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یادداشت
ضعف شدید فرهنگ ترافیک درکشور
| مرتضی شمسی | پزشک|
از آغاز پيدايش انسان روی كرهزمين حملونقل،
آمدوشــد يا جابهجايی از نقطهای بــه نقطه ديگر
ازجمله دغدغههايی بود كه ذهن انســان را به خود
مشــغول كرده بود .ازميان مردمان جهان ،شــايد
ايرانيان ازجمله نخســتين اقوام در امــر ايجاد راه،
راهداری و راهبانی باشــند ،ولی خودرو دركشور ما
كااليیوارداتیومصرفیاست.
از زمانی كه خودرو وارد ايران شد ،فرهنگ استفاده
از آن بهطور مناسب شكل نگرفت و رعايت قوانين
و مقررات راهنمايی و رانندگی نيز به درســتی اجرا
نشد و نزديك به يك قرن است كه هنوز يك الگوی
رفتار ترافيكی مناسب دركشــورمان وجود ندارد و
حتی الفبای فرهنگ ترافيك دركشــور ما به اجرا
درنيامده است .به عبارت ديگر ،كشورمان ظاهری
صنعتی به خود گرفته ولی انديشه فرهنگ استفاده
از آن بهطور طبيعی شكل نگرفته و با تأخير فرهنگی
روبهرو هستيم .يعنی فرد و جامعه به دستاوردهای
تمدن ازجمله خودرو دست يافته ،اما قواعد استفاده
صحيح از آن را تجربه ،تمرين و درونی نكرده است.
يكی از داليل اساســی باالبودن تعــداد تصادفات،
كشتهها ،معلولين و مجروحين ناشی از آن دركشور
ماتوسعهنيافتگیدربخشعاملانسانیوپايينبودن
فرهنگ عمومــی جامعه و بهتبــع آن پايينبودن
فرهنگ ترافيكی در بين رانندگان و ســاير كاربران
جادهاست.
فــراوان ديده میشــود كه درســطح شــهرها
حتی درپايتخــت خودروهايی در پيــادهرو پارک
میشوند و موتورسيكلتسواران پيادهروها را عرصه
رفتوآمدهای خود قرار میدهند و درمقابل عابران
نيز در سطح خيابانها راه میروند .برخی از رانندگان
و اكثر موتورســواران هيچ توجهی بــه چراغ قرمز
نمیكنند و عابران پياده نيز از روی خط عابر پياده
عبور نمیكنند و از پل هوايی استفاده نمیكنند و
حتی برخی مواقع از چراغ قرمز و از وســط چهارراه
عبورمیكنند.
دركشــور ما ظاهرا درهمه حال حق با عابرپياده
است و به همين دليل عابران پياده خود را درهالهای
ازمصونيتهااحساسكردهوحداكثرسوءاستفادهاز
اينفرصترامیكنندودرجادههانيز،اكثررانندگان
هرطوری كه دلشان میخواهد ،رانندگی میكنند؛
برای مثال ســرعت غيرمجاز میرانند و ســبقت
غيرمجاز میگيرند يا اليی میكشند و بين خطوط
رانندگی نمیكنند و به قوانين و مقررات راهنمايی و
رانندگیدقتنمیكنند.
ميزان عصبانيت ،بیصبری ،رقابتجويی و رفتار
پرخاشگرانهوتهاجمیدررانندگانكشورماباالست؛
برای مثال رانندگی سپر به سپر ،سبقتهای بیجا
يا به اصطالح اليیكشــيدن ،بوقزدنهای مكرر و
سرسامآوروبسياریازرفتارهایناهنجارديگرريشه
درضعففرهنگترافيكمادارد.
در هركشــوری مردمان آن كشــور هستند كه
فرهنگ و تمدن آن كشــور را میســازند .فرهنگ
ترافيك هرجامعه ،يكی از نمودهای رفتاری افراد در
استفاده از فضاهای متعلق به عبورومرور آن جامعه
است كه میبايد آن را ارتقا يا توسعه داد.
فرهنگ ترافيكی بهعنوان جزيی از فرهنگ كل
حاكم برجامعه است؛ حوصله ،گذشت و احترام به
حقوق ديگران سه ويژگی اصلی فرهنگ ترافيكی
هستند.ترافيكورفتارهایترافيكیآينهتمامنمای
فرهنگ درجامعه اســت .رعايت نظــم و توجه به
حقوق ديگران و رعايت قوانين و مقررات راهنمايی
و رانندگی و عدم آن وســيله و نماد مناسبی برای
نشاندادنفرهنگآنجامعهاست.
بســياری ازمعضالت ترافيك ،ريشــه درهمين
مجموعه كه فرهنگ ناميده میشــود ،دارد .يعنی
هنگام رانندگی كليه آن عقايد ،عادتها و سنتها
و ارزشها در رفتــار ترافيك ما تجلی پيدا میكند.
كمتوجهی و بیتوجهی عــدهای از افراد جامعه به
رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی شهرهای كشور
را به شــهرهای فاقد قانون و مقررات تبديل كرده
است.
امروزه رانندگی بخشی از زندگی اجتماعی شده
و همانگونه كه هر اجتماعی نياز به نظم و انضباط
دارد تا بتواند ســرپا بماند ،در امور ترافيك نيز نبود
انضباط و بیتوجهی به نظم و حق و حقوق ديگران
به غير از هرجومرج حاصلی نخواهد داشت و همين
امر باعث شده كه هزينه سنگينی بر اقتصاد كشور و
خانوادههاتحميلشود.تصادفاتوتلفاتناشیازآن
وسايرناهنجاریهایاجتماعیناشیازآن،هدررفت
وقت مردم درترافيك و هدررفت سرمايههای ملی
ســوخت ،آلودگی هوا و بيماریهای ناشــی از آن
ازجملهمواردیهستندكهجامعهپرداختمیكند.
اگر درجامعه سرمايه فرهنگی نباشد ،آن جامعه
دچار فقر میشــود آن هم فقری كــه كمتر از فقر
مادی آسيبرسان و تلخ نخواهد بود .شايد بخشی
از اين رفتارهای غلط مربوط به اســتفادهكنندگان
از راه اســت ،ولی بيشــتر كمتوجهیها مربوط به
مسئوالن و نهادها و سازمانهای مختلف ازجمله
وزارت آموزشوپــرورش و وزارت علوم تحقيقات
و فناوری ،وزارت بهداشــت و درمان ،وزارت كشور
(شهرداریها) وزارت فرهنگ و ارشاد و رسانههای
جمعیازجملهسازمانصداوسيماستكهمتأسفانه
همه آنها برای توسعه و پيشرفت فرهنگ عمومی
جامعهوبهتبعآنفرهنگترافيكیقدمهایموثری
بر نداشــتهاند و همين امر ،باعث مختلشدن امور
ترافيكی درسطح كشور شده است .درصورتی كه
تمام اين سازمانهای آموزشی و فرهنگی كه مقصر
اصلی اين ميزان تصادفات و تلفات رانندگی و ساير
مشكالت امور فرهنگی هســتند ،اسمی از آنها به
ميان نمیآيد و همه مسائل و مشكالت را به گردن
پليسانداختهاند.
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شهر
اعضاي شوراي شهر تهران از مراحل تخریب طبقه هفتم عالءالدین ميگویند

پرده آخر تخریب یک طبقه اضافه
رئيس شوراي شهر تهران :تا پایان بهمن تخریب طبقه هفتم عالءالدین تمام ميشود
عضو هيأترئيسه شوراي شهر تهران :سيستم اطفاي حریق عالءالدین مثل پالسكو
مورد تایيد نيست

شهروند| ماجراي عالءالديــن معروف باالخره به
پالن آخر رسيد80 .درصد سازه تخريب شده است ،در
حاليكهكلساختمانهنوزهمسيستماطفايحريق
ندارد .آنطور كه ديروز رئيس شوراي شهر تهران گفته
است با برنامهريزيهاي صورتگرفته ،تا پايان بهمن
كار تخريب بناي اضافه ساختمان عالءالدين هم تمام
است .از سال  93كه حكم تخريب طبقه اضافه پاساژ
عالءالدين توسط دادستاني تهران صادر شد تا همين
حاال فراز و نشيبهاي زيادي طي شده است .مسئوالن
شهرداري و دادســتاني بارها براي مالك پاساژ مهلت
تعيين كردند تا تخريب طبقه اضافي را خود انجام دهد
اما بارها مهلت پايان يافت و از اجراي حكم خبري نبود،
مثلآخرينروزشهريورماهامسالكهحاجيعالءالدين
حكم را اجرا نكرد ،بنابراين شهرداري و دادستاني وارد
عمل شــدند .صبح روز چهارشنبه چند نفر از اعضاي
شورا به همراه مهدي چمران به ساختمان عالءالدين
رفتند تا در جريان مراحل تخريب طبقه هفتم آن قرار
بگيرند .رئيس شورای شهر تهران در حاشيه اين بازديد
توضيحاتيرادربارهاينموضوعارايهكرد«:طبقههفتم
ساختمان عالءالدين اضافه ساخته شده بود و چون از
سازه اين ساختمان و نقشه اطالعات كافی نداشتيم
و با توجه به اينكه ساختن طبقه اضافه ممنوع است،
براساس قانون ،شــهرداری موظف شد برای تخريب
طبقات اضافه اجازه بگيرد ».مهــدي چمران هم در
صحبتهاي خود به روند طوالنــي و زمانبر اجراي
حكم تخريب اشــاره كــرد« :يكی از مشــكالت اين
طبقات وجود  99مغازه در ايــن دو طبقه بود كه بايد
مالك خسارت آنها را بپردازد .درحال حاضر بخشی از
سقفهایطبقههفتمبرداشتهشده،البتهدراينطبقه
به دليل وجود تأسيسات قسمتی از سقف بايد بماند تا
فشاروباریبهطبقاتپاييننيايد.اينطبقهحتینبايد
بهعنوان انباری و نظاير آن استفاده شود و اجازه اين كار
راندارند».آنطوركهاوگفته،براساسبرنامهريزیهای
صورت گرفته تخريب طبقه هفتم تا پايان بهمنماه به
پايان میرسد« :بخش جلويی طبقه هفتم و ستونها
برداشتهمیشود.اماهزينهتخريبطبقههنوزمحاسبه
نشدهاست».رئيسشورادربارهپروسهتخريبطبقات
اضافه ســاختمان عالءالدين هم توضيح داد« :پس از
آنكه  6ماه به مالك ساختمان فرصت داده شد و اين
كار را انجام نداد درنهايت شهرداری به اين موضوع ورود
كرد .بيش از دوسال است كه شهرداری درگير تخريب
ساختمانعالءالديناست».
سرنوشتعوارض26ميلياردي
بهشهرداريچهميشود؟
بعد از آنكه پيمان عبد منافی ،مدير روابط عمومي
ســاختمان عالءالدين ســه روز قبل نشست خبري
برگزار و از عوارض 26ميليارد توماني اين طبقه اضافي
به شهرداري تهران صحبت كرد ،رئيس شوراي شهر
درباره تكليف اين پول ميگويد« :مالك تمام اين اسناد
را به دادگاه برده و شكايت كرده است ،البته حساب و
كتابها دست من نيســت و دادگاه بررسیهای الزم
را انجام داده و درنهايت حكم تخريب داده شــد البته
معلوم نيســت اين پولها برای چه بوده و بهطور قطع
برای ساختن اين طبقات نبوده است ».چمران درباره
ساختمانهايی با نمای شيشــهای ،مانند ساختمان
چارســو هم اينطور توضيــح داد« :قبال درخصوص
ممنوعيت نمای شيشــهای برای ســاختمانهای
مسكونی مصوبهای داشــتيم البته درباره ساختمان
چارســو عوارضی تعيين شده اســت كه با توجه به
اعتراضیكهصورتگرفتموردقبولواقعنشد».
سيستماطفایحریقپاساژعالءالدین
موردتأیيدآتشنشانینيست
عضو هيأترئيسه شورای شهر تهران هم كه در اين
بازديد همراه رئيس شورا بود ،توضيحاتي را درباره اين
ساختمانداد«:بيشاز80درصدبنایپاساژعالءالدين
پس از بارها تذكر به مالك ،تخريب شــده اســت».
ابوالفضل قناعتي درباره وضعيت ايمني و ساختمان
هم گفت« :سازمان آتشنشانی سيستم اطفای حريق
پاســاژ عالءالدين را تأييد نكرده اســت و اين همان
چيزی است كه در پالسكو تأييد نشــده بود ».اما به
گفته او ،ساختمانهای اينچنينی كه رأی كميسيون
ماده  100را داشته باشــند؛ مورد پيگيری مسئوالن
شهری ،مســئوالن قضائی و اعضای شورای شهر قرار
میگيرد« :در ســاختمان عالءالدين  900مغازه در 6
طبقه مشغول به فعاليت هستند .در مجموع 10هزار
نفر در اين ساختمان مشــغول به كار و حدود 5هزار
اربابرجوعدرحالرفتوآمدند».
کميآنطرفترازعالءالدین
تخريب طبقه اضافي ساختمان عالءالدين درحال
انجام اســت ،اما كمي آنطرفتر هــم بازار كويتيها
به دليل همجواري با خرابههاي پالســكو و خطرساز

بودن آن تا كســب مجوزهاي ايمني تعطيل است .با
وجود اين ،كسبه پاســاژ كويتيها از روزهاي نخست
هفته تجمعاتي را براي بازگشايي پاساژ برگزار كردند.
روز سهشنبه هم اين افراد دوباره به شهرداري منطقه
 12مراجعه كردند و خواهان رفع پلمپ پاساژ شدند ،در
حاليكههنوزهم سازماننظام فنیو مهندسی ايمني
ساختمان را تأييد نكرده است .حاال رئيس كميسيون
معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در اينباره به
ايسنا میگويد كه در اين صورت كسبه بايد مسئوليت
تمامی اتفاقات احتمالی را بپذيرند« :اگر كسبه پاساژ
كويتیها اصرار داشته باشند كه اين پاساژ بازگشايی
شــود و به فعاليت اقتصادیشــان بپردازند ،چارهای
نيست اال اخذ تعهدنامه برای ورود و فعاليت اين افراد
به پاساژ ».محمدمهدی تندگويان اما همچنان معتقد
است كه بايد صبر كرد تا سازمان نظام فنی و مهندسی
تاييديه ايمن بودن ســاختمان را صادر كند« :به نظر
میرسيد ســازمان نظام فنی و مهندسی بايد ظرف
 10روز پس از پايان عمليات آواربرداری پالسكو نظر
نهايی خود را اعالم میكرد و با گذشت زمان بايد گفت
كه بررسیها طوالنی شده اســت .اگر مالك با اصرار
بخواهد كه در اين پاساژ فعاليت كند ،متعهد میشود
كه مسئوليت هرگونه حادثه احتمالی را میپذيرد و در
صورت بروز حادثه ،مقصر كسبه هستند ».تندگويان
پيشنهادكردكهكسبهمدتیديگرهمصبركنندتانظر
نهايیسازمانفنیاعالمشود« :البتهشهرداریمنطقه
پالكارد ناايمن بودن پاساژ كويتیها را برنداشته و اين
مسأله به افرادی كه میخواهند وارد اين پاساژ شوند،
هشدار میدهد كه اين مكان ناامن است و آنها با علم
به ناامن بودن اين ســازه وارد ساختمان میشوند .در
صورتبازگشايیبازاركويتیهابدوننظرسازمانفنی
و مهندسی قطعا از شهرداری منطقه خواهيم خواست
كه عاليم هشــداری مبنی بر ناامن بودن اين سازه را
در ســاختمان نصب كند؛ اما درحال حاضر پليس به
دستور دادســتانی اجازه ورود كسبه را به داخل پاساژ
نمیدهد».
گزارششورایعالیشهرسازی
ازحادثهپالسكوبهدولت
ســه هفته بعد از وقوع حادثه پالسكو ،كارشناسان
مركز تحقيقات راه ،مســكن و شهرسازی و همچنين
دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي درحال تهيه گزارش
بررســي علل حادثه پالسكو هســتند كه قرار است از
سوي اين شورا به دولت ارايه شود .پيروز حناچی ،دبير
شــورای عالی شهرســازی و معماری ايران در اينباره
توضيح داد« :با دستور ويژه رئيسجمهوری ،ستاد ملی
بررسی حادثه پالسكو تشكيل شده كه به بررسی ابعاد
حادثه میپردازد و هماكنون نيز با ماموريتی كه شورای
عالی شهرســازی و معماری ايران به مركز تحقيقات
راه ،مسكن و شهرسازی و همچنين دبيرخانه شورای
عالی سپرده اســت ،تدوين و ارايه گزارش ملی درحال
آمادهسازی است كه بهزودی به دولت و كميته مربوطه
نيز ارايه خواهد شــد ».او دربــاره داليل وقوع حوادثي
مانندپالسكوبهاجرانشدنقوانينمقرراتملیوكنترل
ساختمان در فرآيند ساخت و سازها اشاره كرد« :برخی
از ســاختمانهای پايتخت در زمانی ساخته شدهاند
كه هيچ نوع مقررات اجباری در كشــور وجود نداشت.
مقررات ملی و كنترل ساختمان يكی از قوانين موجود
دركشوراستكهرعايتآنبرایتمامیساختمانهايی
كه احداث میشود ،الزماالجراست .ساختمان پالسكو،
مقاومت قابل قبولی در برابر آتش داشــت اما به علت
آنكه فاقد سيستم اعالم و اطفای حريق در ساختمان
بود ،فروريخت .بسياری از ساختمانهای بلند موجود
هم وضعی مشابه پالســكو دارند كه بايد در اين زمينه
راهكارهایالزمانديشيدهشود».
 2۵6برجدرتهران
تاكنونهيچآماردقيقيدربارهساختمانهايناايمن
از سوي شهرداري اعالم نشده است و دبير شوراي عالي
شهرسازي كشور ميگويد كه گزارشی درحال تدوين
نهايی است كه نشان میدهد  256برج در تهران وجود
دارد كه هيچگونه اطالعاتی از آنها در شهرداری تهران
موجود نيســت و اگر در يكی از آنها بنــا به هر دليلی،
اتفاقی همچون حادثه پالسكو رخ دهد ،به فاجعهای در
تهران مبدل خواهد شد 256« :برج عموما در مناطق
شــمال تهران و در معابری كمعرض واقع شــدهاند.
كمكرســانی به آنها با امكانات موجود بسيار مشكل
اســت و راهكار برخورد با موضوع ايمنی در آنها كامال
متفاوت و نيازمند ســاكنان آنهــا و آمادگی و آموزش
آنهاست .حاال ،هم دولت و هم مجلس آمادگی دارند تا
جمعبندیعلتهایحادثهپالسكوراتعقيبكنندتااز
اين پس ،با اخذ تصميمهای صحيح و اتخاذ تدابير الزم
برای پيشگيری از وقوع حوادث اينچنينی ،ايمنی را به
موضوعمحوریدرتصميمات حالوآيندهبدلكنيم».

سالمت

میز خبر

گزارشی درباره دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان ایران در 38سال گذشته
و طرحهایی که در این دوره اجرا شده است

وزیر آموزش و پرورش:

میزانرقمقطعیاختالسازصندوق
ذخیرهفرهنگیانرانمیتوانماعالمکنم

سر بر بالین موفقیت

شــهروند| حاال ســه ســال از روی كار آمدن
دولت يازدهم میگذرد؛ سه سالی كه با وجود همه
فرازونشيبهايش ،يك مايه افتخار برای مسئوالن
اين دولت داشته :حوزه سالمت و درمان .حاال حسن
روحانی ،رئيسجمهوری ايران و وزير ســه ســاله
وزارتخانهبهداشتش،جايینيستكهصحبتكنند
و از عملكرد وزارت بهداشت در اين چند سال تعريف
نكنند؛ از بيمه سالمت همگانی كه حاشيهنشينها
را هم تحت پوشش بيمه برد تا اجرای پرسروصدای
طرحتحولسالمت.
حاال در آســتانه سیوهشتمين سالگرد پيروزی
انقالب اســالمی اين گزارشی اســت از مهمترين
اتفاقاتحوزهسالمتودرماندرسالهایگذشته.
از زمان فعاليت «اداره كل صحه» ،وابسته به وزارت
داخله كشور در سالهای  1320تا تشكيل «وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی» در سال 1364و
اكنون كه 38سال از انقالب اسالمی ايران میگذرد،
بيش از  200قانون مرتبط با ســالمت در كشور به
تصويب رســيده است .در ســال  1383با تصويب
قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی،
كليه وظايف تأمين اجتماعی (بيمهای و حمايتی) از
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی منفك و به
وزارتخانه ديگری داده شد و به اين ترتيب وابستگی
سازمانهای بهزيســتی ،خدمات درمانی و تأمين
اجتماعی نيز از وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشكیبهوزارتجديدالتأسيسمنتقلشد.
پــس از انقالب اســالمی تعداد دانشــكدههای
گروه علوم پزشــكی و نيز اعضای هيأت علمی اين
دانشــكدهها روند رو به رشــدی يافت؛ درنتيجه بر
ظرفيت پذيرش دانشــجو در رشــتههای مختلف
پزشــكی بهطور چشــمگيری افزوده شــد تا نياز
كشور به پزشك برآورده شــود .در حال حاضر نيز
شبكههایبهداشتی-درمانی،همراهبابيمارستانها
و پلیكلينيكهای تخصصی و بيمارســتانهای
دانشــگاهی با خدمات فــوق تخصصــی ،مراكز
بهداشتی-درمانیكشورراتشكيلمیدهند.
براساس اعالم مســئوالن معاونت درمان وزارت
بهداشت ،در حال حاضر 16هزار پزشك متخصص
و فوق تخصص در  658پلیكلينيك تخصصی در
كشور به ارايه خدمات ويزيت سرپايی با تعرفه دولتی
 3500تومانی میپردازند؛ بهطوری كه مسئوالن امر
معتقدند اين ســطح از خدمت با ويژگی دسترسی
در مناطق كمتر توسعهيافته ،برگ زرين ديگری در
دفتر 38سالهانقالباسالمیايراناست.
تعداد پزشكان ايران در آســتانه پيروزی انقالب
اســالمی ( 13428 )1356نفر بود كه حدود نيمی
از آنها (قريب به 6هزار نفر) از پزشــكان پاكستانی
بودند و در ســال  57به ازای هر 2هــزار و  800نفر
يك پزشك و اگر تهران را حذف میكرديم ،برای هر
 4000نفر يك پزشك وجود داشت و به دليل توزيع
ناعادالنه پزشكان در كشور ،اين نسبت  18000نفر
به يك پزشك بود .بهتدريج اقدامات الزم در جهت
ســاماندهی اين موضوع صــورت گرفت؛ بهطوری

شهروند| ميزان عــدد و رقم قطعی اختالس
از صندوق ذخيره فرهنگيان را نمیتوانيم اعالم
كنيم .اين آخرين اظهارنظــر فخرالدين دانش
آشــتيانی ،وزير آموزش و پرورش درباره يكی از
جنجالیترين پروندههای اقتصادی در چند ماه
گذشته اســت .او كه ديروز در جمع خبرنگاران
سخن میگفت ،در اينباره گفت« :ميزان عدد و
رقم قطعی اختالس صندوق ذخيره فرهنگيان را
نمیتوانيماعالمكنيم».
او ادامــه داد« :وزارت آموزش و پرورش گزارش
روشــنی را از مقامات امنيتی و اطالعاتی درباره
متخلفاناينصندوقدريافتكردهاست».
آشــتيانی با بيان اينكــه با بانك ســرمايه و
شــكايتهايی كه عليــه افراد يا شــركتهای
دريافتكننــده وام همكاری الزم را داشــتهايم،
گفت« :حدود  3الی  4نفر از اشــخاص در رابطه
با اين پرونده در بازداشــت هستند .شركتهای
دريافتكننــده وام از صندوق ذخيره فرهنگيان
صوریهستند».

كه در ســال  63و با بهترشــدن وضع ايران ،حدود
54درصد پزشكان عمومی87 ،درصد متخصصان و
66درصد دندانپزشكان در تهران و پنج شهر بزرگ
حضورداشتندومابقیدرشهرهایديگر.
به گزارش «ايســنا» اكنون هم 11هزار پزشك
متخصص،فلوشيپيافوقتخصصدربيمارستانها
واورژانسهایپيشبيمارستانیبهصورتتماموقت
جغرافيايی(اعمازتماموقتهيأتعلمیوتماموقت
درمانی) و  5700پزشك فوق تخصص ،متخصص و
عمومی در 301شهر كمبرخوردار به هموطنان خود
خدماتموردنيازشانراارايهمیكنند.
اورژانس  115ايران نيز پــس از انقالب بهعنوان
يك ناوگان قوی متحول شد .از سال 1354تا1357
تعداد 12پايگاه اورژانس پيشبيمارستانی در تهران
و  7پايگاه در شهرســتانهای ايران راهاندازی شد.
اكنون و پس از گذشت 38سال تعداد اين پايگاهها
از  19به  2196پايگاه جادهای و شــهری رسيده و
سعی در پوشش مناطق مختلف كشور داشته است.
در خالل اين ســالها اورژانس  115ضمن نوسازی
ناوگان اورژانــس و راهاندازی  25پايــگاه اورژانس
هوايی ،تالش كرده تا خدمترســانی به بيماران را
تسريع كرده و زمان رســيدن بر بالين بيماران را به
استانداردهایجهانینزديككند.
گسترش درمانهای تخصصی و فوقتخصصی،
پيوند اعضا و پزشكی هستهای نيز در طی اين سالها
در ايران رشــد مطلوبی داشته و پيشرفتهای قابل
توجهی را تجربه كرده است؛ بهطوری كه تا پيش از
انقالباسالمیمراكزفراهمآوریاعضاوجودنداشت
و تنها  50مورد پيوند كليه در ايران به ثبت رسيده
بود؛ اما اكنون  53مركز در سراســر كشور فعاليت
میكنند و ساالنه  2500مورد پيوند كليه در كشور
صورت میگيرد.با آغاز دولت يازدهم نيز نقاط ضعف
و آسيبهای حوزه سالمت شناسايی شد و بر همين
اساس ،برنامه تحول نظام سالمت برای نزديكشدن
به هدف انقالب و كشــور مبنی بر عدالت در حوزه
سالمت اجرايی شد .دســتاوردهای اين برنامه نيز
تا كنون كاهش ميزان پرداختــی از جيب بيماران
بستری ،تحول ســيمای بيمارستانها با نوسازی و
استانداردسازی،رايگانشدنزايمانطبيعی،كاهش
ميزان ســزارين و ماندگاری پزشــكان در مناطق
محروم بوده است .البته ناگفته نماند كه با وجود همه
اين اقدامات ،هنوز تا استانداردهای جهانی و منطقه
مديترانه شرقی فاصله زيادی باقی است؛ هنوز هم
كمبودهای زيادی در حوزه تختهای بيمارستانی،
نيروهایبهداشتی،پرستاری،پزشكیو...وجوددارد.
در همين راستا و به اذعان مسئوالن وزارت بهداشت
با برنامهريزیها و براســاس سند چشمانداز درمان
 ،1404برای راهاندازی  2.2تخت به ازاي هر 1000
نفر و درمجموع 50هزار تخت در سراســر كشــور،
بكار گيری  1.5پرستار به ازاي هر تخت 95 ،پزشك
عمومی به ازاي هر 100هزار نفر و  86متخصص به
ازاي هر 100هزار نفر تالشهــای قابل توجهی در
حالانجاماست.

معاون یگان حفاظت از جنگلها و مراتع:

امسال بیش از ۳هزار هکتار از
جنگلهای طبیعی در آتش سوخت
ایلنا| 19هــزارو 653هكتــار ازعرصه منابع
طبيعی درسال 95دچار حريق شدند .معاون فنی
يگانحفاظتازجنگلهاومراتعكشوربااعالماين
خبر ،گفت« :از اين ميزان  506فقره آتشسوزی
درمســاحت  3755هكتار متعلق به جنگلهای
طبيعیبودهاست».
ناصر اسفندی ادامه داد« :در 10ماهه سال ،95
 2146فقره آتشسوزی درعرصه منابع طبيعی
داشتهايمكهمساحتیحدود19هزارو 653هكتار
رادربرگرفتهاست».
او گفت« :از اين ميزان  506فقره آتشســوزی
درمســاحت  3755هكتار متعلق به جنگلهای
طبيعــی و  115فقــره آتشســوزی در 845
هكتار درجنگلهای دستكاشــت 1291 ،فقره
آتشســوزی درمســاحت 11هزارو 75هكتار
درمراتع و  236فقره آتشسوزی در  3979هكتار
دراراضیجنگلیبودهاست».
معاون فنی يــگان حفاظت ازجنگلها و مراتع
كشور ادامه داد« :بيشترين استانهايی كه ازنظر
تعداد دچار حريق شدهاند ،به ترتيب استانهای
اصفهان ،گلســتان و همدان بودهاند .همچنين
بيشترين ميزان آتشســوزی از نظر مساحت به
ترتيب در استانهای فارس ،اصفهان و خوزستان
رخ داده است».
اســفندی تأكيد گفت« :در واقع از نظر تعداد،
56درصد آتشسوزیها در استانهای زاگرسی،
15درصد در استانهای شــمالی و 29درصد در
سايرنقاطبودهاست90.درصدازحريقهایمنابع
طبيعی منشأ انسانی دارند كه بخشی از آنها نيز
عمدی و به خاطر داليلی چون اختالفات قومی يا
اختالفميانبهرهبرداراندوپالکاست».
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-9تواليگوشههادردستگاههايموسيقي-شيميداني
كهعلمميكروبشناسيرابنياننهاد-دويدن

حل جدول شماره 1060

 -10داروي مسكن قوي -چشمداشت و آرزو -حرف
انتخاب
 -11پوســتين وارونه -پادشاه زنبور عسل -خودرو
باريكوچك
 -12ضد قبل -ورق كاغذ -اياب ،رســيدن -كاالي
بستهبندينشده
 -13رئيسجمهوری سابق افغانستان كه ترور شد-
سرقت-گواهان
 -14نوعي زيرانداز -رهبر حزب -مكمل نام زارعي،
هنرپيشهسينما
-15جدبزرگتهمتن-ازآثارديدنياصفهان
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