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گرمای هوا و آبیاری نامناسب
علت اصلی ریزش برگ درختان در تابستان
ایسنا-یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که
افزایش ناگهانی دمای هوا در فصل تابستان و آبیاری نامناسب درختان شهر
سبب خزان زودهنگام درختان شده است.امید نوری با بیان اینکه در شهر
تهران پدیده دمای اکستریم (دماهای ناگهانی خیلی باال یا دماهای ناگهانی
خیلی پایین) افزایش یافته است،اظهار کرد :دما در تابستانها در بعضی از
بازههای زمانی به شدت باال میرود که عاملی برای ریزش زودهنگام برگ
درختان است.
وی با بیان اینکه عالوه بر دمای اکستریم و گرمایش جهانی ،چگونگی
آبیاری درختان در خشک شدن برگ آنها موثر است ،تصریح کرد :آبیاری
گیاهان در ش��هر تهران به روشهای اصولی انجام نمیشود .در این روش
آبیاری تنها الیههای سطحی خاک خیس میشود ،درحالیکه ریشه اکثر
درختان در عمق خاک است.این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
در ادامه گفت :مجموع این عوامل سبب خزان فیزیولوژیک درختان میشود.
باید اصول صحیح آبیاری فضای سبز را برای مقابله با این پدیده رعایت کنیم
تا اثر تنش گرمای هوا بر درختان خنثی شود .اگر آب به اندازه کافی به عمق
ریشههایجذبکنندهآببرسد،میتوانیمجلویخزانفیزیولوژیکدرختان
رابگیریم.ویبابیاناینکهزمانآبیاریفضایسبزپایتختنیزنامناسباست،
اظهار کرد :آبیاری فضای سبز نباید هنگام ظهر انجام شود البته گاهی اوقات
به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات ،زمان آبیاری گیاهان اجتنابناپذیر
است.نوری گفت :متاسفانه در زمینه هوشمندسازی فضای سبز هیچگونه
اقدامی تاکنون انجام نشده است .با استفاده از این روش میتوان از فضای
سبز پایتخت مراقبت کرد.

فرهاد رهب ر رییس دانشگاه آزاد شد
هیات امنای دانشگاه آزا د فرهاد رهبر را به عنوان رییس دانشگاه آزاد به
شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد.جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد با
حضوراکثریتاعضابرگزارشد.اعضایهیاتامنادرجلسهبهاتفاقآراتصویب
کردند که فرهاد رهبر به عنوان رییس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب
س موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین
فرهنگی معرفی شود .بر این اسا 
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این
شورا ،رسما به عنوان رییس دانشگاه آزاد منصوب میشود.همچنین اعضای
هیات امنای دانشگاه آزاد در این جلسه تصویب کردند که فرهاد رهبر از امروز
به عنوان سرپرست فعالیت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.

کشف بیش از  33هزار عدد قرص روانگردان
فرماندهانتظامیاستانکرمانشاهگفت:عواملپلیسامنیتعمومیبیشاز
 33هزارعددقرصروانگردانراازمنزلیکتوزیعکنندهخرددرشهرکرمانشاه
ی اظهار
کشف کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار منوچهر امانالله 
کرد :عواملپلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات اطالعاتی موفق شدند ،یکی
از توزیعکنندگان قرصهای روانگردان را در شهر کرمانشاه شناسایی کنند.بر
همیناساسمامورانپلیسامنیتاخالقیباهماهنگیمقامقضاییبهمحل
موردنظر اعزام شدند و منزل متهم را مورد بررسی قرار دادند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در بازرسیهای صورت گرفته 33
هزار و  720عدد انواع قرص روانگردان و مقادیری شربت متادون کشف شد.
متهم نیز برای انجام تحقیقات به مقر پلیس انتقال یافت.

نوبلوچستان رسید؛
بعد از بادهای  ۱۲۰روزه ،نوبت به سیل در سیستا 

بیتوجهیعمومی

گروهجامعه-پسازتوفانهای 120روزهشن
و خاک در هر سال در استان سیستا نوبلوچستان
به خصوص مناطق زابل و زاهدان ،این بار مردم
نجیب و تالش��گر این مناط��ق به خصوص در
شهرهای بلوچستان ،وسط چله تابستان با سیلی
ویرانگر از پس آن توفانها روبهرو شدهاند .سیلی
در ایرانشهر ظرف سه روز گذشته با بارندگي كه
در  50س��ال اخير بيس��ابقه بوده است .توفان
گردوخاك با س��رعت  101كيلومتر تا روز قبل
از سیل جریان داشت اما به ناگاه با جاري شدن
سيل ،قطعي آب و برق شهرايرانشهر و دهها روستا
را دربرگرفت .اینها بحرانهای زیستمحیطی،
طبیع��ی و غیرطبیعی بود ک��ه ظرف چند روز
گذشته سیستا نوبلوچستان را در برگرفته است.
پس از این س��یل ،ستاد مدیریت بحران توسط
مقامات دولتی هم تشکیل ش د اما همه چیز با
تاخیر پیش رفت.
همچنی��ن در منطقه غریبآباد ایرانش��هر
سیلبندتخریبشدهوسیلبهشهررسیدوباعث
تخریب 1000خانه روستایی و شهری شد .توفان
وسیلعالوهبرخانههابهنخلستانهانیزخساراتی
وارد کرد و این یعنی کس��ب و کار و فروش این
مناطقنیزتحتتاثیرسیلقرارگرفت.درحالیکه
رسانهها بسیار عادی از کنار سیل این منطقه از
سیستا نوبلوچستانعبورکردهاندوخبرگزاریها
تصاویر و اخبار بسیار کمی از این سیل و خسارات
و اتفاقات آن ارائه دادند ،هنوز آثار سیل در زندگی
مردم ایرانشهر رخنمایی میکند.
یک��ی از اث��رات آسیبرس��ان این س��یل
نم کش��یدن یک منزل خش��ت وگلي و فرو
ریختن آن بود .عم��ده منازل این مناطق در
نوبلوچستان خشت و گلی است .همین
سیستا 
چند ماه پیش بود که سیلی ویرانگرتر که تنها
نکت��ه مثبت آن برطرف کردن موقتی عطش
خشکس��الیهای  18ساله اس��تان بود ،اتفاق
افتاد و در آن س��یل ه��م ،خانهها و کپرهای
بسیاری تخریب شد و اما مردم با وجود تخریب
کپرهایش��ان باز هم از وجود آب راضی بودند،
آنقدر که بیآبی مش��کالت و فش��ار به مردم

بلوچستان وارد کرده بود .در همین سیل اخیر
ایرانشهر ،یک نفر فوت کرده و سه نفر مصدوم
شدهاند .همچنین آب و برق برخی مناطق قطع
شد و آب منطقه نیکش��هر و ایرانشهر بعد از
نوبلوچستان
 30ساعت در این گرمای سیستا 
وصل ش��د .خاطرنشان میشود به گفته یکی
از شهروندان منطقه بلوچستان ،مردم بخش
بمپور بعد از  30ساعت توسط سپاه ایرانشهر
و با تانکرهای آبرس��انی ،به آب رسیدند و این
خود نشاندهنده ضعف دولت در امدادرسانی و

براي مقابله با سيل را نداشتند و غافلگير شدند.
شاید به دلیل اینکه وسط تابستان انتظار توفان و
سیلرانداشتند.بهدلیلتغییراقلیمیوباتوجهبه
بروز سیل در شهرهای مختلف کشور در تابستان
ظرف س��الهای اخیر ،باید پیشبینی سیل در
این فصل حتما وجود داشته باشد و تمهیدات
الزم در خصوص آن اندیشیده شو د اما از آنجا که
مدیریت بحران در کشور ما خود دچار بحران است
وناکارآمدوکمتوانعملمیکند،امدادرسانیهای
آنان با تاخیر و مش��کالت زیادی همراه است.از
نگاه

 35روستای شهرستان هیرمند در محاصره شنهای روان
 محمدعل��ی پی��ری ،فرماندارهیرمند :با وزش باده��ای  120روزه منطقه
سیس��تان و حرکت ش��نهای روان 35 ،روس��تای این منطقه در محاصره این
شنها قرار گرفتهاند .توفان همچنین خسارتهایی نیز به بخش کشاورزی و
آب منطقه وارد کرده است .کار امدادرسانی به روستاهای منطقه در حال انجام
است .بسیاری از مردم منطقه به علت وجود گرد وخاک شدید دچار بیماریهای
نوبلوچستان:
تنفسی و چشمی شدهاند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستا 
 14هزار و  800عدد ماسک بین مردم توفانزده چهار شهرستان شمال استان
توزیع شده است .همچنین  84نجاتگر در سیستان به مردم توفانزده منطقه
خدماترسانی کردند.

آبرسانی به موقع است ،با وجود اینکه نیروهای
هالل احمر به حدود  500نفر امدادرس��انی و
غذارسانی کردند .به گفته راشکی ،رییس هالل
ی
نوبلوچستان در زمینه امدادرسان 
احمر سیستا 
گف��ت :به  ۹۲نفر از آس��یبدیدگان اس��کان
اضطراری داده ش��د و  ۲۱خودروی گرفتار در
سیالب توسط نیروهای جمعیت هالل احمر
رها ش��دهاند.از سویی دیگر فرماندار ايرانشهر
در خص��وص وضعیت خس��ارتهای وارده به
شهر عنوان کرد :زيرساختهاي شهرمان توان
مقاومت دربرابر چنین بارندگيها و توفانهايي
را ندارد.یکی از شهروندان ایرانشهر نیز میگوید:
برخالف سيل زمستان سال گذشته در ايرانشهر،
اين بار هيچيك از ارگانهاي مسوول آمادگي الزم

سویی دیگر این شهروند میگوید:جاده جديد
ساختند ،زمانی که دیدند خشكسالي است و
امکان بروز س��یل نیس��ت ،پلهاي قديمي را
حذف كردند .به همين دليل س��يل به سمت
خانههای مردم گسيل شد .حاال متوجه شدهاند
باید شش پل بسازند .همین سوءمدیریتها و
بیتدبیریه��ا و عدم پیشبینیهای به موقع
باعث بروز این خس��ارات و آسیبها به مردم
نوبلوچس��تان در طول این س��الها
سیستا 
شده است.
  وضعیت روس�تاها پس از سیل وخیم
است
نوبلوچس��تان در شورای
نماینده سیستا 
عالی استانها نیز در گفتوگو با میزان عنوان

شناسایی ۴هزار کودک کار در شهر تهران
میزان -معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران از شناسایی
ن در سطح شهر تهران طی یک سال و نیم
چهار هزار کودک کار و خیابا 
گذشتهخبرداد.احمدخاکیدراینزمینهگفت:جمعآوریمتکدیانازسطح
شهرتهرانبرعهدهسازمانبهزیستیکشورنیستواینسازماندرکنارسایر
نهادهای فعال در این حوزه اقداماتی را انجام میدهد.وی عنوان کرد :در حوزه
ساماندهی متکدیان ،وظایفی برای سازمان بهزیستی کشور تعریف شده اما
این طور نیست که مسوول اصلی در این حوزه سازمان بهزیستی باشد.معاون
اموراجتماعیسازمانبهزیستیاستانتهرانتصریحکرد:درحوزهساماندهی
متکدیان ،برای  ۱۱سازمان و دستگاه وظایفی تعریف شده و هر سازمان بر
دهد.خاکی خاطرنشان کرد:

اساس وظیفهای که دارد ،باید اقداماتی را انجام
بر اساس برآوردهای میدانی ،سن تکدیگری در پایتخت کاهش یافته و باید
برای جلوگیری از این اتفاق برنامهریزی شود .همچنین میزان درآمدهای
متکدیان در شهر تهران به ماهانه حدود پنج تا شش میلیون تومان میرسد
و این درآمد باال ،انگیزهای مناسب برای انتخاب تکدیگری افراد است.معاون
امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران با اشاره به شناسنام هدار کردن
کودکان کار و خیابا ن در شهر تهران اظهارکرد :حدود چهار هزار کودک کار و
ن طی یک سال و نیم گذشته شناسایی شدهاند که دو هزار و  ۶۰۰نفر
خیابا 
از آنها در فرآیند خدمات سازمان قرار گرفتهاند .همچنین هزار و ۴۰۰کودک
شناساییشده نیز از اتباع بیگانه بودند که این کودکان نیز به دستگاههای
مربوطه معرفی شدند.وی با ارائه آماری از تعداد مراکز غیردولتی و دولتی
فعال در حوزه کودکان کار اذعان کرد :در شهر تهران  ۲۰مرکز غیردولتی و
چهار مرکز دولتی در بحث ارائه خدمات آموزشی ،حمایتی و ...به کودکان کار
و خیابا ن خدمات ارائه میدهند.
تلخند

گریهکنگریهقشنگه!
امیرحسینمیراسماعیلی-فرهادرهبر،
رییس دانشگاه آزاد شد محبوب من .میخواهی
نامهراهمینجابهاتمامبرسانم؟عمقفاجعهکمی
آزاردهنده است...
داستان این است برخی اوقات تصمیماتی
گرفته میشود که گمان میکنی نکند رای و
نظرمردمدراولویتنیست؟آخرمگردرانتخابات
اخیر ریاستجمهوری و شورای شهر تهران مردم تنفرشان از افراطیگری را
فریاد نزدند محبوب جان؟ فرهاد رهبر روشنفکر است؟ سابقه درخشانی دارد؟
اهل تعامل و اعتدال است؟ اصال مگر او در انتخابات ریاستجمهوری دست
راست ابراهیم رییسی نبود؟ این انتصاب چه سنخیتی با رای اکثریت دارد؟
برادر رییسجمهور هم بازداشت شده محبوب من .انصافا در کدام نقطه از
تالمالچنینبرخوردقاطعانهای
جهاندیدهایکهباسوءاستفادهکنندگانازبی 
شود؟ جان؟ محمود خاوری؟ چقدر سختگیر شدهای قربانت شوم .حاال بعد
از آن همه خدمات دولت مهرورز یک بنده خدایی هم لغزش کوچکی داشته
و خودش از شرمندگی رفته کانادا تا چشمش در چشمان ما نیفتد ،بروند
بازداشتش کنند؟ دلت میآید برگهای جناب مشایی خشک شود؟
س��ورپرایزی هم برایت دارم محبوب من .اینکه خواننده محبوب دهه
هشتادیهاپسازشناساییدلیلتجاوزوقتلآتنااصالنیبهجشنخبرگزاری
فارس دعوت شده و از وی تقدیر شده است .اگر دیدی تا چند روز آینده خیابانی
را هم در تهران به نام «استاد امیرحسین مقصودلو» نامگذاری کردند خیلی
متعجبنباش.خیابانیپرازتتلیتیهاییکهبغبغومیکنند.
بیا این بار نخندیم .بیا زار زار گریه کنیم محبوب من...

شماره 3681

سالمت

رییس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پزشکان
در ای��ران  ۲۰ت��ا  ۸۰برابر مردم عادی درآمد دارند ،گفت :در
سال گذشته  ۱۶پرستار  ۲۵تا  ۴۵ساله بر اثر فشار کار زیاد
جان باختند.
ی در نشستی خبری اظهار
به گزارش ایلنا ،علیمحمد آداب 
کرد :قانون تعرفهگذاری  10سال است به دلیل منافع عدهای
خاص اجرا نمیشود .همچنین با تصویب طرحهای دیگر که
در آن منافع عدهای دیده شده و زحمتش بر دوش پرستاران
نهادینه میشود ،حقوق پرستاران را تضعیف میکند.
رییس کل س��ازمان نظام پرس��تاری گفت :انتظار ما این
اس��ت که مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اصل  90این
قانون را دیانت و حفاظت و مشخص کنند چرا قانونی که 10
سال از تصویب آن میگذرد ،هنوز اجرایی نشده و چه کسانی
مانع آن میش��وند .در حقیقت این قانون چوبی ش��ده است
که طبقه غنی از آن رد میشوند و سدی برای طبقه ضعیف
جامعه شده است.
ایلنا -رییس س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش به کمبود
شدید داروهای بیماران نادر گفت :انجمن بیماریهای نادر
اگر داروهایی را میخواهند که در فهرست شورای دارو نیست
باید آن را به این شورا درخواست دهند و بعد از اینکه ارزیابی
اقتصادی درباره آن دارو صورت گرفت و شورا آن را تایید کرد،
وارد بازار خواهد شد.
رسول دیناروند ،درباره اظهارنظر رییس بنیاد بیماریهای
نادر مبنی براینکه برخی از داروهای بیماران نادر به شدت با
کمبود مواجه اس��ت ،اظهار کرد :فهرست داروهای کشور در
شورای دارو تایید میشود ،دارویی که وارد فهرست شود چه
رویداد

ایسنا -مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی
کشور گفت :با موافقت سازمان زندانها هر زندانی که بیش از
 10کودک در آن حضور داشته باشد ،میتواند برای اخذ مجوز
تاس��یس شیرخوارگاه به بهزیستی مراجعه کند .این در حالی
است که بهزیستی نسبت به تربیت مربی برای این مراکز نیز از
آنها حمایت خواهد کرد.
محمدنفریهدرنشستخبریگفت:طیهشتسالگذشته

کرد :وضعیت خانههای روستایی در برخی از
نوبلوچستان به دلیل
شهرهای استان سیستا 
سیل اخیر در منطقه وخیم بوده و الزم است
به روستاییان کمک شود.
مسعود دهمرده در این زمینه گفت :یکی
از مشکالت اصلی شهروندان شهرهای مختلف
نوبلوچستان بادهای  ۱۲۰روزه است و
سیستا 
به این خاطر ،تعداد قابل توجهی از شهروندان
استان را ترک کردهاند .با این اوصاف ،وضعیت
نوبلوچس��تان و شهرهای
در اس��تان سیستا 
مختلف استان در برخی روزها به حدی وخیم
اس��ت که اگر روزی س��رعت توفان  ۶۰تا ۷۰
کیلومتر در س��اعت باش��د ،این سرعت برای
شهروندان عادی به نظر میرسد.
نوبلوچستان
سیل اخیر در استان سیستا 
خسارتهای زیادی را به خانههای شهروندان
نوبلوچستان
وارد کرده و به گفته نماینده سیستا 
در شورای عالی استانها ،وضعیت در برخی از
روستاهای شهرهایی از قبیل ایرانشهر و قصرقند
بسیار وخیم است.دهمرده توسعه اشتغال در
نوبلوچستان را یک الزام دانست
استان سیستا 

مرگ  ۱۶پرستار بر اثر فشار کار زیاد؛

پزشکان  ۲۰تا  ۸۰برابر مردم عادی درآمد دارند

آدابی با بیان اینکه در روزهای اخیر بحث تربیت پرستار در
بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی مطرح شده است گفت:
این موضوع مورد اعتراض جامعه پرستاری و برخی از پزشکان و
جامعه سالمت است .جای نگرانی است که عدهای بدون اینکه
صالحیت اظهارنظر داش��ته باشند ،استقالل پرستار را مورد
هجمه قرار داده و بر پرستاری و سالمت جامعه میتازند.
او با تاکید بر اینکه عدهای منافع خود را در تضاد با پیشرفت
یدانند،گفت:برخی با سناریوهای متفاوتپرستاری
پرستاریم 
را تضعیف میکنند و بدیهی است در این شرایط اتحاد بدنه
کشور در دفاع از کیان سالمت جامعه به خطر میافتد.
آدابی ادامه داد :س��ال گذش��ته  130ه��زار دالر به طور
مستقیم و غیرمستقیم در بخش بهداشت کشور هزینه شده
اس��ت در حالی که تنها درآمد نفتی ما  140هزار دالر بوده
اس��ت .هیچ جای دنیا درآمد یک کشور با هزینه درمان آن

برابری نمیکند.
رییس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پزشکان در
ایران  20تا  80برابر مردم عادی درآمد دارند ،تصریح کرد :این
عدم تعادل درآمد باعث میشود نظامهای سیاسی اجتماعی در
جامعه نیز تحت تاثیر قرار گیرند .متاسفانه در سال گذشته 16
نفر از پرستارانمان که بین  25تا  45سال بودند را به دلیل
فشار کار زیاد از دست دادیم.
در ادامه شریفیمقدم با بیان اینکه طرح تربیت پرستار
بیمارس��تانی به بهانه کمبود کادر پرستاری کلید خورده
اس��ت ،اظهار کرد :اساسا این س��وال وجود دارد که آیا با
کمب��ود کادرفنی مواجه هس��تیم یا نه .اعتق��اد داریم در
بیمارستانها کمبود کادر پرستاری داریم اما این تعداد در
سراسر کشور متفاوت است.
او با بیان اینکه در س��ایر نقاط کشور جز تهران با کمبود

رییس سازمان غذا و دارو:

دارو بعد از ارزیابی اقتصادی به انجمن بیماریهای نادر تحویل داده میشود
این دارو در داخل تولید شده باشد و چه داروی وارداتی باشد،
س��ازمان غذا و دارو باید شرایط ثبت آن را فراهم کند تا آن
دارو وارد بازار ش��ود.رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به
اینکه گفته میشود  70درصد داروهای وارد شده توسط دو
درصد شرکتهای دارویی وارد میشود ،گفت :ما این عدد را
قبول نداریم .واردات دارویی حدود یک میلیارد دالر است که
توسط  70تا  80شرکت دارویی انجام میشود و البته واردات

دارو از سوی این شرکتها یکسان نیست .سازمان غذا و دارو
نیز در این زمینه هیچ دخالتی ندارد.
او درباره واردات موازی گفت :این سیاس��تی بود که برای
اولین بار در سال  93برای شکستن قیمت داروهای وارداتی
در پیش گرفته شد تا انحصار واردات سبب سودجویی و قیمت
باال نشود و نتیجه هم گرفتیم و داروها در سال  93،94و  95با
قیمت ارزانتری نسبت به سال  91،92وارد بازار شد.

حضور  2300کودک در زندانها به دلیل زندانی بودن مادر؛

زندانها میتوانند صاحب «شیرخوارگاه» و «مهدکودک» شوند

با سازمان زندانها تفاهمنامهای داشتهایم که کودکان باالی دو
سال به بهزیس��تی واگذار شود چراکه محیط زندان برای این
کودکان مناسب نیست.وی در ادامه با بیان اینکه کودکان زیر دو
سال نیز قرار شده اگر ارتباط عاطفی با مادر دارند ،در زندان بمانند،
ادامه داد :چند سالی است که این موضوع مورد بحث است که

مهدهای کودک و شیرخوارگاههایی در کنار زندانها ساخته شود
تا از کودکان مادران زندانی نگهداری شو د اما به دلیل مشکالت
حراستی و حفاظتی در زندانها این امر محقق نبود و فقط در دو
زندان این اتفاق افتاد اما امسال سازمان زندانها موافقت کرده و اگر
هر زندان بتواند مشکل حراستی خود را حل و برای دریافت مجوز

و اظهارکرد :در حوزه اشتغال ،فضای مناسبی
ت اما
نوبلوچستان موجود اس 
در استان سیستا 
سرمایهگذاران به دلیل شرایط ویژه استان ،این
نوبلوچستان
ریسک را نمیکنند که در سیستا 
حضور پیدا کنند.
وی با اش��اره به حضور گس��ترده ساکنان
نوبلوچس��تان در استانهای
اس��تان سیستا 
دیگر به خصوص اس��تان گلستان اذعان کرد:
در حال حاضر شاهد هستیم که به دلیل معضل
نوبلوچستان ،بسیاری
اشتغال در استان سیستا 
از س��اکنان این استان به س��ایر استانها به
خصوص استان گلستان عزیمت کرده و در این
استانها به مشاغل کاذب از جمله دستفروشی
روی آوردهاند.
دهمرده با بیان اینکه «به ظرفیتهای استان
نوبلوچستان توجه نمیشود» ،گفت:
سیستا 
نوبلوچستان ظرفیتهای
در اس��تان سیستا 
زیادی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
وجود دار د اما به این ظرفیتها توجه نشده و
تعداد گردشگران حاضر در استان چندان قابل
توجه نیست.

پرس��تار مواجه نیستیم ،خاطرنشان کرد :فراخوانی چند روز
گذش��ته روی سایت پرس��تاری قرار دادیم و  9هزار و 300
پرس��تار و کادر پرستاری ثبتنام کردهاند که بیشترین آمار
مربوط به خراسان رضوی است و این نشان میدهد که با چه
تعداد پرستار بیکار در کشور مواجه هستیم.
شریفیمقدم با تاکید بر اینکه موضوع کمبود پرستار تنها
یک بهانه است بیان کرد :اگر وزارت بهداشت میخواهد کمبود
پرس��تار را برطرف کند چرا از پرستارانی که در حال حاضر
فارغالتحصیل شدهاند ،استفاده نمیکند .موضوع مهم این است
که وزارت بهداشت امکان جذب پرستار را ندارد.
او با بیان اینکه در این طرح جذب پرس��تار با بیمارستان
است و دانشگاه فقط ناظر است گفت :کشورهای توسعهیافته
سالها از طرح پرستار بیمارستانی عبور کردهاند و اگر وزارت
بهداشت اعالم میکند میتواند  1400پرستار را از طریق این
طرح جذب کند بهتر است افراد فارغالتحصیل را که در حال
حاضر جویای کار و در نوبت گذراندن طرحشان هستند ،جذب
کند تا مساله کمبود پرستار نیز برطرف شود.
رییس س��ازمان غذا و دارو ادامه داد :توانس��تیم با فشار
از طری��ق واردات م��وازی و کنت��رل قیمت در کمیس��یون
ت آنها را کاهش دهیم .به نظر ما باید سیاست
قیمتگذاری قیم 
واردات موازی ادامه پیدا کند و کمککننده به کاهش قیمت
اس��ت ،اما اینکه واردات صرفا از طریق واردات موازی انجام
شود امکانپذیر نیس��ت ،چراکه معتقدیم دارو باید صاحب
داشته باش��د و از طریق واردات موازی ممکن است ،داروی
تقلبی وارد بازار ش��ود .اگر دارویی با مجوز وزارت بهداش��ت
وارد کشور شود و به سالمت مردم آسیب برساند چه کسی
باید پاسخگو باشد؟
اقدام کند ،ما نیز مجوز تاسیس این مهدها را میدهیم.
وی همچنین با بیان آنکه هماکنون در تهران سازمانهای
مردمنهادی معرفی شده که این مجوز را بگیرند در خصوص آمار
کودکان موجود در زندان ،گفت :آمارها متفاوت است چرا که تعداد
زنان زندانی و کودکانشان زیاد است اما طبق آخرین بررسی2300
کودک به دلیل زندانی بودن والدین خود در زندان بهسر میبرند.
در واقع هر زندان که بیش از  10کودک را داشته باشد سازمان
بهزیستی به آنها مجوز تاسیس مهدکودک میدهد.

