و پرکالری در کنار مصرف سیگار و الکل
با خطر افزایش سرطانهایی مانند سرطان پستان و
روده بزرگ که وزن فرد و کم تحرکی در بروز آن نقش
دارد ،ارتباط دارد.
لزوم مقابله با افزایش وزن به عنوان عاملی
بیماریزا

رئیس اداره کنترل و پیشگیری از سرطان
وزارت بهداشت با بیان اینکه ۶۵درصد جمعیت باالی
۳۰سال در ایران با افزایش وزن مواجه هستند ،افزود:
باید با افزایش وزن به عنوان یکی از عوامل بیماریزا
مقابله کرد .درحال حاضر تنها ۳۵درصد جمعیت
کشور فعالیت بدنی مناسب دارند که این رقم با شعار
افزایش فعالیت مساویاست با کاهش بروز سرطان
مغایرت دارد.وی در ادامه به نقش آلودگی هوا در
بروز سرطانها اشاره کرد و گفت :بنابر اعالم مرکز
بینالمللی تحقیقات سرطان در سال  ،۲۰۱۴آلودگی
هوا یکی از عوامل سرطانزا است .میزان مصرف انرژی
در ایران به ازای هر نفر  ۲۸۰۰کیلوگرم است؛ درحالی
که متوسط جهانی آن  ۱۹۰۰کیلوگرم بوده یا میزان
تولید گاز  Co۲در ایران به ازای هر نفر ۷.۸تن است
که متوسط جهانی آن  ۴.۹تن است .همچنین تولید
ذرات معلق در هوای شهرهای با جمعیت باالی
۱۰۰هزار نفر در ایران ۱۱۵میکروگرم است که این
میزان در آمار جهانی  ۶۱میکروگرم گزارش میشود.
شایعترین سرطانها در زنان ایرانی

مطلق اضافه کرد :درحال حاضر شایعترین
سرطان در کشور میان خانمها سرطان پستان است.
ساالنه ۱۳هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتال
میشوند که این یعنی از ۱۰۰هزار نفر  ۳۳نفر مبتال
داریم .سرطان روده بزرگ ،سرطان پوست ،سرطان
تیروئید و سرطان معده به ترتیب در رتبههای بعدی
قرار دارند و رتبه هشتم نیز به سرطان تخمدان
اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک چهارم بانوان
ایرانی به سرطان پستان مبتال میشوند ،تصریح کرد:
به طور کلی عالوه بر ایران ،در جهان نیز سرطان
پستان بیشترین شیوع را دارد؛ البته این آمار در ایران
کمتر از متوسط جهانی است؛ اما نباید از این نکته
غافل بود که با پیر شدن جمعیت کشور ،روند ابتال به
سرطان پستان نیز رو به افزایش خواهد بود.

وی به نقش هورمونها در ابتال به سرطان
پستان اشاره کرد و افزود :هر عاملی که میزان مواجهه
با برخی عوامل هورمونی را در بدن خانمها افزایش
دهد ،احتمال بروز سرطان را نیز افزایش میدهد و
هرچه طول دوره مواجهه عوامل هورمونی بیشتر
باشد ،یعنی قاعدگی در سنین پایینتری اتفاق افتد
یا در سنین باالتری یائسگی اتفاق افتد؛ احتمال بروز
سرطان پستان نیز زیاد میشود .در این بین تا سه بار
حاملگی و شیردهی هم در کاهش بروز سرطان پستان
بیتاثیر نخواهد بود.مطلق در ادامه صحبتهایش به
آمار بروز سرطان تخمدان در بین بانوان ایرانی اشاره
کرد و گفت :ساالنه  ۱۸۵۰نفر در ایران به سرطان
تخمدان مبتال میشوند؛ یعنی از هر ۱۰۰هزار نفر
 ۵نفر .در سرطان تخمدان با نوعی از بیماری روبرو
هستیم که بالقوه درمانپذیر است و هرچه شناسایی
بیماری زودتر اتفاق افتد ،درمان به شکل موثرتری
دنبال میشود؛ اما متاسفانه تست تشخیص زودهنگام
و غربالگری مشخص شدهای برای سرطان تخمدان
وجود ندارد .بنابراین ،در این نوع از سرطان بیمار با
مواجهه با دردهای شکمی ،تغییرات عادت ماهانه،
افزایش تورم شکمی و ...میتواند متوجه بیماری شود.
اجرای برنامه ثبت سرطان در سطح کشور

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت برنامه
ثبت سرطان مشخص دارد ،گفت :آمار ابتال به انواع
سرطانها در کشور مشخص است .به طور مثال
سرطان پستان در نواحی مرکزی مانند استانهای
تهران ،یزد ،فارس ،خوزستان و اصفهان میزان بروز
بیشتری دارد.
وی در خصوص سرطان دهانه رحم و راههای
تشخیص آن نیز اظهار کرد :این نوع از سرطان برخالف
سرطان تخمدان ،راه تشخیص و درمانش بالقوه است و
قابل پیشگیری و درمان است .ساالنه حدود  ۱۰۰۰نفر
به این بیماری مبتال میشوند؛ یعنی از هر ۱۰۰هزار
نفر حدودا سه نفر به این بیماری مبتال میشوند.
الزامات واکسیناسیون HPV

مطلق درخصوص پیشگیری از بروز سرطان
دهانه رحم ،به نقش آگاهیرسانی در مورد بیماری

اشاره کرد و گفت :با افزایش آگاهی میان زنان و
دختران میتوان جلوی بروز این نوع از سرطان
را گرفت .همچنین یکی از روشهایی که در
نیمی از کشورهای جهان انجام میشود ،برنامه
مستقر واکسیناسیون  HPVاست .این برنامه
از سوی سازمان بهداشت جهانی توصیه شده و
جزو روشهای استاندارد پیشگیری از بیماری
شناخته میشود .درکشور ما مهمترین چالش در
اجرایی شدن فرایند واکسیناسیون  HPVقیمت
این واکسن است که با مصرف تولید داخلی آن
میتوانیم این چالش را نیز برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از
مجموعهها اقدام به تولید این واکسن کردهاند ،گفت:
در صورتی که بررسیهای بالینی و آزمایشگاهی این
واکسنها تا پایان سال انجام شود و تاییدیه آن گرفته
شود ،میتوان نسبت به واکسیناسیون دختران ۹تا
 ۱۴ساله اقدامات مناسبی انجام داد .یکی از برنامههای
ما برای سال آینده این است تا در مناطق محدودی
واکسیناسیون را آغاز کرده و به دنبال توسعه آن باشیم.
البته ،ورود واکسن  HPVبه برنامه واکسیناسیون
کشوری با مالحظاتی همراه است که درصورت فراهم
شدن شرایط ،میسر خواهد شد .یکی از اقداماتی که
در زمینه تشخیص سرطان دهانه رحم صورت گرفته
است ستآپ تست  HPVاست تا جایگزین تست
پاپ اسمیر شود.
برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری ۳
سرطان در زنان

رئیس اداره کنترل و پیشگیری از سرطان
وزارت بهداشت درخصوص برنامههای این وزارتخانه
برای کنترل ،شناسایی و غربالگری سه سرطان
عمده که سالمت زنان ایرانی را تهدید میکند،
گفت :ما برای سرطانهای پستان ،روده بزرگ و
دهانه رحم اقدامات گستردهای را در دست انجام
داریم .درمورد تشخیص زودهنگام بیماری اصوال دو
راهبرد متفاوت وجود دارد .راهبرد اول تشخیص
زودرس به معنای شناسایی افراد با عالئم بیماری
است و راهبرد دوم شناسایی خانمهایی است که

هیچگونه عالمتی از بیماری ندارند ،اما چون به
شکل بالقوه در معرض ابتال به سرطان قرار دارند
باید بتوانیم با روشهایی بیماری را تشخیص دهیم.
وی افزود :طبق اعالم سازمان جهانی
بهداشت تمام کشورها باید برنامه مشخصی برای
تشخیص زودرس سرطان داشته باشند و ارائه
دهندگان خدمت نیز در ابتداییترین سطوح ،با
دستورالعملهای شناسایی بیماری آشنایی داشته
باشند و افراد دارای عالمت را به سطوح درمانی
بعدی ارجاع دهند .برای تشخیص سرطان پستان
یا سرطان دهانه رحم نباید منتظر بمانیم تا یک
متخصص در یک بیمارستان بزرگ یا یک کالنشهر
ی را تشخیص دهد ،بلکه باید بهورز،
بتواند بیمار 
ماما و مراقب سالمت در خانه بهداشت توانایی
تشخیص سرطان و ارجاع افراد مشکوک به سطح
دو خدمات را داشته باشند .این برنامه از پنج سال
گذشته در وزارت بهداشت ابتدا به صورت پایلوت و
سپس به شکل گسترده در حال انجام است.
وی در خصوص اهداف و مراحل اجرا و
غربالگری سرطانهای مهم زنان ادامه داد :برای
شناسایی سرطان پستان افراد بین  ۳۰تا  ۶۹سال،
برای شناسایی سرطان دهانه رحم خانمهای  ۳۰تا
 ۵۹ساله به مراکز بهداشتی فراخوان داده شدهاند
تا توسط مامای دوره دیده معاینه شده و درصورت
مشاهده عالئم و داشتن سابقه خانوادگی ،به مراکز
درمانی ارجاع داده میشوند .بر اساس برنامه پایلوت
حدود چهار تا پنج درصد از جمعیت هدف نیازمند
خدمات سطح دو هستند و متناسب با این نیاز،
مراکزی پیشبینی کردهایم تا بتوانند نسبت به
درمان افراد ،اقدامات مقتضی را انجام دهند.
مطلق افزود :وظیفه مراکز تشخیص زودهنگام
سرطان در سطح بیمارستانی ارائه خدمات
تخصصی شامل ویزیت تخصصی و انجام خدمات
ماموگرافی ،سونوگرافی و ...است .سرطان سومی
که در غربالگریها به آن میپردازیم سرطان روده
بزرگ است .در این فرآیند خانمها و آقایان ۵۰
تا  ۶۹ساله طبق فراخوان به مراکز ارائه خدمت
مراجعه میکنند و در صورتی که عالئمی مانند
خونریزی و تاخیر در اجابت مزاج داشتند ،به
سطوح باالتر ارجاع داده میشوند .در بررسیهای
صورت گرفته تاکون پنج درصد از جمعیت هدف
این بیماری نیاز به خدمات در سطوح باالتر را
دارند .یکی از اقداماتی که جهت ارتقای مراحل
غربالگری در این خصوص انجام میشود ،تست
خون مخفی در مدفوع است.
مطلق در پایان با تاکید بر اینکه بیماری
سرطان دیگر قابل درمان و پیشگیری است ،اظهار
کرد :سال گذشته از مجموع  ۱۳۷مرکز تشخیص
زودرس سرطان در کشور ۷۵ ،مرکز افتتاح شد
و در حال تکمیل سایر مراکز هستیم .هرچند در
این زمینه با محدودیتهای کمبود بودجه روبهرو
بودیم ،اما امیدواریم مراکز باقی مانده نیز سریعتر
به چرخه ارائه خدمات اضافه شوند.

بامداد روزجمعه ،زلزلهای به بزرگی  ۵.۹ریشتر استان آذربایجان شرقی را لرزاند

آخرین خبرها از زلزله آذربایجان؛  5کشته و بیش از  ۳46مصدوم

ساعت  ۲:۱۷بامداد دیروز ،زلزلهای به بزرگی  ۵.۹ریشتر استان
آذربایجان شرقی (حوالی ترک) را لرزاند که در شهرهای ترک ،سراب،
ترکمانچای و حتی اردبیل و گیالن احساس شد .در اثر این زلزله تا
کنون  5نفر فوت و بیش از  ۳۴6نفر مصدوم شدند .گفته میشود ۴۰۰
واحد مسکونی تخریب و  ۷روستا از جمله روستاهای ورزقان و ورنکش
به شدت آسیب دیدهاند.
حدود  ۵۷پس لرزه بعد از وقوع این زلزله ثبت شده است که
بیشترین آنها  ۴.۸ریشتر بزرگی داشته است.
اسماعیل نجار ،رییس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو
با خبرگزاریها گفت :بیشترین خسارت به روستای ورنکش وارد شده
است و تیمهای ارزیاب همچنان در حال ارزیابی منطقه هستند.
به گفته نجار پس از برآورد دقیق خسارتهای ناشی از زلزله
بالفاصله کار بازسازی آغاز خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تلفات دامی براثر زمین لرزه در این
منطقه گفت :براساس گزارشها خساراتی نیز به واحدهای دامی وارد
شده و تنها در یک واحد  ۲۰۰راس دام تلف شدهاند.
بازگشایی محورهای مواصالتی در مناطق زلزله

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای
آذربایجان شرقی از بازگشایی محورهای مواصالتی در مناطق زلزله
خبر داد و گفت:گروههای ارزیاب راهداری به منطقه اعزام شدند.
کاظم تیمورزاده در میانه درباره آخرین وضعیت محورهای
مواصالتی استان در مناطق زلزلهزده اظهار داشت :درمحور بستانآباد
ریزش کوه گزارش شد که بالفاصله نیروهای راهداری نسبت به
بازگشایی محورهای مسدودی اقدام کردند.
وی با بیان اینکه گروههای ارزیاب راهداری به مناطق زلزلهزده
اعزام شدهاند ،افزود :در حال حاضر تمام محورهای مواصالتی استان
باز است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجان شرقی از اعزام تجهیزات مکانیکی به روستای ورمکش خبر
داد و تصریح کرد :در حال حاضر نیروهای راهداری در آمادهباش

کامل قرار دارند.

آغاز امدادهای هالل احمر و ارزیابی وضعیت روستاها

استاندار آذربایجان شرقی از آغاز تخلیه اضطراری روستاهای
آسیبدیده در زلزله خبر داد و گفت:هالل احمر توزیع اقالم زیستی
را آغاز کرده است.
محمدرضا پورمحمدی در تشریح آخرین وضعیت مناطق
زلزلهزده شهرستان میانه اظهار داشت :در حال حاضر  ۳۴تیم امدادی
جمعیت هالل احمر در منطقه در حال ارزیابی منطقه هستند.
وی با بیان اینکه  ۷۸روستا ارزیابی کامل شد ،افزود ۷ :روستا
ی دارند و  ۴۰۰واحد مسکونی از  ۱۰تا  ۱۰۰درصد
خسارت بیشتر 
خسارت دیدهاند.
پورمحمدی با بیان اینکه اسکان اضطراری در ورمکش که کانون
زلزله بوده انجام شده است ،تصریح کرد :در روستای ورمکش و چند
روستای دیگراوردگاه امدادی ایجاد شده است.
وی از آغاز تخلیه اضطراری روستاهای آسیبدیده خبر داد و
ادامه داد :اکثر مصدومان سرپایی درمان شدهاند و هالل احمر توزیع
اقالم زیستی را اغاز کرده است.همچنین رئیس سازمان امداد و نجات
هالل احمر اعالم کرد  ۳۴تیم عملیاتی در مناطق زلزله زده آذربایجان
شرقی مشغول امدادرسانی به زلزله زدگان هستند .مرتضی سلیمی با
اشاره به آخرین وضعیت روستاهای زلزله زده گفت :در پی زلزله ۵.۹
ریشتری در بامداد روز گذشته در آذربایجان شرقی  ۳۴تیم عملیاتی
مشغول امداد رسانی هستند و دو بالگرد نیز برای ارزیابی و ارائه
اطالعات دقیق تر در حال کار هستند.وی ادامه داد :تاکنون  ۷۸روستا
ارزیابی شده که  ۷روستا بیشترین خسارت را داشته و در ارزیابی ها
بیشترین تخریب در روستای ورنکش و ورزقان است.
سلیمی تاکید کرد :در حال تخلیه اضطراری روستاهای زلزله زده
هستیم و اسکان در این روستاها آغاز شده است و اسکان اضطراری در
روستای ورنکش در حال اتمام است ،در حال حاضر تمام استان های
زنجان ،آذربایجان غربی ،اردبیل و گیالن آماده باش هستند و تعداد
فوتی ها اضافه نشده است.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکه
 ۳۰تیم ارزیاب در منطقه زلزلهزده حضور دارند ،تصریح کرد :چادر
و بستههای غذایی نیز آماده و در حال توزیع بین زلزله زدگان است.
دستور فوری وزیر صنعت و وزیر کشور برای امدادرسانی

در پی این زلزله رضا رحمانی ،وزیر صنعت دستور داد همه
امکانات جهت امداد رسانی به زلزلهزدگان بسیج شود.
وی پس از ورود به تبریز با شرکت در جلسات ستاد بحران
آذربایجان شرقی ،خواستار تمام تالش دستگاههای اجرایی برای
امدادرسانی شد.رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در دستوری به رییس
سازمان مدیریت بحران خواستار رسیدگی سریع به وضعیت زلزله
زدگان و مناطق زلزله زده شد .عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با
تاکید بر اینکه امدادرسانی به سانحه دیدگان باید در اولویت قرار گیرد
گفت :تمامی واحدها و سازمان ها و ارگان های امداد رسان موظف
به ارائه سریع و به موقع خدمات به زلزله زدگان هستند و در صورت
نیاز با هماهنگی استانداران مناطق زلزله زده  ،امکانات و توانمندی
های الزم در این خصوص به کار گرفته شود .وزیر کشور از هموطنان
خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی با نیروهای امداد و نجات
همکاری الزم را داشته باشند و اخبار و اطالعات خود را صرفا از مراجع
رسمی دریافت کنند.

حسینی در بازدید از مرکز پرتو منطقه ۱۸تاکید کرد:

باید شرایط بهتری برای زیست کودکان کار در شهر فراهم کنیم
سید مالک حسینی به مناسبت روز دانش
آموز از مرکز پرتو منطقه  18بازدید کرد .
به گزارش امتیاز ،به مناسبت  13آبان روز
دانش آموز ،سید مالک حسینی سرپرست سازمان
رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی به همراه
مصطفی حسنی معاون امور اجتماعی و فرهنگی
منطقه  ، 18رمضان لطفی معاون توانمندسازی
و کارآفرینی سازمان  ،زهرالسادات حسینی
مدیرعامل خیریه مهرانه قلب سفید ،مریم شیردل
مدیر اداره پیشگیری و ارتقاء سالمت اجتماعی
سازمان ،حسین هوشمند مدیر مرکز خدمات
اجتماعی منطقه  18ازمرکز پرتو مهرانه قلب سفید
بازدیدکرد .
مراکز پرتو در طرح ساماندهی کودکان در
معرض آسیب و آسیبدیده شهر ،در راستای
سیاستهای شهرداری در محالت آسیب پذیر راه

اندازی شده است ،این مراکز با همکاری NGO
های فعال در حوزه کودک به کودکان بازمانده از
تحصیل و کودکان کار و خیابان خدمات علمی،
آموزشی ،مددکاری ،روان شناختی ،بهداشتی و
درمانی ارائه مینمایند.
مرکزپرتومهرانه قلب سفید از سال 1395
تأسیس و  300کودک کار تحت پوشش این مرکز
می باشند و همگی این عزیزان در مدارس رسمی
پایتخت مشغول به تحصیل هستند ،و 48دانش
آموز ایرانی و غیرایرانی در مرکز مهرانه قلب سفید
به کسب علم می پردازند.
سید مالک حسینی طی بازدیدی  ۲ساعته از
مرکز پرتو منطقه  ۱۸به گفتگوی صمیمانه با دانش
آموزانی که برای آینده درخشان خود در حال
تحصیل بودند پرداخت.
در ادامه این بازدید حسینی تاکید کرد:

تصمیمگیری های مسئولین شهری و سمن ها
نباید به گونه ای باشد که به کودک کار آسیب
برسد و طبق بیانیه کنفدراسیون حقوق کودک ،
کودکان باید کودکی کنند نه کار تالش ما در این
مراکز فراهم نمودن محیطی امن و مناسب برای
این عزیزان است که به دور از هرگونه دغدغه و
نگرانی بتوانند برای آینده ای روشن گام بردارند .
وی افزود NGO:ها در پیشبرد فعالیت مراکز
پرتو نقش بسزایی دارند و باید قویتر از پیش به
کمک شهرداری ها بیایند تا بتوانیم گامی مؤثر
برای آسیب دیدگان پایتخت برداریم .
حسینی در پایان این بازدید اظهار کرد ،کار با
این قشر از کودکان بسیار حساس و دشوار و البته
لذت بخش و شیرین است .این عزیزان از جنبه
های مختلف دچار آسیبهای اجتماعی شده و در
اصطالح به مانند چینیبندزده هستند و در این

حالت نگاه ما نباید صرفا به داشتن یک مؤسسه و یا
یک مرکز خالصه شود ،بلکه افق دیدمان آنقدر باید
وسیع باشد که هر اقدامی انجام میدهیم به مثابه
یک طرح در مقیاس شهری ،ملی و حتی ظرفیت
ارائه بین المللی داشته باشد.
حسینی افزود :کار کودکان پدیده
ناخوشایندی است که ما به رسمیت نمی شناسیم
و رویکرد برنامه ها و تصمیم سازی هایمان در این
حوزه بر مبنای رعایت کامل حقوق کودکان است،
اما باید بپذیریم این پدیده وجود دارد و به هیچ
وجه ما رویکرد پاک کردن صورت مسله را نداریم
بلکه تالش میکنیم آسیب را به حداقل رسانده و
فارغ از ملیت و مسائل حاشیه ای از کودکان کار
مراقبت های جدی کنیم.

خبر کوتاه
ارکبانان غیر مجاز مسیر درکه جمع
آوری شدند

افرادي كه بصورت غير مجاز و غير قانوني
مبادرت به دريافت پول از خودروهاي گردشگران
 ،مراجعين و كوهپيمايان مسیر درکه مي كردند
جمع آوری شدند.
به گزارش امتیاز؛ مهدی صباغ زاده شهردار
ناحیه  2این منطقه با اعالم خبر فوق اظهار
داشت:در اقدام هماهنگ با همكاري شهرداري
این ناحيه و كالنتري ولنجک ،نیروهای انتظامی
با حضور در مسیر درکه حدفاصل ميدان شهيد
شهرياري تا خانه معلم و ميدان دركه اقدام به
دستگیری پارکبانان غیر مجاز که از گردشگران
جهت استفاده از فضاي پارك حاشيه اي وجه
دریافت می کردند نمودند .وی گفت :در حدود
 ١٠سال گذشته این افراد بصورت غيرقانوني
اقدام به فروش پارک حاشیه ای می کردند که
این عملیات اجرایی ،منجر به دستگيري  ٥نفر از
عوامل پاركبان شد.صباغ زاده از شهروندان در
خواست کرد از پرداخت هر گونه وجه خودداري
و در صورت مشاهده با پليس  ١١٠یا سامانه
 137شهرداری و يا شماره اعالمي كالنتري
ولنجک  21868211تماس بگيرند

رقابت 210دانش آموز در بیست و
یکمین دوره انتخابات شهرداران
مدارس منطقه ۱۵

210دانش آموز منطقه  15در بیست و
یکمین دوره طرح انتخابات شهرداران مدارس با
هم رقابت می کنند.
به گزارش امتیاز ،اکبرمختاری معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه با بیان این خبر گفت:
این طرح در  21مدرسه دوره متوسطه اول برگزار
می شود که  8و  712دانش آموز می توانند با رای
دادن به کاندید مورد نظر خود در این طرح شرکت
کنند .وی با اشاره به اینکه فرصت تبلیغاتی کاندیدها
شرکت کننده در این دوره تا  ۱۸آبان است افزود:
طرح شهردار مدرسه با همکاری ادارهکل آموزش
و پرورش شهر تهران و معاونت های اجتماعی و
فرهنگی مناطق ۲۲گانه شهر تهران  ۲۰ ،آبان در
بیش از  ۴۰۰مدرسه دوره متوسطه تهران اجرا
خواهد شد .مختاری خاطرنشان کرد :نخستین
دوره طرح شهردار مدرسه در سال تحصيلي -73
 72به طور آزمايشي در  ۲۰مدرسه راهنمايي تهران
به اجرا درآمد .معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه
اضافه کرد :طرح شهردار مدرسه هرساله در مدارس
منتخب دوره متوسطه اول برگزار می شود که با
آرای ساير دانشآموزان ،شهرداران انتخاب شده و
از بين دانشآموزان ،هشت معاون در حوزه های
خدمات مدرسه و محیط زیست ،عمرانی ،ترافیکی،
اجتماعی  ،رفاهی ،برنامه ریزی  ،پشتیبانی ،ایمنی
و سالمت ،فرهنگی ،ورزشی و همیاری تحصیلی
انتخاب می شوند.

شناسایی کارواش های آلوده کننده
آب های زیرزمینی و دارای چاه های
غیر مجاز در منطقه 19

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
 19گفت :کارواش آلوده کننده آب های زیرزمینی
و دارای چاه های غیر مجاز در منطقه  19اخطار
دریافت می کنند.
به گزارش امتیاز ،سعید صالح محمود رباطی
بیان کرد :این کارواش ها برای شستشوی خودروها
به صورت غیر مجاز از آب های زیرزمینی استفاده
می کنند که پس از تشکیل پرونده ،اخطار برای
آنها صادر خواهد شد .وی ادامه داد 17 :کارواش
در محدوده منطقه فاقد تانکر بوده و از آب های
زیرزمینی استفاده می کنند که برای ممانعت از این
کار ،اخطار الزم برای آنها صادر و طی  48ساعت
ملزم به خرید تانکر می شوند .این مسئول تأکید
کرد :درصورت ممانعت مسئولین کارواش ها از
خرید تانکر ،شرایط مکانی آنها برای جانمایی تانکر
با اعزام کارشناس بررسی و پس از آن رأی بند
 20مبنی بر اجرای تمهیدات یا تعطیلی کارواش
صادر می شود .رباطی در ادامه از انجام عمليات
طعمه گذاري توسط اكيپ اجرايي اداره ساماندهي
این حوزه خبر داد و افزود :با توجه به اهميت سالم
سازي و بهداشت عمومي محيط زيست شهري در
ارتباط با جانوران مضر شهري ،عالوه بر فازهاي
تعيين شده ،محورهای آلوده نیز شناسایی و طعمه
گذاری شدند .به گفته وی شهرك فرهنگيان،
شهرك بستان ،خیابان های ميعاد شمالي ،ماهان
و خيابان مهران و نیز شهرك احمديه از نقاطی
هستند که فعالیت طعمه گذاری در آنها انجام شده
است.

پیش بینی دمای زیر صفر در مناطق
زلزلهزده آذربایجان شرقی

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی از سرد شدن دمای هوا در روستاهای
زلزله زده کشور استان آذربایجان شرقی خبر داد.
صادق ضیائیان درباره وضعیت جوی مناطق
زلزله زده استان آذربایجان شرقی اظهار کرد:
آسمان استان آذربایجان شرقی طی دو روز آینده
صاف و غبارآلود با حداقل دمای  ۱و حداکثر
دمای  ۱۶درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه طی روزهای ابتدایی
این هفته پدیده جوی خاصی در کشور نخواهیم
داشت ،تصریح کرد :غالب روستاهای مناطق
زلزله زده روزهای پایانی این هفته آسمانی صاف
تا قسمتی ابری خواهند داشت.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی ادامه داد :با وجود صاف بودن آسمان،
دمای هوا در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی
غالبا سرد و زیر صفر پیش بینی میشود .از
جمله حداقل دما در روستای سراب طی دو
روز آینده بین  -۴تا  -۵درجه سانتیگراد و در
روستای بستان آباد دمای هوا بین  -۲تا -۳
درجه سانتیگراد پیشبینی میشود .ضیائیان در
پایان تاکید کرد که به دلیل برودت هوا در این
مناطق دستگاههای ذیربط الزم است که نسبت
به استقرار تجهیزات گرمایشی در این مناطق
تمهیداتی را به عمل آورند.

