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رییس پلیس راه راهور ناجا مطرح کرد

برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری در
سنندج 13کشته برجا گذاشت

سرپرست سازمان داوطلبان هاللاحمر خبر داد:

ورود دستگاه قضا به نحوه هزینهکرد کمکهای مردمی
در زلزله کرمانشاه و ماجرای سلبریتیها

دستورالعمل ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی ابالغ شده و ثبتنام قطعی در مدارس
منوط به تایید گواهی سالمت و مشخص شدن پایه تحصیلی است.
اشتغالاتباعخارجی شیوهنامهثبتنامدانشآموزاناتباعخارجیبرایسالتحصیلی
 97-98ابالغشدهاست.همچنینبراساساینشیوهنامهمدارکمعتبربرایثبتناماتباع
شوپرورش بدین شرح است:
خارجی در مدارس وزارت آموز 
 -1گذرنامه که دارای پروانه اقامت باشد(دارای کد  16رقمی فراگیر).
 -2کارت هویــت ویژه اتباع خارجی(صادره از اداره کل امور اتباع خارجی وزارت
کشور).
 -3دارندگان کارتهای آمایش  12 ،11یا .13
 -4دارندگان برگ تردد بینشهری (معادل کارت آمایش).
 -5دفترچه پناهندگی معتبر صادره از ناجا (دارای کد 16رقمی فراگیر).
 -6گذرنامه مشموالن طرح خانواری با هر میزان اعتبار.
 -7دفترچه اقامت معتبر صادره از ناجا.
 -8کارت ویژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی(معرفینامه حمایت تحصیلی).
 -9دارندگان کارت اقامت ویژه (صادره از اداره کل امور اتباع خارجی کشور).
در خصــوص بند  4در صــورت لزوم از اداره کل امــور اتباع و مهاجران خارجی
استانداریها استعالم به عمل میآید .در خصوص بند 6ثبتنام با گذرنامههای خانواری
با اعتبار  31خرداد  95و بعد از آن بالمانع است و گذرنامههای با اعتبار قبل از تاریخ
مذکور فاقد اعتبار بوده و برای ثبتنام در مدارس نیازمند به اخذ برگ حمایت تحصیلی
از دفاتر کفالت است.
در خصوص بند  8دارندگان کارت ویژه حمایت تحصیلی ضرورت دارد قبل ازآغاز
سال تحصیلی برگه جدید صادر شود.
مدیران مدارس باید هنگام مراجعه دانشآموز و قبل از ثبتنام اولیه مدارک هویتی و
اقامتیویراکنترلکنند(.مسوولیتهرگونهتناقضمدارکهویتیواقاماتیدانشآموزان
پس از ثبتنام برعهده مدیران است)همچنین ثبتنام دانشآموزان در مقاطع مختلف
تحصیلی تا سطح دیپلم در مدارس دولتی همانند دانشآموزان ایرانی است.

محمدرضا نیکنژاد -در ایران
یکی از شــرطهای پایهای برای ورود
و نامنویســی نوآموزان به پایه نخست
دبستان داشتن سن تقویمی شش سال
کامل است .این شرایط سنی بر پایه یک
دسته از دادههای مبتنی بر دانستههای
روانشناسی رشد و آمادگیهای فیزیکی،
عاطفی ،عقلی و ...گذاشته شده و البته
در کشورهای گوناگون و با توجه به نوع،
شکل ،روش و درونمایههای آموزشی
متفاوت و گاه پایینتر اســت .در ایران
هم سال ورود نوآموزان به چرخه آموزش
گاه پیش از شش سال نیز فراهم میشود
که به آن پیشدبستانی میگویند و البته
رسمی نیست و شرط نامنویسی در پایه
نخست دبستان به شمار نمیآید .از دیگر
سو بنا به ریشههای فرهنگی ،اجتماعی،
خانوادگی و ویژگیهای فردی و هوشی
نوآموز این سن میتواند بیشتر یا کمتر
از این باشد؛ مانند دانشآموزان باهوشی
که گامهای آموزش رسمی را با سرعت
بیشتر برداشته و حتی در سنهای بسیار
پایین به دانشــگاه راه مییابند و البته
برعکس آن نیز وجود داشته و دار د اما
اگر با ورود دانشآموزان به چرخه آموزش
پیش از شش سال و باالتر از سن تقویمی
شش سال موافق باشیم ،به هر حال باید
یک نقطه سنی را برای نامنویسی تعیین
کرده و با این قانون همراهی داشته باشیم
تا از ســویی دچار آشفتگی در ساختار
اداری آموزش نشــویم و از دیگر ســو
نوآموزان را دچار پیامدهای آموزشی و
حتی فردی و اجتماعی نسازیم .شاید دو
بخشواپسینیادداشتیعنی«آشفتگی
در ساختار اداری آموزش» و «پیامدهای
آموزشــی ،فردی و اجتماعی» نیاز به
توضیح بیشتر داشته باشد.
 -1در هر ساختار رسمی -اداری نیاز
به چارچوبها و خطکشیهای رسمی

اما و اگرهای شرایط سنی برای ثبتنام در مقاطع دبستانی کشور

پرهیز از برخوردهای سلیقهای

است که بنا بر شرایط علمی ،تجربی،
فرهنگی ،اجتماعی و ...تعیین میشوند
و هنگامی که به شکل قانون درآمدند
باید به وسیله همه افراد حقیقی با حقوق
رعایت شده ،مورد توجه قرار گیرد .اگر
این خطکشیها و چارچوبها در نظر
گرفته نشــده و یا دچار برخوردهای
سلیقهای شود ،افزون بر اینکه پایههای
این ساختار رسمی را سست میکند،
بیگمان میتواند به هدفهای کالن
و کلی آن سازمان نیز آسیب برساند و
در نتیجه کلیت آن را دچار آشفتگی و

ناکارآمدی کند .به باور نگارنده ساختار
رسمی آموزش در کشور ما نیز به هر
دلیلی ،چه بخواهیــم و چه نخواهیم
سن رسمی -تقویمی برای نامنویسی
در پایه نخست را  6سال کامل تعیین
کرده و باید به وســیله همه ذینفعان
آموزش مورد توجه و احترام قرار گیرد.
نخستین پیامد بیتوجهی به این قانون
یا سلیقهای برخورد کردن با آن میتواند
بر آشفتگیهای سازمانی -اداری آسیب
برساند و مجموعه را دچار ناکارآمدی
کند .با همــه اینها هر ســاختاری

چرا در آزمایشهای پیش از ازدواج  HIV ،و هپاتیت لحاظ نمیشود؟

سالهاست آزمایشهای پیش از ازدواج که برای آگاهی از اعتیاد احتمالی در طرفین باشد انجام میشود اما
هیچ کس در این سالها نپرسید به چه دلیل آزمایش هپاتیت و اچآی وی ،هیچگاه از زوجین صورت نگرفته است
و این هراس و نگرانی بر افراد باقی مانده و به همین نحو هم ازدواج کردند؟ همین حاال چنانچه کسی درخواست
انجام آزمایشهای ایدز و هپاتیت را به آزمایشگاهی بدهد باید پول آن را جداگانه و با قیمت باال محاسبه کند .در
همین خصوص باالخره پس از سالها انتظار یک نفر از مسووالن رسمی حوزه بهداشت و درمان در این زمینه
پاسخگو بوده است .مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
دستور گرفتن آزمایشهای اچ.آی.وی و هپاتیت باید توسط شورایعالی سالمت و امنیت غذایی صادر شود .این
بدان معناست که خود وزارت بهداشت مستقیما در این خصوص نقش ندارد و پرسش اینجاست چرا تاکنون
چنین مجوزی به صورت اجباری صادر نشده است؟
به گزارش ایســنا ،محمدجعفر صادقی در رابطه با موضوع آزمایشهای پیش از ازدواج و استانداردهای آن،
اظهار کرده :در همه دنیا و براساس پروتکل کشوری انجام آزمایشهای موادمخدر و روانگردان ،ابتدا با استفاده
از تستهای اسکرنینگ یا غربالگری صورت میگیرد که پاسخدهی سریعی دارند و از دقت باالیی برخوردارند،
اما میتوانند پاسخ مثبت کاذب نیز داشته باشند .در مرحله دوم نمونههای مثبت با یک روش تاییدی (Thin
 )layer chro matographyبهمنظور تقکیک نتایج مثبت از مواردی که منجر به بروز نتیجه مثبت کاذب در
مرحله غربالگری شده ،استفاده میشود.
 مصرف برخی مواد ،در آزمایشهای پیش از ازدواج اعتیاد را پنهان میکند
او عنوان کرد :امروزه با بهرهگیری از روشهای مناســب و ابزارهای نظارتی دقیق از جمله نظارت مستقیم
ش از ازدواج
بر فرآیند نمونهگیری ،سیستمهای دوربین مداربسته در مرحله نمونهگیری ،در آزمایشگاههای پی 
دستکاری در این فرآیند بهحداقل رسیده است .نکته مهم اینجاست که اطمینان بهدرستی نتیجه آزمایش بر
نمونه دریافتی ،صددرصد است ،اما این احتمال که با استفاده از مصرف برخی مواد ،نتیجه آزمایش ادرار منفی
شــود ،منتفی نیست.صادقی ادامه داد :به استناد دستور ابالغی در مردادماه سال  90وزارت بهداشت و درمان،
آموزش پزشکی و براساس ابالغ ستاد مبارزه با موادمخدر انجام آزمایش اعتیاد به مصرف شیشه(مت-آمفتامین
و آمفتامین) به صورت اجباری در آزمایشگاههای تشخیص موادمخدر و روانگردان شبکه بهداشت دانشگاههای
علومپزشکی کشور اجباری است .نکته اینجاست که این اقدام ،دقیقا هماهنگ با دستورالعمل آزمایشهای توضیح
داده شده ،انجام میگیرد .مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علومپزشکی مشهد
توضیح داد :در راستای آگاهسازی افراد در زیرنویس برگه نتایج آزمایش ،توضیحاتی در مورد مواد تاثیرگذار در
آزمایش پیش از ازدواج ارائه میشود .این آزمایش وجود مشتقات مورفین و آمفتامین را تا حداکثر  48ساعت
پیش از زمان گرفتن نمونه تایید یا رد میکند .وی با بیان اینکه «با توجه به بررسیهای اپیدمیولوژیک انجامشده
در کشور توسط مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت برنامه واکسیناسیون هپاتیت ب از سال 1372
جزو برنامه شاخص عملکرد زیستمحیطی واکسیناسیون قرار گرفته است» ،خاطرنشان کرد :همه نوزادان از
ابتدای تولد علیه بیماری هپاتیت ب واکســینه میشــوند .نکته مهم این است بررسی روند شیوع و بروز نظام
مراقبت بیماری هپاتیت در کشور ،نشانگر روند روبهکاهش شیوع بیماری در جامعه است ،به صورتی که در طول
سالهای گذشته ،شیوع بیماری هپاتیت ب از  5درصد به  1/2درصد کاهش داشته است .صادقی تصریح کرد:
هماکنون ایران برنامه حذف هپاتیت سی را در دستور کار خود قرار داده است .بنابراین درنظر گرفتن یک بیماری
که روند روبه کاهشی در جامعه دارد ،در برنامههای غربالگری جایز شمرده نشده است .همچنین تصمیمگیری
برای گرفتن آزمایش هپاتیت و اچ.آی.وی در آزمایشهای پیشاز ازدواج توسط شورایعالی سالمت و امنیت
غذایی کشور به ریاست رییسجمهور و وزرای وزارتخانههایی چون بهداشت و درمان ،کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،
شوپرورش و ...براساس شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ...تدوین و ابالغ میشود ،بنابراین دانشگاهها
آموز 
دخالتی در این زمینه ندارند و تنها مجری سیاستهای ابالغی این دستگاهها هستند.مدیر پیشگیری و مبارزه با
بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علومپزشکی مشهد همچنین بیان کرد :رسالت دانشگاههای علومپزشکی
کشور در خصوص برنامههای ازدواج ،شناسایی موارد مثبت تشخیص داده شده توسط کمیتههای کشوری ،اعالم
موارد مثبت به هر دو طرف و اجرای برنامههای آموزشی در این راستاست .بنابراین تصمیم نهایی برای ازدواج یا
عدمازدواج در مواقعی که موارد مثبت اعالم میشود ،بر عهده دو طرف متقاضی ازدواج است.

نیاز به بهســازی قانونها و روشها و
خطمشیها دارد و در صورت نیاز باید در
اندیشه دگرگونی در راستای کارآمدی
بیشتر ساختار بود ،اما تا هنگامی که
چنین نیازی احساس نشــود و یا به
آن بیتوجهی شود به خاطر جلوگیری
از آشــفتگی و آســیب بیشتر باید به
چارچوبها و خط کشیها مقید بود و
آنها را رعایت کرد.
 -2اما تعیین سن تقویمی  6سال
برای نامنویسی در پایه نخست دبستان
میتواند بر پایه دادههای دانش بنیاد و

تجربهمحور به ویژه دانش روانشناسی
رشد و روانشناسی تربیتی باشد .برای
نمونه نوع وابســتگی عاطفی کودک
به خانواده ،رشــد اجتماعی او و زمان
ورودش به جامعه ،نمودار رشد فیزیکی
و ذهنیاش ،آمادگی او برای یادگیری
درونمایههای آموزشــی -پرورشی و
دهها عامل دیگــر میتواند در تعیین
ســن واقعی ورود بــه چرخه آموزش
تعیینکننده باشد؛ که البته و بیگمان
میتواند بــرای افراد گوناگون متفاوت
باشــد .اما برای تعیین ســن ورود به

چرخه رسمی آموزش در یک کشور،
باید میانگین همه عوامل پیش گفته را
در نظر گرفت و چارچوبهای مناسب را
تعیین کرد .نمودار رشد ذهنی -عاطفی
کودک به طور میانگین به گونهای است
که بازه سنی  5تا  7سال -باز به شکل
میانگین -بهترین دوره برای ورود نوآموز
به چرخه آموزش رسمی و جدا شدن
نسبی از خانواده است .بیگمان اگر به
این بازه زمانی بیتوجهی شده و نادیده
گرفته شود ،میتواند پیامدهای فردی
آســیبزایی برای نوآموز و خانوادهاش
داشته باشد .نگارنده خود در چندین
مورد شاهد بیتوجهی به این بازه سنی
بوده است که شوربختانه نوآموز را دچار
پیامدهایی ماننــد ناامیدی در فرآیند
آمــوزش ،کاهش اعتمادبهنفس ،خود
کمبینی و ...کــرده و در نهایت زمینه
شکست آموزشــی و حتی اجتماعی
او را فراهم کرده اســت .گمانی نیست
که تاکید بر آمادگی کودک برای ورود
به چرخه آموزش به ســود دانشآموز
بوده و میتواند به کامیابی او در آینده
یاریرسان باشد ،اما شاید در این زمینه
بتوان گفت که رشد ذهنی -اجتماعی
کودک و آمادگی او برای ورود به ساختار
رسمی آموزش مطلق نیست و میتواند
بــرای افراد گوناگون متفاوت باشــد.
خانوادههایی که با هزینههای مادی و
معنوی بــرای فرزندان خویش زمینه
رشد سریعتر و کیفیتر آنان را فراهم
میکنند حق دارند که بچههای خود را
زودتر به چرخه آموزش وارد کنند و از
پیامدهایش بهرهمند شوند اما این کار
نیاز به آگاهیهایی تخصصی دارد و باید
شوپرورش شرایط سنجش دقیق و
آموز 
واقعی تواناییهای نوآموز را فراهم کند تا
حق چنین نوآموزان و خانوادههایی نیز
پایمال نشود.

کاهش  ۴۱درصدی جمعیت روستایی

توجه به روستاییان و عشایر در کمترین حد بودهاست

زاویه

اعالم جزییات ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی
در مدارس ایران

ایلنا -عضو شورای شهرستان ارسنجان با اشاره به خشکسالی و تبعات آن
برای روستاییان در خصوص شرایط دهستانها هشدار دا د و گفت :فقر مطلق
در حال حاکم شدن است .آمار باالی سرطان در اینجا از میانگین کشوری باالتر
است .دومین تاالب بزرگ کشور خشک شده و هیچکس به دادش نمیرسد.
علی قاسمی با بیان اینکه عدم رسیدگی به روستاییان ،فقر ،خشکسالی و
متمرکز شدن خدمات در مراکز استانها ،همه باعث مهاجرت به شهرها شده
است ،شرایط نامساعد دهستانهای ارسنجان را به خاطر خشکسالی تشریح
کرده و از افزایش مهاجرت روستاییان خبر داد.
عضو شورای شهرستان با اشاره به اینکه به علت خشکسالیهای اخیر ،فقر
مطلق در حال حاکم شدن است ،افزود :مردم گاه با موتورسیکلت و وسایل دیگر
برای انجام کارهای اداری به شهر میآین د اما به علت نبود جادههای مناسب و
ایمن در سراسر استان ،باالخص شهرستان ارسنجان ،اتفاقات ناگواری میافتد.
سرانه کشتارهای جادهای در شهرستان ارسنجان در همه کشور رتبه اول را دارد.
او اضافه کرد :تعداد افرادی که در محور ارسنجان به مرودشت در  15سال اخیر

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم
نهاد ریاستجمهوری با اشاره به وجود تبعیض
در ارائه خدمات بین مناطق شهری و روستایی
گفت :این یکی از دالیلی اســت که جمعیت
روستاها کاهش یافته و عدد آن از  ۶۸به ۲۷
درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا ،ابوالفضل رضوی در رابطه با
وضعیت روستاییان و عشایر با توجه به کمبود
آب و دیگر مشکالت که معیشت آنان را تحت
تاثیر قرار دادهاســت ،خاطرنشان کرد :تولید
ملی رشد کمی داشته است .درآمد سرانه نیز به همین صورت بوده است و وضعیت اشتغال نیز مناسب نیست،
همچنین نرخ بیکاری نیز باال رفته است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاستجمهوری تصریح
کرد :تخلیه روستاها با وجود ارائه خدمات به روستاییان و عشایر سرعت گرفته است ،حاشیهنشینی در شهرها
نیز به حداکثر ممکن رســیده اســت.او تاکید کرد :با بررسی این عوامل به این نتیجه میرسیم که برنامهریزی
و سیاســتگذاری در رابطه با توجه به روستاییان و عشایر در کمترین حد خود بوده و برنامهها بیشتر در حوزه
توجه به مرکز و شهرها بوده است .عدم نگاه به دوردست از مسایل جاری است و با اینکه به روستاها گازرسانی
ت اما متاسفانه روستاییان منطقه را تخلیه کردهاند .باید
و آبرسانی شده و جادهها نیز تا حدی آسفالت شده اس 
این مساله را بررسی کنیم که چرا با وجود امکانات این اتفاق افتاده است؟
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاستجمهوری در ادامه با بیان اینکه زمانی میگفتند که اگر
روستایی آب ،برق و راه آسانی برای دسترسی داشته باشد ،مشکالت دیگری نخواهد داشت ،اظهار کرد :این در
حالی است که تولید و فرآوری نیز باید در خود روستاها انجام میشد که این اتفاق نیفتاد.
رضوی در ادامه اضافه کرد :کشور در سال  ۳۵ ،۵۵میلیون نفر جمعیت داشت و نزدیک به  ۲۳میلیون نفر
در روستاها زندگی میکردند یعنی حدود  ۶۸درصد .حال این مساله را مورد توجه قرار دهید که حوزه ملک
تهران ،مشهد و شهرهای بزرگ نسبت به سال ۱۳۵۵چند برابر شده است و حال باید پرسی د حوزه ملکی کدام
روستا وسیعتر شده است؟ در آن زمان روستایی در همان ملک درآمد داشت .زمانی که حکومت و دولت حوزه
ملکی روستا را افزایش نداده روستاییان ناچار به مهاجرت هستند .بنابراین گاز ،آب و برق مساله اصلی روستایی
نیست بلکه در اینجا مساله تامین معاش مطرح است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاستجمهوری
گفت :در آن زمان روســتاها پراکندهتر بودن د اما االن تجمیع شدهاند .روستاهای باالی  ۲۰خانوار نسبتا بیشتر
شده است .عالوه بر اینکه باید صنعت نو ،صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری را در روستاها مستقر کنیم باید حوزه
ملکی روستا را نیز اضافه کنیم .در سال  ۳۵ ،۱۳۵۵میلیون نفر جمعیت داشتی م اما امروز این جمعیت به ۸۰
ت اما
میلیون نفر رســیده اســت .جمعیت روستایی نیز  ۲۲میلیون نفر است .از نظر عددی تغییری نداشته اس 
اینکه وسعت تهران به میزان جمعیت چند برابر شده مهم است .اگر به جای افزایش وسعت تهران ،به وسعت
روســتاها توجه میکردیم و برای شــهر تهران ترمز میگذاشتیم ،یقینا وضعیت جمعیت روستایی ما متفاوت
از این بود.او در ادامه تاکید کرد :باید نحوه کشــاورزی را هم مورد توجه قرار میدادی م چرا که صنعتی نشــده
است .از طرفی ارائه خدمات به افرادی که در شهر و روستا زندگی میکردند ،متفاوت بود و در ارائه خدمات نیز
تبعیض بین شهری و روستایی وجود داشت و این یکی از دالیلی است که جمعیت روستا کاهش یافته و عدد
ت اما در تعریف
آن از  ۶۸به  ۲۷درصد رسیده است.او افزود :تعداد روستاها امروز نزدیک به  ۶۳هزار روستاس 
قانون  ۳۸هزار روستا وجود دارد که حدود  ۲۲هزار روستا آبادی تعریف شده است .حدود  ۳۳هزار روستا خالی
از سکنه شده است که عمدتا مجموعهای بودند که زیر  ۲۰خانوار بودند .البته برخی از این روستاها نیز باالی
 ۲۰خانوار بودند که تخلیه شدند.او در رابطه با حاشیهنشینی گفت :فکر میکنم حاشیهنشینها در کل کشور
نزدیک به  ۱۵میلیون نفر باشند که  ۶۰درصد آن روستاییان و عشایر هستند.

تلنگر

ایسنا -سرپرست سازمان داوطلبان هاللاحمر با اشاره به اینکه جمعیت هاللاحمر
درراستایشفافسازی،گزارشهزینهکردکمکهایمردمیدرزلزلهکرمانشاهرامنتشر
کرده است گفت :این نهاد پتانسیل و تجربه خوبی برای جمعآوری کمکهای مردمی
در حوادث دارد اما این ظرفیت در میان اشخاصی که اقدام به فعالیتهای اینچنینی
میکنند ،وجود ندارد.
حبیب درگاهی در مورد جمعآوری کمکهای مردمی در حوادث مختلف اظهار
کرد :بر اساس مستندات قانونی ،مصوبات وزارت کشور و مورد دیگری که در حال طی
کردن فرآیند قانونی و تصویب است ،جمعیت هاللاحمر متولی جمعآوری کمکهای
مردمی است .سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر ادامه داد :تمام تالشمان
را میکنیم که روند جمعآوری و هزینه این کمکها شفاف باشد و در زلزله کرمانشاه هم
برای اولین بار جزییات کمکهای مردمی و نحوه هزینهکرد آنها منتشر شد.او در مورد
جمعآوری کمکهای مردمی از سوی بعضی افراد نیز خاطرنشان کرد :مردم از هر طریق
که احساس میکنند کمکهایشان زودتر به دست نیازمندان میرسد میتوانند کمک
کنند و در مورد جمعآوری کمکها از سوی بعضی افراد و چهرههای شناخته شده ،باید
این موضوع را در نظر گرفت که این کمکها را به کدام افراد ارائه دادند و آیا به دست
آسیبدیدگان رسیده است یا خیر؟ مردم ما هوشمند و باتقوا هستند و با بررسی مختصر
میتوانندببینندکمکهاییکهارائهدادهانددرچهراهیهزینهشدهاست.درگاهیبااشاره
به ظرفیتهای هاللاحمر در راستای توزیع کمکها اضافه کرد :جمعیت هاللاحمر
ویژگیهایی دارد که در روند توزیع مناسب کمکها میتواند کارساز باشد .در جمعیت
هاللاحمر پتانسیل و تجربه خوبی برای جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی وجود
دارد اما شخصیتها به تنهایی چنین پتانسیلی ندارند .شناساییهای ما قویتر است و
بر اساس تعامالتی که با مسووالن وزارت کشور و مقامات استانی داریم بهتر میتوانیم
کمکها را به مقصد صحیح و درست برسانیم و موازیکاری و خدایی ناکرده سوءاستفاده
در چنین سیستمی پایین است و در نتیجه ضریب اطمینان باالیی وجود دارد.سرپرست
سازمان داوطلبان در مورد مشخص شدن وضعیت برخی از کمکهای مالی که در دست
افراد غیر از هاللاحمر و شناخته شده است ،اظهار کرد :تا جایی که اطالع دارم دستگاه
قضایی به این مساله ورود کرده است .ما به عنوان یک سازمان مردمنهاد ،ابزار کافی برای
جلوگیری از این کار را نداریم و فقط میتوانیم در مورد کمکهایی که مردم به ما میکنند
اطالعرسانی کنیم و بگوییم چگونه کمکهای آنها را مورد استفاده قرار دادهایم .افراد بر
اساس احساساتی که دارند میتوانند کمکهای خود را به هر فرد یا سازمانی که فکر
میکنند زودتر میتواند آنها را به دست نیازمندان برساند ،ارائه دهند و از این افراد هم
مطالبهگری خواهند داشت .ما هم تالش میکنیم که با ارائه گزارش فعالیتمان به مردم
در مورد استفاده از کمکهایشان اطمیناندهیم.در جریان زلزله کرمانشاه برخی از افراد
نسبتبهاینکهکمکهایخودرابههاللاحمربدهندامتناعکردندکهسرپرستسازمان
داوطلبان در پاسخ به این سوال که آیا علل این موضوع از سوی هاللاحمر بررسی شده
تا اقدامی برای جلب نظر سایر بخشهای جامعه انجام شود گفت :همانطور که گفتم
شاید بعضی از افراد در زمان حادثه احساس کردند که اگر کمکهایشان را به بخشهای
دیگری بدهند بهتر است و زودتر به دست نیازمندان میرسد و از همین رو این کار را
انجام دادهاند .این وضعیت مانند زمانی است که یک نفر بیمار میشود و این حق را دارد
که خود از میان چند پزشک یک نفر را انتخاب کند.او افزود :رییس جمعیت هاللاحمر
بر شفافسازی اقدامات تاکید دارد .در زلزله کرمانشاه این شفافسازی به صورت کامل
انجام شد و با این روند انشاءاهلل در آینده و در صورتی که خدایی ناکرده حوادثی رخ
دهد امیدواریم با اطمینان بیش از پیش و از طریق روشهای گوناگون و سادهتری که
ایجاد میکنیم شاهد همراهی گستردهتر مردم باشیم.

دهستانها تبدیل به شورهزار شده

اظهارنظر روز

میزان -رییس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به برخورد تانکر حامل سوخت با
اتوبوسمسافربریسنندج-تهران،گفت:دراینحادثه 13نفرازمسافرانایناتوبوس
جان خود را از دست دادند و 9نفر مجروح شدند.سردار محمدحسین حمیدی در
خصوص برخورد یک دستگاه تانکر حمل قیر با اتوبوس مسافربری سنندج -تهران،
اظهار کرد :این حادثه در ساعت  ۱۲:۳۰بامداد دیروز در شهر سنندج رخ داد که در
اثر آن  13نفر از مسافران این اتوبوس جان خود را از دست دادند و  9نفر مجروح
شدند.رییس پلیس راه راهور ناجا خاطرنشان کرد :پلیس از قبل هشدارهای الزم
را به مسووالن مربوطه داده بود که وضعیت ناوگان حمل مواد خطرناک مناسب
نیست و باید اقدامات جدیتری در این رابطه انجام شود.این مقام ارشد انتظامی
با بیان اینکه در گذشته نیز شاهد حوادث خطرناک و وحشتناکی در این رابطه
بودیم ،گفت :درصورت عدم ساماندهی تردد ناوگان حمل مواد خطرناک در سطح
کشور قطعا شاهد چنین حوادث خطرناکی خواهیم بود بنابراین مسووالن متولی
جابهجایی بار و مواد خطرناک باید از خواب بیدار شوند و ضمن جدی گرفتن این
موضوع تکالیف و مسوولیت قانونی خود را در این خصوص انجام دهند.
رییس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به وجود نقاط حادثهخیز در سطح جادهها،
تاکید کرد :متاسفانه برای رفع نقاط حادثهخیز هیچگونه اهتمام جدی در این رابطه
مشاهدهنمیشود.همچنینسخنگویاورژانسکشورازتحویلبقایایاجسادحادثه
تصادف اتوبوس مسافربری و کامیون حمل سوخت در سنندج خبر داد.مجتبی
خالدی درباره آخرین آمار کشتهشدگان حادثه صبح روز گذشته ترمینال سنندج،
توضیحاتی ارائه کرد و گفت :عالوه بر  13قربانی حادثه که هویتشان مشخص
شده بود ،تاکنون  11کیسه حاوی بقایای اجساد جمعآوری شده از محل حادثه
برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده و تمام اجساد به صورت
کامل سوختهاند .در پی این حادثه و جانباختن تعدادی از همشهریان و هموطنان
عزیزمان ،استاندار کردستان سه روز را عزای عمومی اعالم کرده است.

نماینده استان فارس در شورایعالی استانها:

جان خود را از دست دادهاند ،از شهدای هشت سال دفاع مقدس این شهرستان
بیشتر است .براساس آماری که گرفتهام تاکنون این جاده  200کشته داده است،
به نظر میرسد در میان کشتهشدگان شمار روستاییان بیشتر است .متاسفانه
جاده بسیار باریک و خطرناک بوده و به جاده مرگ معروف است.
قاســمی یکی دیگر از معضالت بزرگ این شهرستان را نبو ِد بیمارستان
خوانده و گفت :فقط یک بیمارستان که امکاناتش در حد یک درمانگاه است،
نماینده شهرستان در مجلس ردیف

در شهرســتان وجود دارد .با تالشهای
بودجهای برای ساخت یک بیمارستان اختصاص یافته ،اما هنوز ساخت آن به
جایی نرسیده است.
نماینده استان فارس در شورایعالی استانها با انتقاد از کمبود امکانات پزشکی
در استان فارس ادامه میدهد :در برخی از شهرستانها که امکانات سختافزاری
پزشکی هم وجود دارد ،خود پزشکان حاضر نیستند به شهرستانهای دوردست
بیایند .من نمیدانم این سیاست از کجا نشأت میگیرد ،اما پزشکان کمی حاضر
میشوند در این مناطق فعالیت کنند.
عضو شورای شهرستان ارسنجان با بیان اینکه مساله بعدی بحران خشکسالی
همهگیر است ،خاطرنشان کرد :در دهستان شوراب ،کشاورزی به صفر رسیده
و زمین تبدیل به برهوت و شــورهزار شده است .وقتی به آنجا میروید دلتان

میگیرد .کشاورزان برای دریافت تسهیالت و کمک مالی باید از مسیر بوروکراسی
شدید اداری عبور کنند ،اکثر روستاییان بدهیهای سنگین به بانکها دارند و
نمیتوانند برای بانک ضمانت تهیه کنند و بسیاری از بانکها خانههای روستایی
را به عنوان ضمانت نمیپذیرند.
عضو شورای شهرستان ارسنجان با بیان اینکه این شهرستان در کل کشور
رکوردار از دست دادن منابع آبی است ،اعالم کرد :آب سفرههای زیرزمینی ،در
 25سال گذشته به طور متوسط ،ساالنه دو متر و  15سانتیمتر افت داشته
است .این امر به خاطر چاههای غیرمجاز نیست ،ارسنجان یک شهرستان ویژه
بوده و متاســفانه به غیر از بارندگی و ذخایر قدیمی ،ورودی دیگری برای آب
ندارد .در شهرستان فرونشست زمین بسیار گسترده بوده که همین نشاندهنده
افت آب است.
قاسمی با بیان اینکه ارسنجان یکی از زیربخشهای حوزه آبریز بختگان است،
گفت :دریاچه بختگان با چهار شهرستان دارای مرز مشترک است ،متاسفانه هیچ
اقدامی برای بختگان انجام نمیدهند .حداقل در مورد دریاچه ارومیه صحبت
میکنند ،اما از احیای دریاچه بختگان هیچ صحبتی نمیشود .دریاچه بختگان
یکی از پنج تاالب اصلی و دومین تاالب بزرگ کشور است ،اما خشک شده و
هیچکس به دادش نمیرسد.

