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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

جلب مشارکت مردمی در دولت یازدهم دوره
ویژهای را پشت سر گذاشت

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در دولت یازدهم جلب مشارکت مردم
دوره ویژهای را پشت سر گذاشت ،گفت :این شرایط به دلیل وجود فضای سیاسی و اجتماعی
آزاد و سالم است که امکان شنیدن صدای مردم و نقد آنها را فراهم کرد .دراین صورت است
که مردم میتوانند در کنار دولت در حفاظت از محیط زیست کشور فعالیت کنند.
معصومه ابتکار در مراســم دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست که همزمان با آغاز
هفته محیط زیســت با حضور اســحاق جهانگیری  -معاون اول رئیس جمهور -در سازمان
محیط زیســت برگزار شــد به دعوت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای حضور همه
فعاالن و عالقهمندان به طبیعت ایران به منظور حفظ محیط زیست کشور اشاره کرد.
وی با اشــاره به عنوان بینالمللی روز جهانی محیط زیست گفت :برای روز جهانی محیط
زیست شعار «من با طبیعت هســتم» انتخاب شده است .هدف از این شعار جلب مشارکت
مردم برای حفظ طبیعت است.
معــاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت یازدهم توجه جدی به محیط زیســت دارد،
اظهار کرد :در آســتانه پایان چهار ساله دولت یازدهم میتوان ارزیابی کلی از دستاوردهای
این دولت در حوزه محیط زیست داشت .تاکنون سه گزارش عمده مربوط به وضعیت محیط
زیســت ( )SOEرا در اختیار مردم قرار دادهایم که شامل وضعیت محیط زیست کشور در
دولتهای نهم و دهم است همچنین گزارش دو ساله عملکرد دولت یازدهم ارائه شده است
و گزارش عملکرد چهارساله زیستمحیطی دولت نیز به زودی منتشر خواهد شد که عملکرد
تک تک دستگاهها را در حوزه محیط زیست روشن میکند.
ابتکار با بیان اینکه گزارشهای وضعیت محیط زیســت کشور نشاندهنده عملکرد دولت
یازدهم در حوزه محیط زیســت اســت ،گفت :دولت یازدهم در زمینــه بهبود کیفیت هوا،
مدیریت صحیح و پایدار منابع آب ،احیای تاالبها ،توجه به ارزیابی زیستمحیطی در اجرای
پروژهها ،اقتصاد سبز و حذف آلودگی و تخریب از فعالیتها ،توجه به مشاغل سبز اقدام کرده
و در عرصههای مربوط به آموزش و همکاریهای بینالمللی نقش مهمی ایفا کرده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه با اشــاره به تفاهمنامه منعقد شده بین
ســازمان محیط زیســت و وزارت محیط زیست کشــور عراق تصریح کرد :بعد از سه سال
پیگیری و رایزنی با مقامات عراق موفق شــدیم تفاهمنامــهای برای راهاندازی یک مزرعه
آموزشی و پژوهشی مقابله با گرد و غبار منعقد کنیم که اقدامی برای توانافزایی کارشناسان
کشــور عراق برای مقابله با گرد و غبار محســوب میشــود و با توجه به اینکه عراق یکی
از کانونهــای اصلی گرد و غبار اصلی ایران اســت ،تالشهای بســیاری برای انعقاد این
تفاهمنامه صورت گرفت.
ابتکار با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم گامهای موثری برای جلب مشــارکت مردمی به
منظور حفظ محیط زیست برداشته شده است ،گفت :با ایجاد فضای آزاد و فضای اجتماعی
سالم فرصت حضور سازمانهای مردم نهاد و گروههای مختلف برای فعالیت ایجاد شد .این
فضا زمینهســاز بروز یک جریان اجتماعی قوی برای فعالیت در حوزه محیط زیست شد که
عالوه بر رشد کمی ســمنهای محیط زیستی در دولت یازدهم رشد کیفی آنها نیز نشانگر
این فضای آزاد اســت .در این دولت تعداد ســمنهای محیط زیســت به  ۹۰۰سمن رسید.
افزون بر این فرصت شبکهسازی سازمانهای مردمنهاد به پشتوانه مصوبه دولت فراهم شد.
وی با اشــاره به حضور فعال دانشگاهیان در حوزه محیط زیست طی دولت یازدهم اظهار
کرد :بین دانشگاهها رقابت خوبی در زمینه محیط زیست به وجود آمد و موضوع دانشگاههای
ســبز و رتبهبندی آنها مطرح شد حتی سه دانشــگاه ایران توانستند در عرصه بینالمللی به
عنوان دانشگاه سبز رتبه بیاورند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه هنرمندان از جمله گروههای هدف
فعالیت ما هســتند ،گفت :در این دوره با استقبال کمنظیر هنرمندان در حوزه محیط زیست
مواجه شــدیم .این استقبال در حوزه ســینما باعث شد که جشنواره بینالمللی فیلم سبز بعد
از یک دوره توقف،فعالیت خود را از ســربگیرد .سال گذشــته در جشنواره فیلم سبز ۱۲۰۰
فیلم عرضه شد .امسال نیز این جشنواره به همت هنرمندان برگزار میشود عالوه بر آن در
عرصه هنرهای تجسمی و نقاشی نیز فعالیتهایی در حوزه محیط زیست صورت میگیرد.
ابتــکار با بیان اینکه یکی از هدفگیریهای ما ورزشــکاران بودهاند،گفت :عالوه برهک
تصویــر یوزپلنگ آســیایی روی پیراهــن تیم ملی فوتبال از ســوی فدراســیون فوتبال،
فدراسیونهای دیگر نیز از استفاده از نمادهای حیات وحش استقبال کردند همچنین بسیاری
از ورزشکاران به صورت داوطلبانه به عنوان سفیر محیط زیست فعالیت میکنند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه با تاکید بر اینکه در این دوره سیاســت
درهای باز در ســازمان محیط زیست اجرایی کردیم ،گفت :بخش خصوصی نیز از حضور در
حوزه محیط زیست اســتقبال کرد .معروفترین آن یکی از شرکتهای بیمه است که بیمه
پلنگ را بر عهده گرفته است همچنین یکی دیگر از سازمانهای بیمهگر ،محیطبانان حامی
یوزپنگ را بیمه میکند .افزون بر این بانکها گامهایی در حوزه محیط زیســت برداشتهاند.
بعد از تفاهمنامه با رئیس بانک مرکزی موضوع بانکداری ســبز مطرح شد و امسال بانکها
در این زمینه رتبهبندی خواهند شد .در بانکها اقدامات خوبی از جمله کاهش مصرف کاغذ
و فرهنگسازی در حوزه محیط زیست صورت گرفت.
ابتکار اظهارکرد :بخش خصوصی در زمینه اجرای طرحهای قرق اختصاصی نیز به منظور
حفاظت از حیات وحش کشور ورود کرد.
در ادامه این مراســم یوسف رشیدی  -معاون آموزشی و پژوهشی سازمان حفاظت محیط
زیست و دبیر دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست -به قرائت بیانیه جایزه ملی محیط
زیســت پرداخت .در بخشهایی از این بیانیه آمده اســت ۱۶۷ «:پرونده در دبیرخانه جایزه
ملی محیط زیســت به ثبت رســید که از مجموع آنها  ۵۱پرونده در بخش متخصصین۳۱ ،
پرونده در بخش موسســات عمومی و سازمانهای دولتی ۴۲ ،پرونده در بخش شرکتهای
خصوصی ۱۰ ،پرونده در بخش سازمانهای مردم نهاد و  ۳۳پرونده در بخش سایر اشخاص
است.
مطابق با دســتورالعمل اجرایی ،کمیته علمی کلیه پروندهها را طی پنج جلسه بررسی کرد
و ســه پرونده از بخش متخصصان ،هشت پرونده از بخش موسسات عمومی و سازمانهای
دولتی ،هشــت پرونده از بخش شــرکتهای خصوصی ،شش پرونده از بخش سازمانهای
مردم نهاد و شــش پرونده از بخش ســایر اشخاص را برای بررســیهای بیشتر به هیات
داوران معرفی کرد .طی بررســیهای به عمل آمده توســط هیات داوران یک نفر در بخش
متخصصین ،دو مورد در بخش موسسات عمومی و دولتی ،دو شرکت خصوصی ،سه سازمان
مردم نهاد ،سه نفر در بخش سایر اشخاص به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند».

بازنشستگی بیش از  4000معلم تا پایان
سال مالی  96در تهران

باید تناسب بین ورودی و خروجی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل آموزش و پرورش تهران با بیان این مطلب به وضعیت نقل و انتقال معلمان
اشــاره کرد و گفت :امسال این مسئله به استانها واگذار شده و با توجه به حجم نیاز و
مازاد و نیروهای مازاد این امر اجرایی میشود.
علیرضا کمرئی ادامه داد :چنانچه اســتان مبــداء و مقصد تمایل به این نقل و انتقال
داشــته باشند کار تحقق پیدا کرده و پس از مراحل اداری نقل و انتقال صورت میگیرد
که امســال از اول خرداد ماه این مسئله شــروع به کار کرده است .مدیر کل آموزش و
پرورش تهران با اشاره به اینکه در تهران با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم ،گفت:
میشوند که ورودی آموزش
امسال بیش از  4000نفر تا پایان سال مالی  96بازنشست َ
و پرورش کمتر از خروجی آن است.
وی تصریح کرد :از گذشــته این باور وجود داشته که نیروهای مازاد در شهر تهران
وجود دارد حال آنکه به دلیل تغییر نظام آموزشی و شرایط موجود چنین مسئلهای وجود
ندارد و چنانچه محدودیتهای نیروی انســانی برطرف نشود تا  2سال آینده تأمین نیاز
میکنیم .کمرئی با اشــاره به اینکه معلمان در فرآیند نقل و انتقال در مناطق  14تا 19
بیشــترین جذب را دارند ،اظهار کرد :اغلب افرادی که در این فرآیند شــرکت میکنند
خانمها هستند و همین مسئله باعث شده توازن جنسیتی در نیروی انسانی وجود نداشته
باشــد و آمارها حاکی از وجود  71درصد خان م در حرفه معلمی اســت .وی تاکید کرد:
در جنســیت برادران نیاز به جذب معلم داریم و این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد.
بر اســاس گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران،
مدیر کل آموزش و پرورش تهران با بیان اینکه نحوه جذب معلمان از طریق دانشــگاه
فرهنگیان پذیرفته شــدگان ماده  28و جبران از طریق حقالتدریس است ،یادآور شد:
باید تناسب بین ورودی و خروجی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

مهر :معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت ۱۰ :درصد معتادین کشور بانوان هستند.
شهیندخت موالوردی ،در حاشیه افتتاح مرکز بهبود و بازخوانی بانوان با اختالل مصرف مواد مخدر «مهر مادر» در منطقه سیاه سنگ شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بانوان،
 ۱۰درصد معتادین کل کشور را تشکیل می دهند ،افزود :برای پیشگیری و درمان این بانوان نیاز به توسعه چنین مراکزی داریم.
وی افزود :با مشارکت سازمان های مردم نهاد و با رویکرد اجتماع محور سازمان بهزیستی ،امیدواریم شاهد توسعه این مراکز به ویژه مراکز مراقبت های بعد از خروج از مراکز درمان یا مراکز میان
راهی باشیم .معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود :مراکز میان راهی نقش مهمی در عدم بازگشت افرادی که درمان شده اند ،دارند.
وی با تاکید بر همراهی همه نهادهای دخیل در درمان و پیشگیری اعتیاد بانوان در توسعه این مراکز پیشگیری ،درمانی و میان راهی گفت :بانوان نقش عمده ای در تحکیم بنیان خانواده دارند.

اجتماعی

آمارهای ضدونقیض از تلفات بیماری تب کریمه کنگو
شهال منصوریه

با وجود اینکه مدت زمان زیادی از شیوع بیماری تب
کریمه کنگو می گذرد ،تصور همگان بر این است که
این بیماری باید تاکنون درمان و ریشــه کن می شد.
اما با شناخته شــدن این بیماری همچنان آمار ضد و
نقیض از تلفات آن در شــهرها و روستاهای کشور به
گوش می رسد .آنچه پیداست این است که تب کریمه
کنگــو همچنان قربانی می گیرد و روز به روز بر تعداد
قربانیانش افزوده می شود.
آخرین خبرها از مرگ مشکوک یک زن  ۱۹ساله بعد
از زایمان در بیمارســتان نمازی شیراز و شناسایی دو
مورد ابتال به این بیماری در مازندران و نوشهر حکایت
دارد .بــا این حال رئیس مرکــز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشــت همچنان آمــار مبتالیان این
بیماری را تا روز ۱۱خرداد  ۳۱نفر در کشــور اعالم و
مرگ ســه نفر (در کرمانشاه ،بندرعباس و اصفهان) را
تایید کرده است.
تب خونریزیدهنــده کریمه-کنگو ( Crimean
 Congo Haemorrhagic Feverیــا
 )CCHFیــک بیمــاری حاد تــبدار و خونریزی
دهنده اســت که از طریق گزش کنه یا تماس با خون
یا ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده منتقل میشود.
بیماری اولین بار در ســال  ۱۹۴۴در کریمه اوکرائین
شــرح داده شــد و نام تب خونریزی دهنده روی آن
گذاشته شد .در ســال  ۱۹۶۹معلوم شد پاتوژن ایجاد
کننده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مشابه همان
بیماری است ،که در سال  ۱۹۵۶در کنگو مشاهده شده
بــود .از این رو ارتباط این دو مــکان و بیماری باعث
اسم فعلی شــد .بیماری تب کریمه کنگو یک عفونت
ویروسی است که جزو دسته تب های خونریزی دهنده
ویروسی محســوب می شود .در کشور ما این بیماری
سوغات دامهایی اســت که از کشورهای همسای ه به
ایران منتقل شده اســت .در روزهای اخیر اخباری از
سرایت این بیماری در اصفهان و مرگ یک تن و دفن
آن در تابوت مهر و موم شــده جنجال آفرینی کرد .از
ابتدای سال  ۳۱ ،۹۶مورد تا به حال بیمار مبتال به تب
کنگو شناسایی شده که  ۳مورد آن فوت شدند.
ویروس این بیماری چطور منتقل میشود؟
این یک بیماری ویروســی اســت کــه نوعی کنه
ســخت هم مخزن و هم ناقل آن است .این ویروس
میتواند بســیاری از حیوانات اهلی و وحشی و انسان
را نیز در صورت تماس با حیوان مبتال یا کنه آلوده به
ویروس مبتال کند .موارد تک گیر یا اپیدمی انســانی
هم میتواند اتفاق بیفتد .پرندگان به جز شــترمرغ در
مقابل این ویروس مقاوم هســتند .تماس با فرد مبتال
نیز میتواند باعث بیماری شــود .هرچند این بیماری
بسیار خطرناک است اما گفته می شود ،تمام داروهای
آن در کشــور موجود است و با تشخیص ب ه موقع این
ویروس میتوان فرد مبتال را بهطور کامل درمان کرد.
تب خونین چه عالئمی دارد؟
تب ناگهانی ،بدن درد ،کوفتگی ،ضعف ،سردرد ،درد
شدید عضالت ،بیاشــتهایی ،درد پشت حدقه چشم،
تــرس از نور ،تهوع ،اســتفراغ ،گلــو درد و دل درد،
خونریزی در مخاط ،خط زیر بغل ،لثه ،مجاری ادراری،
روده ،رحــم ،تغییرات خلق و خــوی مثل بیقراری و
افســردگی و بی حوصلگی و ...عالئمی هستند که در
فرد مبتال به تن کریمه کنگو دیده میشود .خونریزی
در بدن انســان بین روزهای ســوم تا ششــم شروع
میشود و کم کم شدت میگیرد.

تلفات تب کنگو در ایران
بر طبق آنچه منابع اینترنتی میگویند شــناخت تب
کریمه کنگو در جهان به سالهای  ۱۹۴۴باز میگردد
اما این بیماری چگونه به ایران وارد شــده اســت؟ به
گفته گویا ،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار
وزارت بهداشــت تب کنگو قدمتی  ۲۰ساله در ایران
دارد .این بیماری برای نخســتین بار در ســال  ۷۸در
ایران دیده شده و تا کنون همچنان قربانی میگیرد .به
گفته او ،سالیانه بین  ۵۰تا  ۱۰۰ایرانی به این بیماری
مبتال میشوند .بیماریای که در  ۳۰درصد موارد حتی
با اقدامات درمانی با مرگومیر مواجه بوده و کشــنده
اســت .آخرین آمارها از ابتال و تلفات این بیماری در
سال گذشته  ۶۲مورد ابتال و مرگ  ۶نفر بوده است .از
ابتدای سال  ۹۶تا کنون بیش از  ۳۰نفر در کل کشور
مبتال و  ۳نفر فوت کردهاند.
چه کسانی در معرض خطر هستند؟
در حیوانــات اهلی مثــل گاو و گوســفند بیماری
عالئم مشــخصی ندارد و حداکثــر باعث تب کردن
حیوان میشــود .به همین خاطر کارکنان کشتارگاهها
و ســاخخانهها به احتمال زیاد بــه صورت ظاهری
و ســریع متوجــه بیماری دام نمیشــوند .به همین
خاطر دامداران ،کشــاورزان ،کارگران کشــتارگاهها،
دامپزشکان و کارکنان بهداشتی و درمانی ،به خصوص
در بیمارستانها در معرض خطر جدی هستند .کسانی
که گوشــت را از مراکز نامعتبر بهداشتی تهیه میکنند
هم در معــرض این تهدید قرار میگیرند .خطر انتقال
بیماری در انســان در طی ذبح حیــوان آلوده یا یک
دوره کوتــاه پس از ذبح حیوان آلــوده وجود دارد (به
دنبال تماس با پوســت یا الشــه حیوان) .هم چنین
تمــاس با خون و بافت بیمــاران بخصوص در مرحله
خونریزی یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به تماس
انسان با خون ،بزاق ،ادرار ،مدفوع و استفراغ آنها شود
باعث انتقال بیماری میشــود .بیمار در طی مدتی که
در بیمارســتان بستری است به شــدت برای دیگران
آلودهکننــده اســت ،عفونتهای بیمارســتانی بعد از
آلودگی با خون یا ترشحات بیماران شایع است.
آغاز موج نگرانیها از تب کریمه کنگو
شیوع بیماریهایی که با عنوان تب در ایران شهرت
یافتند کم نیســتند .تب مالت ،تب آنفوالنزای مرغی و
تب برفکی از جملــه بیماریهایی بودند که از طریق
دام در سالهای اخیر به ایرانیان منتقل شده و تلفاتی
را به همراه داشــتهاند .تب کریمه کنگو یا تب خونین
بیماری جدیدی بود که نگرانیها از شیوع آن در ایران
با هشــدار رئیس مرکز مدیریــت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت آغاز شد.
محمدمهدی گویا همزمان با نزدیک شدن به فصل
تابســتان به مردم توصیه کرد برای جلوگیری از ابتال
به تب کریمه کنگو ،گوشــتی را تهیــه کنند که مهر
سازمان دامپزشکی را داشته باشــد .آمارهای اولیه از
تلفات این بیماری در ایران سبب وحشت مردم نسبت
به این بیماری شد .گویا اولین آمار درباره وضعیت تب
کنگو حاکی از ابتالی  ۲۸نفر از ابتدای امسال تاکنون
به این بیماری اســت که  19نفــر آنها مربوط به یک
کشــتارگاه در زاهدان بوده و بــه علت نقص فنی در
سردخانه کشتارگاه به این بیماری مبتال شده بودند.
طغیان تب خونین از اصفهان تا کرمانشاه،
سیستان ،هرمزگان و یزد
شایعات درباره طغیان این بیماری در ایران با انتشار
خبر مــرگ چهار نفر در اصفهــان در فضای مجازی
گســترش یافت .خبری که وزارت بهداشت را وادار به
واکنش کرد .البته رئیــس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت در مورد مبتالیان به این بیماری
در استان اصفهان گفت :در اخبار اشاره شده که چهار

بیمار در اصفهان مبتال شــده اند ،که ابتالی این چهار
بیمــار به تب کریمه کنگو قطعی نیســت و فقط یک
مورد تایید شــده است .محمد مهدی گویا ،گفت :تنها
دو مورد در کرمانشاه و بندرعباس منجر به مرگ شده
اســت .هنوز صحت خبرها درباره شیوع تب کنگو در
اصفهان تایید نشــده بود که مدیرکل دفتر نظارت بر
بهداشــت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی از
شــیوع بیماری تب کریمه کنگو از استان سیستان و
بلوچســتان خبر و اطمینان داد اگر دامپزشکان و مردم
نکات بهداشــتی و قرنطینهای را برای مصرف گوشت
قرمز به کار گیرند ،هیچ نگرانیای در این زمینه وجود
ندارد و میتوان از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری
کرد.
از سوی دیگر خبری از سوی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان منتشر شد مبنی بر قربانی شدن یک قصاب
در هرمزگان .طبق آمار این دانشــگاه در سال جاری
پنج مورد مشــکوک به بیماری تــب کریمه کنگو در
استان هرمزگان مشاهده شده که یک مورد آن مثبت
گزارش شــده که این مورد به دلیل تاخیر در مراجعه
بــه مرکز درمانی فوت کرده اســت .او قصاب یکی از
کشتارگاه های شهرســتان بندرعباس بوده است .در
شهرستانهای بندرعباس دو مورد ،میناب یک مورد،
بندرخمیر یک مورد و در شهرســتان رودان هم یک
مورد مشکوک به این بیماری گزارش شده است .سال
گذشته  ۶مورد گزارش شده بود که آزمایش سه مورد
مثبت بود ولی با تالش های پزشکی هیچ مورد فوتی
گزارش نشد .هنوز چندی از این اظهار نظر قاطع برای
جلوگیری از شــیوع این بیماری در هرمزگان نگذشته
بود که خبر فوت یک هرمزگانی دیگر این بار در شهر
یزد تیتر خبرگزاریها شد .علیرضا پورمازار مدیرگروه
بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی شهید یزد
با اشــاره به شیوع بیماری تب کریمه کنگو در استان،
گفت :تاکنون  ۱۰مورد مشــکوک به کریمه کنگو در
استان یزد شناسایی و یک بیمار هزمرگانی فوت کرده
که جسد متوفی جهت دفن به بندرعباس منتقل شده
است.
جنجالهای دفن یک قربانی در اصفهان
زمانــی که تصاویر و فیلم هایــی از دفن ویژه یک
قربانــی تب کریمه کنگو در شــبکه هــای اجتماعی
منتتشــر شــد ،حکایت از خطرناک بودن این بیماری

داشــت که همچنان در سکوت منابع رسمی مشکوک
به نظر می رسید.
ســرانجام محمدمهدی گویا ،رئیس مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت در گفتگو با خبر
 ۲۱با تایید دفن یــک قربانی تب کریمه کنگو داخل
وکیوم و تابوت پالســتیکی گفــت :دفن قربانیان این
بیماری باید در شــرایط بهداشتی ویژه ای انجام شود.
این عمل باید توسط افرادی از تیم بهداشتی که به کار
دفن آشنایی دارند انجام شود ،ضمن اینکه از آنها هم
باید محافظت شود.
اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع این
بیماری
اکنــون تمام مراکــز درمانی ،در حــال آماده باش
برای مقابله با این بیماری هســتند و از ســوی دیگر،
بررســی آخرین وضعیت بیماری تــب کریمه کنگو با
حضور رئیس سازمان دامپزشــکی و مدیر کل مبارزه
با بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت در کمیسیون
بهداشــت مجلس از جمله اقدامات برای جلوگیری از
شــیوع این بود .نظارت بر مراکز فروش گوشت و ذبح
نیز از جمله اقدامات دیگر است .در همین راستا خسرو
صادق نیت رئیس مرکز ســامت محیط و کار وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی از شهرداریها
خواســت تا مراکــز عرضه دام کنــار خیابانی را جمع
آوری کننــد .وی افزود :مســئولیت مدیریت و کنترل
بیماریهای واگیر از جملــه بیماری تب کریمه کنگو
با مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت
اســت و اگر گزارشــی مبنی بر رعایت نکردن اصول
بهداشــتی از طرف این مرکز به مرکز سالمت محیط
وزارت بهداشت ارائه شود ،تیمهای نظارتی و بازرسی
بهداشتی به محل اعزام میشوند .در این حال ،عزیزی
رئیــس انجمن علــوم و صنایع غذایی ایــران درباره
سالمت گوشتهای وارداتی از استرالیا گفته است :در
شــرایطی که بیماری تب کریمه کنگو توسط دامهای
وارداتی در کشــور شایع شده اســت این اطمینان به
مردم داده میشــود که گوشتهای اســترالیایی وارد
شده توسط دولت از سالمت کامل برخوردار بوده و با
نظارت وزارت بهداشت در کشوراسترالیا ذبح شدهاند و
بنابر شــرایط بهداشتی و عدم وجود بیماریهای دامی
در این کشور هیچ گونه نگرانی نسبت به گوشتهای
وارداتی وجود ندارد.

بیپاسخ ماندن  5ماهه یک تذکر به شهردار تهران
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران از بی پاسخ
ماندن  5ماهه تذکر مکتوب از ســوی شهردار تهران انتقاد
کرد.
رحمــتاهلل حافظــی در تذکــر پیش از دســتور خود در
ســیصدوپنجاهمین جلسه علنی شورای شهر چهارم با بیان
اینکه در بهمن ماه سال گذشته تذکری مکتوب به شهردار
دادهام که هنوز پاســخ آن را دریافت نکردهام ،گفت :تذکر
من در مورد عــدم تخصیص دو درصد عــوارض ایمنی و
آتشنشــانی در سالهای  92و تا  95بود که بیپاسخ مانده
است.
اســماعیل دوســتی نیز در تذکری با بیــان اینکه برخی

از پروژههای شــهری همچون پروژه شــهید شوشــتری،
ساماندهی میدان فتح ،ادامه ساخت بزرگراه یادگار امام (ره)
و صیاد شــیرازی معطل مانده است ،گفت :این پروژهها به
کندی انجام شــده و اگر در این مقطع انجام نشــود ،باقی
خواهد ماند و الزم اســت شورای شهر در این زمینه فکری
کند .احمــد حکیمیپور رئیس کمیته میــراث فرهنگی نیز
بــا بیان اینکــه  38عنوان وجود دارد که اعضای شــورا به
نمایندگی از پارلمان محلی در مکانهای مختلف مسئولیت
داشــتهاند ،گفت :الزم اســت تمهیداتی اندیشــیده شود و
گزارش مکتوب ارائه شــده تا در ســابقه شورای شهر باقی
بماند.

نظاممند کردن بازارهای کاالهای دست دوم

معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی ناجا از تهیه
پیش نویس طرح و تشــکیل کارگروه مشترک ناجا و
قوه قضائیه برای مبارزه با مالخران و نظام مند کردن
بازارهــای خرید و فروش اموال دســت دوم خبرداد و
تاکید کرد :شــهروندان به هنگام خرید و فروش این

اموال ،توصیه های پلیس را جدی بگیرند.
ســرهنگ کارآگاه رضــا موذن از خریــداران اموال
مســروقه (مالخران) به عنوان یکــی از عوامل اصلی
ایجاد انگیزه در سارقان برای ارتکاب جرم سرقت نام
برد و اظهارداشت :هدف نهایی اغلب سارقان از انجام
سرقت ،کسب اموال و تبدیل آن به نقدینگی است.
وی افــزود :در حــال حاضر علیرغم جــرم انگاری
موضوع در قانون مجازات اســامی ،بــه دلیل عدم
تکمیل روندهــای کنترلی موجود ،برخــورد جدی با
مداخله کنندگان در اموال ســرقتی صورت نمی پذیرد
که این امر رونق خوبی برای خریداران و فروشندگان
این اموال در صنوف مختلف ایجاد کرده است.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان

کرد :البته صنوف و فروشــندگانی وجــود دارند که با
رعایت قوانین و مقررات نســبت بــه خرید و فروش
اموال دست دوم اقدام می کنند که عملکرد آنان قابل
تقدیر و تشکر است.
این مقــام انتظامی درباره تهیــه پیش نویس طرح
مبارزه با مالخــران و نیز نظام مند کــردن بازارهای
خریــد و فروش اموال دســت دوم و اجــرای آن در
ســال  ،96گفت :با توجه به تعامل انجام شده با اداره
پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری قوه
قضائیه ،قرار اســت پس از تهیه پیش نویس این طرح
و ابالغ آن از ســوی قوه قضائیه ،با همکاری مستقیم
پلیس آگاهی ناجا با معاونت پیشــگیری قوه قضائیه و
مسئول سازی سایر دستگاه های ذیربط ،مبارزه جدی

علیه پدیده شوم مالخری در سه حوزه برنامه های بلند
مدت ،میان مدت و کوتاه مدت با تعیین اســتان های
هدف اجراء شود .سرهنگ موذن ضمن ابراز امیدواری
تصریح کرد :امید است باتصویب و اجرای طرح مذکور
و اســتفاده از ظرفیت سایر دســتگاهها بتوان با پدیده
مالخری مبارزه کرد.براســاس گزارش سایت پلیس،
معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهــی ناجا در پایان
با بیان اینکه شــهروندان هیچ گاه فریب قیمت پایین
اجناس دســت دوم را نخورند ،توصیه کرد :شهروندان
حتی االمکان از خرید اموال دست دوم خودداری کرده
و در صــورت لزوم جهت خرید ایــن نیازمندی ها از
مغازههای معتبر و با دریافت فاکتور ،اجناس مورد نیاز
خود را خریداری کنند.

