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◾

ددستچين
ستچين

بهشدت مراقب
ویروس جدید
کرونا هستیم

به گزارش فارس
بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت با
اشاره به سویه جدید
کرونا در آفریقای
جنوبی گفت :قابلیت
انتقال و موتاسیون
باال و گریزان بودن
از سیستم ایمنی از
ویژگیهای آن است.
احتمال ورود ویروس
جدید وجود دارد.
ما مدافع سالمت
مردم هستیم و از
همه امکانات داخل
و خارج وزارتخانه
استفاده میکنیم و
سالمت مردم را فدای
هیچ چیز نمیکنیم.

جامعه

◾معلمانی با حقوق ۵۰۰هزار تومانی!
بــه گـ ــزارش ایـسـنــا ،ح ـج ـتاالســام جــواد
نیکبین ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
گفت :ما معلمان غیرانتفاعی ،نهضتیو
ساعتی را داریم که تبعیض ساختاریافتهاند .نمیتوانیم
کسریمعلمرابابازگشتبهتدریسبازنشستگاندرست
کنیم .در همین تهران معلم غیرانتفاعی داریم که ماهی
 ۵۰۰هزار تومان دریافت میکند.
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محمود مصدق ایــران روی
یکی از دو کمربند زلزلهخیز
ج ــه ــان واقـ ـ ــع ش ـ ــده اسـ ــت.
کمربندی که  90درصــد خاک
کــشــورمــان را دربــرم ـیگــیــرد.
ب ــه هــمــیــن خ ــاط ــر ه ــر ســالــه
زمینلرزههای بــزرگ و کوچک متعددی در آن
رخ میدهد که گاه تبعات اجتماعی و اقتصادی
گستردهای دارند .بنابراین برای کاهش خسارات
ناشی از زلــزلــه ،ارتــقــای سطح آگاهی و آمادگی
عمومی بــرای مواجهه بــا آن از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است.
به همین دلیل بخش آموزش همگانی پژوهشگاه
بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در
راستای انجام رسالت خویش و به منظور کاربردی
کــردن آموختههای دان ـشآمــوزان درب ــاره زلزله،
در ســال  ۱۳۷۴بــرگــزاری مانور در سطح مــدارس
را طراحی کــرد .ایــن برنامه در هشتم آذر ۱۳۸۲
و پس از امضای تفاهمنامه بین وزارتخانههای
علوم ،آمــوزش و پــرورش ،سازمان صدا و سیما،
جمعیت هال لاحمر و شهرداریها در مــدارس
کشور اجرا شد.
امــا پرسشی که امــروز باید به آن پاسخ داد این
است که برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس
در راستای مواجهه با بالیای طبیعی بهویژه زلزله
تاکنون چقدر موفقیتآمیز بــوده و آیــا اجــرای
طرح یاد شده برای ارتقای سطح آگاهی و آمادگی
دانشآموزان و در پی آن کاهش خسارت جانی
ناشی از این حوادث کافی است؟

◾

واکنش

چهکسانیدر
هیئتهای
امنامنصوب
میشوند؟
محمد علی زلفی گل،
وزیر علوم در واکنش به
انتخاب شهردار اسبق
و فعلی تهران در هیئت
امنای دانشگاه تهران
گفت :کسانی که به این
موضوع انتقاد دارند
ابتدا ببینند هیئت
امنای قبلی دانشگاه
چه کسانی بوده و چه
پستهایی داشتند.
در واقع کسانی در
هیئتهای امنا منصوب
میشوند که هم سابقه
اجرایی و هم سابقه
علمی داشته باشند.
باید به اندازهای تجربه
اجرایی داشته باشند
که رأی و نظر آنها به
تدوین و اجرای قوانین،
مقررات ،حمایت و
تشویق در برنامهها
و امور دانشگاهها
کمککننده باشد.

◾الزم است؛ اما کافی نیست
سخنگوی ســازمــان مدیریت بــحــران کــشــور در
پاسخ به قدس میگوید :مانور زلزله و ایمنی برای
فرهنگسازی بــرگــزار مـیشــود و بیشتر حالت
نمادین دارد تــا خطر زلــزلــه بــه دانـ ـشآم ــوزان و
خــانــوادههــای آنــان گــوشــزد شــود و بدانند مــا در
کشوری با ریسک بــاالی زلزله زندگی میکنیم.
بــنــابــرایــن در خــصــوص مــیــزان تــأثــیــرگــذاری آن
بــایــد دبــیــرخــانــه علمی پــژوهــشــگــاه بینالمللی
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله -وابسته به وزارت
علوم  -نظر قطعی دهد؛ با وجود این ما معتقدیم
مــانــور زلــزلــه و ایمنی تــأثــیــرات مثبتی بهدنبال
داشته است.
علی بختیاری میافزاید :هرچند برگزاری مانور
زلزله و ایمنی برای آموزش همگانی موضوعی الزم
است اما کافی نیست .در واقع مانور فقط اقدامی
ب ــرای آم ــوزش دانـ ـشآم ــوزان و خــانــوادههــاســت
امــا در زمینه ارتــقــای ایمنی مباحث س ــازهای و
غیرسازهای ،زیرساختها ،بحث تأمین بودجه

◾

◾با مسببان ماجرای بورسیهها برخورد کنید
کــام ـران دانـشـجــو ،وزی ــر عـلــوم دول ــت دهم
یت ـفــاوتــی مـسـئــوالن
ب ــه ف ـ ــارس گ ـفــت :ب ـ 
وزارت علوم در ســالهــای گذشته و آب به
آسـیــاب دشمن ریختن بــا کــاری کــه در بورسیه کردند
اصــا ًتوجیه نــدارد و جبرانناپذیر اســت .با آنهایی که
«مــا ادراک و ما ادراک بورسیه» فریاد مـیزدنــد ،نباید
برخورد شود؟

مرتضی اکبرپور ،معاون سابق ستاد حوادث
غيرمترقبه كشور معتقد است با توجه به اینکه
ما زمان ،مکان ،شدت زلزله و سایر رخدادهای
طبیعی را نمیدانیم برگزاری مانورهای سطحی
پاسخگوی چنین تهدیدهای سنگینی نیستند.
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◾بزرگترین دستبرد تاریخی
علی فرهادی ،مسئول کانون بسیج اساتید
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به فارس
گفت :حــال ایــن روزه ــای آمــوزش و پــرورش
خوب نیست ،صندوق ذخیره فرهنگیان دچار بزرگترین
دستبرد تاریخی شده و وزارت آمــوزش و پــرورش درگیر
آموزش حضوری و مجازی است و نتوانست حتی اینترنت
پاک به دانشآموزان بدهد.

بنابراین برای برگزاری مانور زلزله و ایمنی باید
برای دانشآموزان که آیندهسازان فردای کشور
هستند ،سرمایهگذاری کنیم .اما االن برگزاری
این مانور تبدیل به کاری نمایشی شده که برای
ما مفید نیست .باید در کتابهای درسی موضوع

◾مقابلتضییعحقمحیطزیستمیایستیم
به گزارش خانه ملت ،سمیه رفیعی ،رئیس
فراکسیون محیط زیست مجلس در توییتی
با اشاره به دستور سازمان ثبت اسناد و منع
تصاحب مالکیت تاالبها نوشت :مجلس و فراکسیون
محیط زیست با تمام قــوا مقابل هرگونه تضییع حق
محیط زیست خواهد ایستاد .حتی اگر مدیران مسئولی
برایش تفاهم کرده باشند!

ایمنی در مقابل مخاطرات طبیعی گنجانده شود
و از قبل و هنگام برگزاری مانورها در حوزه
زلزله ،سیالبها ،خشکسالی ،کمآبی و ...به آنان
یاد بدهیم وقتی در شرایط سخت قرار میگیرند
چه کنند.

کارشناسان از ضرورت تغییر روند برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس میگویند

یابد .البته در قانون بحران همه این موارد آمده که
اگر تمام بندهای آن اجرا شود میتوانیم ادعا کنیم
یک گام به جلو رفتهایم.

زنگ تفریح زلزله!

مورد نیاز و ...هم اهمیت دارد که باید همه آنها
به موازات هم پیش برود تا هدف مورد نظر حاصل
شود .البته در همه این موارد کارهایی انجام شده
اما باز هم باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره
به اینکه موضوع ایمنی مدرسه در مقابل زلزله
شــامــل چند عــامــل م ـیشــود ،تصریح میکند:
یکی از آنهــا موضوع س ــازهای اســت که متولی
آن ،سازمان تجهیز و نوسازی مدارس است و به
گفته مسئوالن این سازمان حدود 50تا  60درصد
مدارس کشور نوسازی و مقاوم سازی شدهاند .اما
اطالعات مربوط به وجود تجهیزات غیرسازهای
مــثــل ب ـ ــرخ ـ ــورداری از ســیــســت ـمهــای هــشــدار
آتشسوزی و ...را باید از حوزه آموزش و پرورش
پیگیری کرد که معموال ًمدارس کشور کمکهای
اولیه برای امداد و نجات را دارند .ضمن اینکه در
دروس دانشآموزان مطالبی در خصوص زلزله و
سایر مخاطرات طبیعی و محیطی وجود دارد که
قبال ًنبوده است .به هرحال مدیریت بحران را باید
به صورت یک بسته کامل و متوازن دید و با توجه
به اهمیت هرکدام به آنها پرداخت.

◾

◾مانور را به شیوه  20سال پیش اجرا میکنیم
معاون سابق آمادگی و مقابله سازمان مدیریت

بهداشت و درمان

بحران کشور اگرچه برگزاری مانور زلزله و ایمنی
را مثبت ارزیابی میکند و ضروری میداند اما به
قدس میگوید :روال برگزاری مانور زلزله و ایمنی
تقریبا ً ثابت اســت .یعنی طی همه این سا لها
بهویژه در سالهای نخست در برنامه آن تغییرات
چندانی را ندیدیم .به طوری که االن هم آن را به
شیوه  20سال پیش اجرا میکنیم در حالی که هر
سال باید برنامه آن را غنیتر از پیش میکردیم.
مرتضی اکبرپور میافزاید :اینکه در ایران زلزلهای
حتی در مقیاس کوچک رخ مـیدهــد مــردم به
خیابانها میآیند و یا برای دریافت اقالم امدادی
ازدح ــام میکنند ،نشان میدهد هنوز به آنان
آموزش الزم را ندادهایم.
وی از اجرا نشدن دستورالعمل اجرایی آمادگی
در برابر زلزله از سوی دستگاههای مسئول خبر
میدهد و میگوید :زمانی که در سازمان مدیریت
بحران بــودم آییننامه اجرایی آمادگی در برابر
زلزله را نوشتم که تبدیل به یک دستورالعمل شد
اما هنوز از سوی دستگا ههای مسئول ،اجرایی
نشده است .یک وزارتخانه میگوید پول اجرای
آن را ندارد و دستگاه دیگری هم میگوید وزیر این
آییننامه را قبول ندارد و. ...
وی اضافه میکند :من در مانورهایی که در بعضی
از کشورها برای دانشآموزان برپا میکنند شرکت

محیط زیست

پیشنهاد افزایش ۲۸.۵درصدی تعرفههای پزشکی

ایجاد بیش از ۱۳هکتار کانون فرسایش بادی

مــعــاون فنی و نــظــارت ســازمــان نــظــام پزشکی کــشــور در
گفتوگو با ایسنا ،از پیشنهاد افزایش  ۲۸.۵درصــدی
تعرفههای پزشکی به صورت گلوبال خبر داده است.
علی ساالری میگوید :مطبهای زیادی بسته شده است.
در  ۱۰سال اخیر در بسیاری از شهرها اصال ًشاهد نبودیم
یک مطب پزشک عمومی ایجاد شده باشد.
ب ــه گــفــتــه وی ت ــع ــداد مــط ـبهــای پــزشــکــان عــمــومــی و
برخی متخصصان نسخهنویس از ســا لهــای گذشته
ثــابــت مــانــده و مــعــمــوال ًپــزشــکــان ج ــوان مطب تأسیس
نمیکنند .از هزینه منشی گرفته تا اجــرا ،مالیات و...
موجب شــده کــار پزشکی بهصرفه نباشد .مــا نگرانیم
بــخــش خــصــوصــی خ ــدم ــات ســامــت کــشــور تعطیل
شــود .هما نطور کــه اگــر توجه کــرده باشید ،مطبهای
مامایی در کــشــور تعطیل شــده و دیــگــر مطب مامایی
نمیبینیم.

تأسیسمطب
دیگربهصرفهنیست!
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◾

◾اگر مانور محلهمحور برگزار شود

کــردم .آنجا سناریو را به دان ـشآمــوزان آمــوزش
میدهند تا در جریان مانور آنها را پیاده کنند.
ما وقتی بچهها را بدون آموزش به صحنه مانور
میآوریم این کار برای آنان تبدیل به یک تفریح و
سرگرمی میشود و چیزی یاد نمیگیرند .اما اگر
از همان آغاز سال تحصیلی سناریوی مانور مثل
درس در زندگیشان بیاید؛ یعنی مربی زلزله هفته
یا هر ماه یکبار کالس ایمنی برگزار و تمرین مانور
را اجرا کند ،این نکات ملکه ذهن دانشآموزان
میشود.
معاون سابق آمادگی و مقابله سازمان مدیریت
بحران کشور سپس به موضوع تجهیزات امداد
و نجات مدارس میپردازد و میگوید :قرار بود در
هر مدرسه یک کانکس با  30تا  40قلم تجهیزات
امداد نجات در جایی امن قرار بگیرد تا اگر اتفاقی
افتاد بچههایی که توانایی الزم را دارند در کانکس
را باز و با استفاده از تجهیزات امدادی موجود در
آن ،اقدام به نجات حادثهدیدگان کنند تا نیروهای
امدادی در صحنه حاضر شوند .اما این کار فقط
در بعضی از م ــدارس انــجــام شــده و بسیاری از
مــدارس به دلیل کمبود بودجه چنین کانکسی
ندارند .بنابراین برای اجرای برنامه یاد شده باید
یک الزام قانونی داشته باشیم تا مثال ًدرصدی از
بودجه دستگاه اجرایی برای این منظور اختصاص

رفاه و خدمات اجتماعی
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:

مــحــمــدرضــا ق ــائ ــم م ــق ــام ــی ــان ،رئ ــی ــس ســابــق
پــژوهــشــکــده مــدیــریــت خــطــرپــذیــری و بــحــران
پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی برگزاری مانور
زلزله و ایمنی از سال  82تا  87را حرکتی نو و مفید
در افزایش آگاهی و سطح آمادگی دانشآموزان
در مواجهه با زلزله مـیدانــد و میگوید :اثــرات
این مانور را در زلزله سرپل ذهــاب دیدیم .طبق
مطالعات میدانی ،متوجه شدیم دستکم در
سه مورد بچهها با توجه به آموزشهایی که دیده
بودند هنگام زلزله با پناه گرفتن در کنار ستون
ساختمان نــجــات یــافــتـهانــد؛ در حــالــی کــه همه
اعضای خانوادهشان زیر آوار جان داده بودند .این
نشان میدهد اگر با این مانورها حتی جان چند
نفر از بچهها را هم نجات دهیم خیلی ارزشمند
است .اما از نقاط ضعف این مانور آن است که
از دست ارگانهای علمی خارج شده و همواره به
یک صورت و شیوه اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات امداد و نجات در
زلزله کوبه ژاپن تنها تا  30درصد در نجات جان
آسیبدیدگان مؤثر واقــع شد ،میافزاید :از آن
موقع ایده امداد و نجات محلهمحور ،ناحیهمحور
و منطقهمحور مطرح شد .به همین دلیل از دو
سه سال پیش از شیوع کرونا ،رنگ و بوی مانور
زلزله و ایمنی کمی تغییر کرد و محلهمحور شد .بر
این اساس در این مانورها در کنار دانشآموزان،
آم ــوزش بــه اف ــراد داوطــلــب محله و شناسایی
نــقــاط آسیبپذیر محله مثل لولهکشی گــاز و
سیستم برقرسانی بعضی از ساختمانها و ...در
دستور کار قرار گرفت به طوری که افراد داوطلب
و دانشآموزان توانمند دو هفته پیش از برگزاری
مــانــور باید آمــوزشهــای الزم را بــرای قطع آنهــا
فرا میگرفتند .البته ما فقط در دو منطقه یک و
 19تهران این کار را انجام دادیم.
رئیس سابق پژوهشکده مدیریت خطرپذیری
و بحران پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی در
همین زمینه تصریح میکند :اگر رونــد برگزاری
ایــن مانور به شکل محلهمحور برگردد آ نوقــت
میتوان گفت هزینههایی که بــرای بــرگــزاری آن
میشود نتایج موردنظر را بــرای ایمنی و حفظ
جــان دان ـشآمــوزان تأمین میکند؛ در غیر این
صورت برگزاری مانور با پیشبینی چند کپسول
آتشنشانی و استقرار چند آمبوالنس در مدرسه
و بعد سخنرانی مسئوالن و گرفتن چند عکس
یادگاری تأثیر چندانی نخواهد داشت.

میراث فرهنگی و گردشگری
یک مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی:

ضربه 3هزارمیلیاردتومانی
یکپدیدهبهاقتصادکشور

کمیتهاحیایاجتماعیپساکرونا
تشکیلمیشود

خودروهای باالی 30سال
پالکتاریخیمیگیرند

بــه گـ ــزارش تسنیم؛ وحــیــد جــعــفــریــان ،مــدیــرکــل دفتر
امــور بیابان ســازمــان جنگلها و مــراتــع گفت :بیش از
 13.5میلیون هکتار کانون فرسایش بادی در کشور وجود
دارد و این پدیده ساالنه  3هزار میلیارد تومان به اقتصاد
کشور خسارت میزند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه بیابانزایی در کشور ما آمار
قابل توجهی دارد ،اضافه کرد :سوءمدیریت و سوءتدبیر
در حوضههای آبریز موجب توسعه عرصههای بیابانی در
پایین دست شده است و شورهزارها و ماسهزارها افزایش
یافته و خسارت به بار آورده است.
جعفریان در ادام ــه کــاهــش سطح آ به ــای زیرزمینی
در سـ ــا لهـ ــای اخ ــی ــر را یــکــی از مــه ـمتــریــن عــوامــل
بــیــابــانزایــی عــنــوان کــرد و گــفــت :الزم اســت در تدوین
برنامه هفتم و بودجه ســال آینده به ایــن مسئله توجه
ویژه شود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به ایرنا
گفت :کمیته احیای اجتماعی پساکرونا در ستاد ملی
مقابله با کرونا تشکیل میشود.
محمد حاتمی با بیان اینکه جهان پیش و پس از کرونا
متفاوت است ،افــزود :این کمیته با هدف احیا و بازسازی
مشکالت روانشناختی و اجتماعی دوران پساکرونا همچون
تجدید روابــط اجتماعی و تعامالت بین فــردی راهانــدازی
میشود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره
به همکاری ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه افزود:
امــروز دنیا در حال ورود به جهان پساکروناست ،در این
جهان ،همه ارتباطات ،خلقیات و روش زندگی تغییر کرده
و بر این اساس تشکیل کمیته احیای اجتماعی پساکرونا
برای احیای روابط اجتماعی و ...متناسب با دوران جدید
ضرورت مییابد.

ب ــه گ ـ ــزارش ف ـ ــارس ،اردش ــی ــر درویـ ــشـ ــی ،م ــدی ــر ح ــوزه
اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ،گفت :از
آغاز امسال تا پایان مهر از  ۷۲دستگاه خودرو با قدمت
 ۳۰ســال به بــاال به منظور بررسی و صــدور شناسنامه،
ثبتنام شده است.
وی افزود :از فروردین تا مهر ۱۴۰۰برای  ۴۵دستگاه خودرو
شناسنامه تاریخی صادر شده تا از نابودی و فراموشی این
میراث گذشتگان جلوگیری شود.
این مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ،صدور مجوز
خروج از کشور برای وسیلههای نقلیه باالی سن فرسودگی
را از وظایف کارگروه شناسایی و صیانت از وسیلههای
نقلیه تاریخی برشمرد و گفت :بر اســاس وظایف این
کارگروه ،در سال  ۱۴۰۰مجوز خروج موقت از کشور برای
 ۸۹۸دستگاه از ایــن نــوع وسیلههای نقلیه صــادر شده
است.

