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وزارت راه برای نجات یوز ایرانی
یک میلیارد میدهد

مدیر کل دفتر تنوع زیســتی و حیات وحش
ســازمان حفاظت محیط زیســت از وعده یک
میلیارد تومانی وزارت راه برای حذف تهدیدات
یوزپلنگ در جاده عباس آباد شاهرود خبر داد.
مجید خرازیان مقدم در گفت و گو با ایسنا ،با
اشاره به اینکه در پستانداران بزرگ جثه به ویژه
گربه ســانان یکی از مهمترین عوامل تلفات ،تصادفات جاده ای است ،تصریح کرد:
در یوزپلنگ اولین عامل تلفات ،تصادفات جاده ای اســت ولی در تلفات پلنگ ،اولی
شکار و دومین عامل مهم تصادفات جاده ای است.
وی در تشریح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در بحث تصادفات جاده ای
حیات وحش کشور ،اظهار کرد :وظیفه این سازمان آنست که نقاط حادثه خیز را در
کشور مشخص و تعیین کند که در هر نقطه چه تمهیداتی باید صورت گیرد و آن را
به دســتگاه مربوطه یعنی وزارت راه ابالغ کند .مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات
وحش ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در برخی نقاط چون پارک ملی
گلستان و جاده عباس آباد-شاهرود این مطالعات صورت گرفته و برنامه تدوین شده
به وزارت راه ابالغ شده است ،افزود :این وزارتخانه موافقت کرده که در ارتباط با جاده
عباس آباد که زیســتگاه یوزپلنگ محسوب می شود ،یک میلیارد تومان اختصاص
دهــد تا زیر نظر پروژه بین المللی یوز تمهیدات جاده ای برای کاهش تلفات اعمال
شــود .خرازیان مقدم در ادامه با اشاره به اینکه بحث جاده پارک ملی گلستان را نیز
پیگیری میکنیم ،گفت :مطالعات و شناسایی نقاط حادثه خیز استان یزد نیز در حال
انجام اســت قرار بود در سال  95در استان فارس نیز مطالعات صورت گیرد ولی به
دلیل کمبود اعتبارات سازمان محیط زیست این مطالعات به سال  96موکول شد.
ما حســب اعتباراتی که داریم در حال تهیه و مشخص کردن نقاط حادثه خیز در
استانها هستیم که برای استان یزد شروع شده است .وی تاکید کرد :انجام مطالعات
و تهیه استانداردها کار سازمان حفاظت محیط زیست است ولی اجرای این مطالعات
در جاده ها کار وزارت راه اســت؛ این وزارتخانه تاکنون همکاریهایی با ما داشــته
ولی امیدواریم در شــرایط حاضر این همکاریها بیش از پیش باشــد و کاری کنند
که ما بتوانیم بزرگترین مشکل را در تلفات پستانداران بزرگ جثه بویژه گربه سانان
که تلفات جاده ای است برطرف کنیم .این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط
زیســت ضمن انتقاد از ساخت جادهها بدون داشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی
تایید شده ،اظهار کرد :اگر ارزیابی زیست محیطی در ساخت جادهها صورت گیرد و
این ارزیابی به درستی انجام شود ،تمهیدات الزم برای این امور هم اندیشیده میشود
اما متاســفانه این کار در گذشته یا اصال صورت نگرفته یا به خوبی صورت نگرفته
است برای همین هم حاال مجبوریم به جای ریالی تومانی هزینه کنیم .خرازیان مقدم
با تاکید بر اینکه طبیعتا اگر کارهای عمرانی کشور از ابتدا مطالعات زیست محیطی
داشته باشد این مشــکالت ایجاد نمیشود و بعد مجبور نیســتیم برای جبران آن
هزینههای بیشتری تقبل کنیم ،افزود :امیدواریم بتوانیم بحث قانونی کردن ارزیابی
زیستمحیطی طرحهای عمرانی را داشــته باشیم تا این امر بهتر از گذشته اعمال
شــود .وی در مورد رایزنی ســازمان حفاظت محیط زیست با وزارت راه در موضوع
تلفات جاده ای حیات وحش اظهار کرد :در این رابطه بارها از ســوی رئیس سازمان
محیط زیست با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه شده است.
وزارت راه نیز مشکالت اعتباری دارد ما این را قبول داریم ولی انتظار داریم به هر
صورت این مشکل محیط زیست کشور حل شود و مسئولین وزارت راه برای اجرایی
شدن این استانداردها و تمهیدات پای کار بیایند.
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مادربزرگها
در ترکیه حقوق
میگیرند

پرداخت حقوق ماهانه به مادر بزرگان ترکیهای ،با هدف حمایت از نهاد خانواده و در قبال نگهداری از نوههای خود در این کشور آغاز شد.
'طــرح مادربــزرگ' در ترکیه برای حمایت از نهاد خانواده و نیز اشــتغال بانــوان 2 ،ماه پیش به امضای محمد موذن اوغلو وزیر کار و امنیت اجتماعی و فاطمه بتول ســایان کایا وزیر خانواده و
سیاستهای اجتماعی ترکیه رسید .بر اساس این طرح ،مادر بزرگانی که در نگهداری نوههای خود مشارکت کنند ،ماهانه  425لیره(کمی بیش از  100یورو) کمک مالی و مقرری دریافت میکنند.
این طرح برای حمایت از اشتغال بانوان ،حفظ رابطه بین نوهها با مادربزرگها ،تامین سالمت روحی همه اعضای خانواده ،ایجاد ارتباط سالم در نهاد خانواده و نیز تربیت نسل جدید با الگوهای بومی
تدوین و اجرا میشــود .وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه روز جمعه اعالم کرد که پرداخت اولین حقوق پنج هزار و  735نفر از مادر بزرگانی که در این طرح ثبت نام کردهاند ،از طریق اداره پســت
ترکیه آغاز شده است.

 4استان درگیر سیل و آب گرفتگی

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر
از ســیل و آبگرفتگی  ۴استان شمال غربی کشور خبر داد
و گفت :یکهــزار و  ۱۰۰تن از هموطنان  ۱۷شهرســتان
ب گرفتگی خدمات امدادی الزم
استانهای درگیر در سیل و آ 
را دریافت کردند.
شاهین فتحی با اعالم گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی
اظهار داشت 17 :شهرستان مراغه ،چارایماق ،هریس ،بستان
آباد ،ورزقان ،شبســتر ،تبریز ،عجبشــیر ،آذرشهر ،ملکان،
سراب ،ارومیه ،اشنویه ،نقده ،پیرانشهر ،سقز و زنجان در چهار
استان آذربایجان شــرقی و غربی ،کردستان و زنجان از روز
جمعه درگیر سیل و آبگرفتگی بوده است.
وی با اشــاره به امدادرســانی در  32شــهر و روســتای
استانهای درگیر ســیل و آبگرفتگی ،گفت :بر این اساس
امدادگران هاللاحمر خدمات الزم را به یکهزار و  100تن از
هموطنان ارائه کرده و  77تن نیز از خدمات اسکان اضطراری
بهره بردند.
معــاون عملیات ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل
احمر بیان داشــت :در این زمینه  14تن از متاثران به مناطق
امن و  6تن به مراکز درمانی منتقل شــدند و سیالب از 48
واحد مســکونی تخلیه شد.وی با اشاره به مفقودی  15تن از
هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی در آذرشهر و عجب شیر،
اظهار کرد 41 :تیم عملیاتی شــامل  180امدادگر و نجاتگر
خدمات الزم را به هموطنان ارائه کردند و امدادرســانیها در

ساماندهی
 10هزار
معتاد
متجاهر

قائم مقام دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر
گفت :شــخص رئیسجمهوری بــه عنوان
رئیس ســتاد مبــارزه با مواد مخــدر در این
موضوع با عزم بســیار موثــری کار را دنبال
کرده است و امروز خوشبختانه مبارزه با اعتیاد
با درگیر کردن بدنه جامعه به شــرایط قابل
قبولی رسیده است.
ســردار مویدی ،قائم مقام دبیرکل ســتاد
مبارزه با مواد مخدر در نشستی که به ریاست
نهاوندیان رئیــس دفتــر رئیسجمهور و با
حضور اســتاندار تهران و جمعی از معاونان،
رئیس سازمان بهزیستی ،امام جمعه ،فرماندار،

رئیس هیات گزارش ملی بررســی حادثه پالســکو از ایجاد
مرکز رصد و پایش گزارش ملی پالسکو خبرداد و گفت :اجرایی
شدن یا نشــدن این گزارش هر چند ماه یکبار مورد رصد قرار
میگیرد.
صبح پنجشــنبه سی ام دیماه ســال  95بود که آتش سوزی
ســاختمان بزرگ تجاری پالسکو ،با بیش از  60سال قدمت به
آتش نشانی گزارش شد؛ باوجود همه تالش آتش نشانها این
ساختمان ساعت  11و  30درنهایت فروریخت و  16آتش نشان
و  5غیرآتش نشان در این حادثه تلخ جان باختند.
اگر چه ساعت  7:58این موضوع به آتش نشانی گزارش شد،
اما شواهد نشــانگر این موضوع است که آتش سوزی زودتر از
این زمان آغاز شــد .به دنبال آتش ســوزی ساختمان پالسکو،
ماموران آتش نشــانی ســاعت  8صبح در محل حادثه حضور
یافته اند اما آغاز کار اطفای حریق ســاعت  8:22گزارش شده
است.
حدود  10روز عملیــات آواربرداری از ســاختمان فروریخته
پالسکو برای کشف پیکر جان باختگان طول کشید؛ چند روز از
وقوع این قضیه نگذشــته بود که حجت االسالم حسن روحانی
رئیسجمهوری دستور بررســی این موضوع را به جامعه علمی
کشــور صادر کرد و هیاتی ویژه با ریاســت محمدتقی احمدی
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس تشکیل شد .این تیم کارشناسی
علمی متشکل از شش هیات کمیته مهندسی آتش ،کمیته فنی
و سازه ،کمیته مدیریت بحران ،کمیته حقوقی ،کمیته اجتماعی
و رسانه و کمیته مدیریت ریسک و بیمه و همچنین یک کمیته
تلفیق مکلف شــد در مدت  2ماه با بررسی علمی ابعاد حادثه را
معین و تشریح کند.
گزارش ملی حادثه پالســکو روز چهارشنبه  16فروردین 96
توســط هیات ویژه به رئیسجمهور ارائه و سه روز بعد در یک
نشست خبری در ســالن جابر بن حیان دانشگاه تربیت مدرس
برای رســانهها تشــریح شد .در نشســت خبری  19فروردین
روسای کمیتهها گزارش بررسی حیطه فعالیت خود را ارائه و به
موضوعات خوب و درخور توجهی اشاره کرده اند.

انسداد چندمحور به علت جاری شدن سیل
مرکــز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا آخرین
وضعیت محورهای مواصالتی غرب و شــمال غرب کشــور
پس از ســیل در این مناطق را تشــریح کرد .براساس اعالم
مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک پلیس راهور ،بارش باران
در اکثر محورهای استانهای کردســتان ،ایالم ،کرمانشاه
همچنیــن مه گرفتگی و کاهش دیــد در محورهای خوی-
نســاجی خوی ،مهاباد-سردشت در استان آذربایجان غربی،
محوراردبیل  -آســتارا در اردبیل ،محور ایالم-ایوان محدوده
گردنه قالجه در ایالم ،محور سه راهی جوکار-تویسرکان در
همدان و در کرمانشــاه محور صحنه-کنگاور گزارش شــده
است .همچنین براساس این گزارش ،محورهای شمشک-
دیزین در استانهای تهران و البرز به علت عدم ایمنی ،محور
پونل  -خلخال در اســتان های گیــان و اردبیل بعلت عدم
ایمنی ،اولنگ-شــاهرود در استانهای گلســتان و سمنان
بعلت عدم ایمنی کافی ،محور شیراز-جهرم در استان فارس
به علت تخریب پل کشــه برسی محدوده پاسگاه پلیس راه،
محور فرعی گنجنامه-تویســرکان در استان همدان به علت
عدم ایمنی کافی ،محور استهبان-نیریز در استان فارس به
علت رانش زمین ،محور فرعی رودبار-کهنوج -قلعه گنج در
جنوب استان کرمان به علت طغان رودخانه و محور اشنویه
 پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به علت طغیان رودخانهو تخریب پل مسدود است.

هویت روی آنان انجام شد .این گزارش افزود 9 :جسد دیگر
در عجبشیر و  2جسد در آذرشهر طی عملیات جستجو پیدا
شدند که در حال انتقال به پزشکی قانونی هستند.
در اســتان کردستان نیز به دنبال وقوع سیل چهار جسد در
شهرســتان سقز و یک جسد در بانه به پزشکی قانونی ارجاع
شد که نســبت به شناسایی این اجساد اقدامات الزم صورت
گرفته است.

نماینده شهرســتان در مجلــس و جمعی از
مسئوالن شهرستان مالرد برگزار شد گفت:
شــاید برای اولین بار اســت کــه حاکمیت
یک بســیج همگانی را در بحث آسیبهای
اجتماعی به ویژه در موضوع اعتیاد در خود و
هم در بدنه جامعه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :رویکرد اجتماعی شدن در
کنترل آســیبهای اجتماهی بحثی است که
از سوی سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفت
و بر همکاری شــهروندان و اجتماعی کردن
موضوع مواجهه با آسیب ها تاکید دارد.
مویدی تاکید کرد :شــخص رئیس محترم

جمهوری به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد
مخدر در این موضوع با عزم بسیار موثری کار
را دنبال کرده است و امروز خوشبختانه مبارزه
با اعتیاد با درگیر کردن بدنه جامعه به شرایط
قابل قبولی رسیده است.
قائم مقام دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر
با تقدیر از عملکرد اســتاندار تهران و معاونت
عمرانــی اســتانداری تهــران در کنترل و
ســاماندهی وضعیت باغستان و گورخوابها
گفت :اقدامات فرمانداری و همکاری نیروی
انتظامی و ســایر دستگاهها مصداق بارزی از
تحقق شعار اقدام و عمل در سال  95است.

وی بــا بیان اینکه چهار ســال پیش فقط
ظرفیت نگهداری و ســاماندهی  400تا 500
نفر معتاد متجاهر را داشــتیم تصریح کرد :با
حمایت ستاد ،توجه استاندار و اعضای شورای
هماهنگی اســتان امروز میتوانیم  10هزار
معتاد متجاهر را ســاماندهی کنیم .براساس
گــزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری
تهران ،مویدی در پایان تاکید کرد :توانستیم
در راســتای منویــات مقام معظــم رهبری،
سیاستهای دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر
که ریاست آن با آقای رئیسجمهور است یک
اقدام قابل توجه در کشور انجام دهیم.

متولدین سال  ۷۸هم
فراخوانده شدند

ایجاد مرکز
رصد گزارش
ملیپالسکو

چالشهای اجتماعی آینده ایران

نکته جالب در بررســی «آیندهپژوهی ایران در ســال  »۱۳۹۶سهم باالی مسائل
اجتماعی ،زیست محیطی یا دارای عواقب و ریشههای اجتماعی است.
جامعه ایرانی از دو چالش رنج میبرد .چالشهایی که طی اینســالها همواره وجود
داشــته و بخش زیادی از آنها حل نشــده باقی مانده است و چالشهای جدیدی که
برای جامعه ایرانی روزبهروز ایجاد میشود.
به تازگی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری مسائل اصلی و سناریوهای
پیش روی ایران در ســال  ۹۶را با انجام پژوهش «آیندهپژوهی ایران  »۱۳۹۶بررسی
کرده اســت و بر این اساس ،سه مســئله «ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی»،
«بحران تامین آب» و «بیکاری» در صدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران
در سال  ۱۳۹۶قرار گرفتهاند .این بررسی  ۱۰۰مساله را به عنوان مهمترین مسائل ایران
در سال  ۱۳۹۶براســاس اولویت ترتیب بندی کرده و کارشناسان خبره در حوزههای
مختلف در اینباره نظر دادهاند.
اما نکته جالب در این بررسی سهم باالی مسائل اجتماعی ،زیست محیطی یا دارای
عواقب و ریشههای اجتماعی است .به طوری که از مجموع  ۱۰۰چالش معرفی شده،
 ۵۲چالش مربوط به مسائل اجتماعی میشوند.
در میــان  ۱۰چالش اجتماعــی مهم(تاپ تن اجتماعی) ،این  ۱۰چالش به چشــم
میخورند :بحران تامین آب ،بیکاری ،ناامیدی درباره آینده ،سرمایه اجتماعی و اعتماد
عمومــی ،بیتفاوتی اجتماعــی ،اخالق عمومی ،بحران آلودگی هــوا ،امنیت روانی و
اجتماعی و حقوق اساسی و شهروندی.
مهمترین چالشهای اجتماعی جامعه ایران در سال ۱۳۹۶
 .1بحران تامین آب
 .2بیکاری
 .3ناامیدی درباره آینده
 .4سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 .5پیامدهای بحران آب
 .6بیتفاوتی اجتماعی
 .7اخالق عمومی
 .8بحران آلودگی هوا
 .9امنیت روانی و اجتماعی
 .10حقوق اساسی و شهروندی
 .11کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
 .12تخریب تنوع زیستی ،مسائل جنگلها و گونههای زیستی جانوری
 .13مسائل سالمت روان
 .14بیتوجهی به پایداری زیستمحیطی
 .15تخریب منابع خاک
 .16مشکالت سالمت ناشی از آلودگیهای گوناگون
 .17نزاعهای آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
 .18فساد و تقلب علمی
 .19پیامدهای تغییرات اقلیمی برای ایران
 .20سوء مصرف مواد
 .21آلودگیهای آب
 .22چالشهای نظام سالمت
 .23کاالییشدن علم و بهمحاق رفتن عدالت آموزشی
 .24تمرکزگرایی در تهران
 .25قطبیشدگی جامعه
 .26تحوالت اجتماعی آموزش عالی
 .27تعدد نهادهای سیاستگذار و مجری در حوزه علم ،دانش و آموزش
 .28طرح تحول سالمت
 .29ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زبالهها
 .30مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید
 .31چالشهای توسعه گردشگری
 .32چالشهای مراجعان سالمت و بیماران
 .33حاشیهنشینی شهری

استانهای آذربایجان شرقی و غربی ادامه دارد.
تعیین هویت 30جانباخته سیل
ســازمان پزشــکی قانونی از شناســایی و تعیین هویت
 25جانباخته ســیل آذربایجان شــرقی و پنج جانباخته سیل
کردستان خبر داد .به گزارش سازمان پزشکی قانونی  18جسد
از قربانیان ســیل عجبشیر و هفت قربانی سیل در آذرشهر
برای شناســایی به پزشکی قانونی منتقل شدند و کار تعیین

اجتماعی

البته در این نشست موضوعات جدیدی توسط اصحاب رسانه
مطرح و قرار شــد رئیــس هیات گزارش ملی بررســی حادثه
پالســکو مراتب را به ریاستجمهوری برای انجام بررسیهای
بعدی اطالع دهد.
خبرنــگار اجتماعی ایرنا بــه همین منظــور گفتوگویی با
محمدتقی احمدی ،رئیس هیات ،انجام داده اســت ،احمدی در
این گفتوگو اظهار کرد :کارمان تمام شــد و درمورد ادامه کار
فقط یک سری پیشــنهاداتی به رئیسجمهور به منظور بررسی
ابعاد قضیــه از بعد علمی و تحقیقاتی در دانشــگاه برای آینده
کشور مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه گزارش پالســکو به پایان رســیده اســت،
خاطرنشان کرد :البته با پیشــنهاد رئیسجمهوری قرار شد این
گزارش در اختیار ســازمان های ذیربط قرار گیرد و درصورت
اعالم نظر ،پیشــنهادات و اصالحات این ســازمان ها ،گزارش
ظرف یک ماه دریافت و ویرایش اصلی گزارش ملی پالســکو
اواخر اردیبهشت منتشر شود.
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس از نهایی شــدن ســند ملی
پالسکو در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت :با دریافت نظرات
و پیشنهادات سازمانهای ذیربط در نخستین فرصت ،گزارش
نهایی ویرایش شده منتشر و این سند ملی نهایی میشود.
وی ادامــه داد :تاکنون نظر ،پیشــنهادات و اصالحیههایی از
ســازمانهای ذیربط حادثه پالسکو به صورت رسمی دریافت
نکرده ایم و تنها در روزنامهها و سایتها مصاحبههایی انجام شده
است.
احمدی با بیان ارائه پیشــنهاد به رئیسجمهور درباره گزارش
ملی پالسکو ،اظهار کرد :به رئیس جمهور پیشنهاد شد در صورت
تمایل به پایش ،راهکارهای این گزارش همانند یک مرکز علمی،
مرکز رصد و پایش اجرایی قرار گیرد و با استفاده از جامعه علمی
و دانشگاهی اجرایی شدن یا نشدن آن ،هر چند ماه یک بار رصد
شود.
به گفته وی ،دبیرخانه دانشــگاهی میتوانــد این پایش را با
انگیزه علمی انجام دهد و در این کار موفق باشد.

ســازمان وظیفه عمومی از متولدین سال  ۷۸خواست
برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود به دفاتر پلیس
 ۱۰+مراجعه کنند.
به گــزارش پایگاه خبــری پلیس ،ســازمان وظیفه
عمومــی ناجا طی اطالعیه ای اعــام کرد :از آنجا که
در سال جاری مشــموالن متولد سال  1378وارد سن
مشــمولیت میشوند ،لذا این دســته از مشموالن می
بایســت به نکات ذکر شــده در ایــن اطالعیه توجه و
برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )10+اقدام کنند.
ایــن اطالعیه مــی افزاید؛ افرادی که قبل از ســن
مشــمولیت ترک تحصیل کرده یا فارغ التحصیل شده
اند ،با ورود به ســن مشمولیت (  18سال تمام ) ،شش
مــاه مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشــخص
کنند.
الزم به ذکر است؛ دانش آموزان ،دانشجویان و طالب
علوم دینی مشــمول که دارای معافیت تحصیلی بوده
و برابر سقف ســنوات تحصیلی تعیین شده ،مشغول به
تحصیل هســتند در صورت تــرک تحصیل ،انصراف،
اخراج یا فراغت از تحصیل  ،حداکثر به مدت یکســال
مهلت معرفی خواهند داشت.
گفتنی اســت متعهدین خدمت در نیروهای مسلح یا
دســتگاههای دولتی که قبل از اتمام تعهد ،به هر دلیل

شرایط ادامه خدمت را ندارند ،از تاریخ انصراف از تعهد،
حداکثر به مدت شــش ماه ،مهلت داشــته تا با مراجعه
به دفاتــر پلیس  10 +برای ادامه خدمت دوره ضرورت
اقــدام کنند .در این اطالعیه آمده اســت مشــموالن
دارای معافیت موقت پزشــکی یا کفالت ،پس از انقضاء
مدت اعتبار آن ،میبایســت ظرف مدت یک ماه برای
رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر مذکور
مراجعه کنند.
الزم به ذکر اســت مشــموالنی که در مهلت تعیین
شده ،وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت
شده و برابر ماده  58قانون خدمت وظیفه عمومی ،مدت
خدمت دوره ضرورت آنان اضافه میشود و با محرومیت
های اجتماعــی از جمله عدم اســتخدام ،دریافت وام،
خدمات بانکی و ....مواجه خواهند شد.
در ایــن اطالعیه درباره ماده  58قانون خدمت وظیفه
عمومی آمده است مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان
تا سه ماه باشــد ،سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت
غیبت اولیه آنان بیش از سه ماه باشد تا شش ماه اضافه
خدمت خواهند داشت.
شــایان ذکر است ،مشــموالنی که مدت غیبت اولیه
آنان بیش از یک ســال میباشــد ،عالوه بر شش ماه
اضافه خدمت ،فراری نیز محســوب شــده و به مراجع
قضایی معرفی میشوند.

طرح غربالگری سکته و سرطان ،کشوری شد

رئیس مرکز مدیریــت بیماریهای غیــر واگیر وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :طرح غربالگری
افراد در معرض خطر سکته و سرطان امسال در کل کشور
اجرا میشــود و افراد مشــمول این طرح از طریق تلفن یا
مراجعه به منزل فراخوان میشوند .احمد کوشا روز شنبه در
توگو با خبرنگار سالمت ایرنا افزود :طرح ایراپن یا طرح
گف 
غربالگری و شناسایی افراد در معرض خطر سکته و سه نوع
سرطان از سال گذشته در چهار شهر بافت در استان کرمان،
شهررضا در استان اصفهان ،نقده در آذربایجان غربی و مراغه
در آذربایجان شرقی اجرا شد و امسال به کل کشور گسترش

مییابد .وی ادامه داد :این طرح ،مهمترین اقدام بهداشــتی
وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیر
واگیر است که با اجرای آن همه افراد باالی  30سال از نظر
میزان خطر سکته قلبی و مغزی ،زنان باالی  30سال از نظر
ســرطان پستان و دهانه رحم و همه افراد باالی  50سال از
نظر سرطان روده بزرگ غربالگری میشوند.
کوشــا گفت :در این طرح که به تدریج و استان به استان
تا آخر ســال در کل کشور اجرا میشــود ،همه افراد باالی
 30ســال برای ســنجش میزان خطر سکته قلبی و مغزی
برای انجام آزمایش خون برای بررســی وضعیت قند خون

و کلســترول خون به مراکز بهداشت محالت خود دعوت
میشوند .وی افزود :با اجرای این طرح افرادی که در معرض
خطر سکته قلبی یا مغزی هستند ،تحت آموزش پیشگیرانه
قــرار میگیرند و در صورت لزوم بــرای گروهی از آنان که
بیشتر در معرض خطر هستند ،دارو تجویز میشود.
رئیــس مرکز مدیریــت بیماریهای غیــر واگیر وزارت
بهداشــت ادامه داد :عالوه بر خطرســنجی ایرانیان از نظر
سکته ،سه سرطان شایع شامل سرطان پستان ،دهانه رحم
(برای زنان) و سرطان روده بزرگ نیز غربالگری میشود.
وی گفت :با اجرای این طرح همه زنان  30تا  70ســاله

برای تشخیص سرطان پســتان تحت معاینه و در صورت
لزوم ماموگرافی قرار میگیرند و زنان  30تا 60ســاله نیز با
انجام تست پاپ اسمیر و تست پاپیلوماویروس از نظر میزان
خطر سرطان دهانه رحم غربالگری میشوند .کوشا افزود:
عالوه بر آن همه ایرانیان  50تا  70ساله نیز با انجام آزمایش
مدفوع از نظر خطر سرطان روده بزرگ غربالگری میشوند
و در صورت مشاهده خون در مدفوع به مراکز تشخیصی و
درمانی مجهزتر ارجاع داده میشــوند .وی گفت :به افرادی
که در این طــرح ملی غربالگری میشــوند ،کارتی داده
میشود که میزان خطر سکته و سرطان را مشخص میکند.

