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با دستور رئیسجمهوری:

اخبــــار

ربیعی مسئول کمیته ویژه رسیدگی به
وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شد

باالترین و پایینترین نرخ بیکاری
رشتههای تحصیلی

آخرین آمارهای ارائه شده نشان میدهد در پایان سال گذشته تنها
 44درصد از جمعیت تحصیلکرده ایران شاغل محسوب شدهاند.
به گزارش خبر آنالین ،بررســی وضعیت بیکاری فارغالتحصیالن
نشان میدهد از میان  12میلیون و  138هزار تحصیلکرده ایرانی،
تنها  5میلیون و  346هزار نفر از نظر اقتصادی شــاغل محســوب
میشــوند .هر چند نرخ بیکاری فارغالتحصیالن دانشــگاهی اعم
از مرد و زن برابر با  20درصد ارزیابی شــده اســت ،اما برآوردهای
صورت گرفته نشان میدهد در پایان سال گذشته  5میلیون و 451
نفــر فارغالتحصیــل از منظر اقتصــادی غیرفعال تشــخیص داده
شــده و شــغلی ندارند .منظور از غیر فعال بودن این جمعیت آن
است که این افراد باوجود بیکاری انگیزهای برای در اختیار گرفتن
شــغل ندارنــد و در نتیجه جزو بیکاران نیز محســوب نمیشــوند.
شــمار بیکاران تحصیلکرده در دانشگاهها یک میلیون و  340هزار
نفر اســت .با توجه بــه جمعیت  3/5میلیون نفــری بیکاران ،این
آمــار بــرای بیــکاران فارغالتحصیــل بســیار بــاال ارزیابی میشــود.
بدیهــی اســت که بــازار کار ایــران با توجه به شــمار بــاالی بیکاران
جویــای کار در شــرایط کنونــی قــدرت جذب جمعیــت غیر فعال
اقتصادی را ندارد .بررسیها نشان میدهد در عین اینکه باالترین
نرخ بیکاری به رشتههای مرتبط با علوم کامپیوتری با  41/4درصد
اختصاص دارد ،کمترین نرخ بیکاری نیز از آن رشــته دامپزشــکی
اســت .نــرخ بیــکاری در این رشــته تحصیلــی برابر بــا  8/7درصد
برآورد شــده است .رشــتههای مرتبط با بهداشت نیز نرخ بیکاری
برابر با  8/8درصد را دارا هستند.

اختصاص  155میلیارد تومان برای اشتغال ایثارگران

درخواست  60استاد دانشگاه از وزیر آموزش و پرورش:

برای تدریس محیط زیست از فارغالتحصیالن
بیکار این رشته استفاده کنید

 60نفر از برجســتهترین استادان دانشگاههای محیط زیست کشور
بههمراه ســه هزار نفر از فارغالتحصیالن رشتههای محیط زیست
با ارســال نامــهای ب ه وزیر آموزش و پرورش از او خواســتند تا برای
تدریس درس انسان و محیط زیست در مدارس از فارغالتحصیالن
بیکار این رشته استفاده شود .به گزارش «ایران »و بر اساس اعالم
وزارت علوم و تحقیقات فارغالتحصیالن بیشترین درصد بیکاری
در بین رشتههای دانشگاهی مربوط به فارغالتحصیالن رشتههای
محیط زیست درایران است .امضاکنندگان در این نامه خطاب به
بطحایی وزیر آموزش و پرورش با تشــکر مینویسند :تقاضا داریم
به منظور تأثیرگذاری هر چه بیشــتر این درس برای آینده ســازان
کشــور و ایجاد بســتر مناســب برای اندیشــیدن آنان و پیشگیری از
بحرانهــای آب ،انرژی ،انقراض حیات وحش ،نابودی جنگلها،
تاالبها و دریاچهها در آینده؛ از مدرســانی برای تدریس اســتفاده
شــود کــه دانــش محیط زیســت را در دانشــگاه فــرا گرفته باشــند،
همچنیــن خواســتاریم ،حال که آمــوزش و پرورش دنبــال جبران
کمبــود نیــروی انســانی اســت ،از نیرویهــای جــوان و متخصص
محیط زیســت برای پر کردن این خأل بهره ببرد .امضاکنندگان در
ادامــه خاطرنشــان کردند :بدیهی اســت از فارغالتحصیالن ســایر
رشــتهها نمیتــوان انتظار داشــت که هــم از حیات وحــش بدانند
و هــم بر مفاهیــم آب ،انرژی و اکوسیســتمها وقوف کامل داشــته
باشــند .لذا ما متخصصان این رشــته با ارج نهــادن بر این حرکت
جدید ،استفاده از دبیران سایر رشتهها ،غیر از رشته محیط زیست
را برای تدریس درس «انســان و محیط زیســت» کــه برای مقطع
دوم دبیرســتان تدوین شده است تأثیرگذار نمیدانیم و احساس
میکنیــم بیتوجهی در انتخاب مدرس متخصص ،بنا بر تجربه و
مدارک الزم در بیتفاوتی اکثریت معلمانی که تدریس این کتاب
به آنها ســپرده شده است ،باعث بیاثر شدن و ابتر ماندن اهداف
عالیه این برنامه درسی خواهد شد.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از قول وزیر اطالعات خبر داد

دانشجویان بازداشتی قبل از شروع امتحانات آزاد می شوند

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :براساس
آمــار موجود در کل کشــور نزدیک بــه  130نفر
دانشــجو در جریان اعتراضات اخیر بازداشــت
شــدهاند که از این تعــداد حدود  15الی  20نفر
هنوز در بازداشت هستند.
منصــور غالمــی دیــروز در حاشــیه جلســه
هیــأت دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره
وضعیــت دانشــجویان بازداشــت شــده در
جریــان اعتراضــات اخیر اظهار کرد :براســاس
صحبتهایــی که بــا وزیران اطالعات و کشــور
داشــتهایم و بنــا بــه دســتور رئیسجمهــوری
دانشــجویانی کــه تاکنــون در بازداشــت به ســر
میبرند ،در روزهای آینده آزاد خواهند شد.
غالمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه درخواســت
وزارت علــوم آزادی دانشــجویان بازداشــتی
در نخســتین فرصت ممکن اســت ،بــه تعداد
این دانشــجویان اشــاره کرد و گفت :براســاس
آمــاری که به من ارائه شــده اســت در مجموع
در جریان اعتراضات اخیر در کل کشــور تعداد
 130نفر دانشــجو بازداشت شدهاند و براساس
همین آمــار در حال حاضر تنها  15الی  20نفر
هنوز در بازداشت به سر میبرند.
وی بــا بیــان اینکه وزیر اطالعــات قول داده
است که دانشجویان بازداشتی تا قبل از شروع
امتحانات پایان ترم آزاد شوند ،درباره احتمال
ستاره دار شــدن این دانشجویان تأکید کرد :در
حال حاضر موضوعی بهنام ســتاره دار شــدن
دانشــجویان مطرح نیســت .مفهوم ستاره دار
بودن دانشجویان برای زمان و شرایطی بود که
دانشجویان تحت نظر قرار میگرفتند اما االن
بــرای افرادی که فارغالتحصیل میشــوند این
موضوع مطرح نیست.
وزیــر علوم همچنین در پاســخ به پرسشــی
دربــاره احتمــال تشــکیل پرونــده قضایــی
بــرای دانشــجویان بازداشــت شــده در جریان
اعتراضات اخیر گفت :اگر برای فردی شــواهد
و مــدارک ارتــکاب جرم وجود نداشــته باشــد،

هیچ پروندهای برای او تشکیل نخواهد شد .در
همیــن زمینه تأکید رئیسجمهوری نیز بر این
اســت که صرف بازداشــت برای کسی ملزم به
تشکیل پرونده قضایی نشود.
وی دربــاره احتمــال برعهــده گرفتــن وثیقه
بــرای آزادی موقــت دانشــجویان بازداشــتی از
سوی دانشــگاههای محل تحصیل خاطرنشان
کــرد :در ایــن زمینــه قوانیــن مشــخصی وجــود
دارد و قــرار شــده که اگر فــردی وثیقه الزم برای
آزادی را در اختیار نداشــت با کفالت و ضمانت
امــکان آزادیاش فراهم شــود .در این زمینه با
قوهقضائیه و دادستانی صحبتهایی داشتهایم
و ایشان قول نهایت کمک را دادهاند .همین که
تاکنون اکثر دانشجویان بازداشتی آزاد شدهاند،
نتیجه کمک و مســاعدت مجموعههایی نظیر
وزارت اطالعات ،وزارت کشور و دادستانی است
که از آنها تشکر میکنیم.
غالمــی همچنیــن دربــاره برنامههــای
احتمالــی خــود بــرای اعمــال تغییراتــی در
ساختار مدیریتی و معاونانش در وزارت علوم
اظهــار کــرد :این تغییــرات بهصــورت اداری و
تدریجی خواهد بود و چنانچه همکاران کمک
و در جهــت انجام وظایــف بخوبی عمل کنند،
عجلــهای بــرای تغییر نخواهیم داشــت ،اما با
توجه به اینکه بهترین فرصت برای اســتادان،
تدریــس و انجــام کارهــای تحقیقاتــی اســت،
برخــی همکاران اعالم میکنند که میخواهند
به کار در دانشگاه بپردازند.
وی دربــاره تصمیم دانشــگاه آزاد اســامی
در زمینه تجمیع برخی واحدهای دانشــگاهی
و اعمال تخفیف در شــهریه برخی رشــتههای
تحصیلــی ایــن دانشــگاه ،بــا تأکیــد بــر اینکــه
مدیریت داخلی دانشــگاه آزاد بــا مدیران این
دانشــگاه است ،خاطرنشــان کرد :وزارت علوم
بــر رعایت ضوابــط و مقــررات آمــوزش عالی
بویــژه در بخشهای آموزشــی نظارت میکند
و تصمیمگیــری در موضوعاتــی نظیــر تجمیع

نیم نگاه

ëëمنصور غالمی :براساس آماری که به من ارائه شده است در مجموع در جریان
اعتراضات اخیر در کل کشور تعداد  130نفر دانشجو بازداشت شدهاند و براساس
همین آمار در حال حاضر تنها  15الی  20نفر هنوز در بازداشت به سر میبرند
ëëهمین کــه تاکنــون اکثر دانشــجویان بازداشــتی آزاد شــدهاند ،نتیجــه کمک و
مســاعدت مجموعههایی نظیر وزارت اطالعات ،وزارت کشــور و دادستانی است
که از آنها تشکر میکنیم

واحدهــا و اعمــال تخفیف در شــهریه برعهده
خود دانشگاه است .در این زمینه وزارت علوم
حتمــاً از اعمــال تخفیــف شــهریه اســتقبال و
تشکر میکند.
وزیــر علــوم در پایان در پاســخ به پرسشــی
دربــاره تصمیــم دانشــگاه آزاد بــرای انتقــال
دانشــجویان دختــر بــه واحدهای دانشــگاهی
محل زندگی گفت :به اعتقاد من دانشــجویان
دختــر بایــد بــه واحدهــای دانشــگاهی محــل
زندگی خانواده خود به آســانی جابهجا شوند؛
گرچه احتماالً ممکن است برای برخی دورهها
نظیر دورههای نوبت دوم و شهریهای موانعی
در این زمینه وجود داشــته باشد اما همواره در

وزارت علــوم تأکیــد کردهایم که دانشــگاههای
دولتــی باید رونــد نقل و انتقاالت دانشــجویان
دختر به شــهرهای محل زندگــی خانواده آنها
را تسهیل کنند.
ëëدرخواســت بازدید مجمع نمایندگان تهران
از بازداشتگاه اوین
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی در حاشــیه نشســت مجمع  ۳۵نفره
تهــران بــا ســازمان اطالعــات اســتان تهــران
بــا بیــان اینکه مقرر شــد بــا برگزاری جلســات
متعــدد علــل این مســائل ریشــه یابی شــود تا
بتــوان مشــکالت و مســائل مــردم بخصــوص
بخشهــای اقتصادی و معیشــتی را حل کرد،

نرم افزار اورژانس  115رونمایی شد

ارسال اطالعات بیمار در محل حادثه به پزشک مشاور

ســازمان اورژانس کشــور از «نرم افزار اورژانس
 »115روز گذشــته رونمایــی کــرد .ایــن نرمافزار
عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت خدمات بــه کاهش
زمان رســاندن بیمار به بیمارســتان و مدیریت
زمــان در امدادرســانی بــه بیماران بویــژه افراد
ســکته کــرده کمک میکنــد .به ایــن مفهوم که
از این پــس بعد از تماس بیمــاران با اورژانس
 115ایــن نرمافــزار نشــانی محــل درخواســت
بیمــار را تشــخیص داده و بدیــن ترتیــب زمان
اعزام تکنیســینهای اورژانــس به محل حادثه
کم میشــود .از دیگر مزایای این سامانه ارسال
اطالعــات بیمــار بــه پزشــک مشــاور در مرکــز
درمانی است .بدین ترتیب که اطالعات توسط
کارشناســان فوریتهــای پزشــکی از صحنــه
حادثه به پزشک مشاور ارسال شده و پزشک از
طریــق ارتباط با این نرم افزار اقدامات درمانی
مــورد نیاز را در بالین بیماران اورژانســی انجام
میدهــد.از طرفی برای هر تماس تلفنی بیمار
با اورژانس  115یک پرونده تشکیل میشود که
در آن همه اطالعات تماس از قبیل مکالمات،
زمانهــا و اقدامــات درمانــی انجــام گرفتــه و
جهت بررسی و دسترسی سریع و آسان ذخیره
میشــود .دریافــت آدرس از افــرادی که قدرت
تکلــم خــود را بهدلیــل شــوک یــا مصدومیت
از دســت دادند یا بــه علت معلولیــت قادر به
اعــام آدرس نیســتند ،توســط ایــن نرمافــزار
امکانپذیر شده است.
بــه گفته معــاون فنــی و عملیاتی ســازمان
اورژانــس کشــور در ابتــدای رجیســتر شــدن
نرمافــزار ،ثبــت برخــی اطالعــات و ســوابق

پزشــکی و بیماریهای زمینهای اجباری است
کــه ایــن اطالعــات همزمــان بــا آدرس محــل
حادثه برای تکنیسینهای اورژانس  ۱۱۵ارسال
میشــود کــه همیــن ویژگیهــا منجر میشــود
آمبوالنــس بــا آمادگــی و ســرعت بیشــتری به
محل برسد.
به گــزارش «ایــران» ،دکتر حســن نوری در
مراســم رونمایــی از نرمافــزار اورژانــس 115
گفــت :در کشــور مــا نرمافــزار اورژانــس ۱۱۵
بومــی شــد که باعــث ارتقای کیفیــت خدمات
و کاهش زمان ارائه خدمت شــده اســت چون
یکی از مشــکالت ما تغییر نام خیابانهاســت
و مــردم در زمــان حادثــه بــرای آدرس دهــی
دچار اســترس میشــوند ،این نرمافزار آدرس
را دقیق به ما نشان میدهد.
او بــا تأکیــد بــر اهمیــت مدیریت زمــان در
خدماترســانی اورژانــس افــزود :ثانیههــا و
دقیقههــا در مــورد ســکتههای قلبــی و مغزی
بســیار اهمیت دارند چرا که در ســکتهها بیش
از  ٢میلیون نورون تخریب میشــود و هر ثانیه
حیاتی است.
بــه گفته دکتر فتحی ،در ســالجاری تاکنون
بیــش از  ۲میلیــون و  ۴۰۰هزار بــار همکاران را
برای ارائه خدمات به محل حادثه فرســتادیم
کــه بیــش از  ۴۴۰هزار مورد مربــوط به حوادث
ترافیکی بوده است.
معــاون فنــی و عملیاتی ســازمان اورژانس
کشــور بــا بیــان اینکــه افزایــش بیــش از ۲۴۰۰
دســتگاه آمبوالنــس بــه سیســتم در دســتور
کار اســت ،گفــت :اورژانــس هوایــی در زمینــه

فرار  ۳هزار دختر از خانه در نیمه نخست سال

رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیســتی
با اشــاره به آمار پذیــرش فرار دختران از منزل
در سال  ،۹۵گفت :با مقایسه این آمار در نیمه
نخســت ســال جــاری مشــخص میشــود آمار
فرار دختران افزایش یافته اســت به طوری که
در ایــن زمان بالغ بر  ۳هزار دختر از منزل فرار
کردهاند.
حسین اسدبیگی در گفتوگو با خبرگزاری
تســنیم بــا اشــاره بــه برنامهریــزی ســازمان
بهزیســتی کشــور بــرای ارائــه خدمــات بــه
هموطنــان در اســتانهای مختلــف ،اظهــار

کــرد :بر همین اســاس در ســال جــاری تعداد
خودروهــای اورژانــس و همچنیــن مراکــز
مداخله در سطح کشور افزایش یافته است.
وی با اشاره به آمار تماسهای برقرار شده
درخصوص آســیبهای اجتماعــی ،بیان کرد:
بخشی از این آسیبها به فرار دختران از منزل
برمیگــردد به طوری که در ســال  5 ،95هزار و
 38مورد در این زمینــه به اورژانس اجتماعی
اطالع داده شده بود.
اســدبیگی ادامه داد :آمار اشــاره شده در 4
بخــش ثبت شــده که یک هــزار و  118مــورد از

راه اندازی سامانه شناسایی افراد در معرض خودکشی

معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعی از پیشــنهاد راهاندازی ســامانه
شناسایی افراد در معرض خودکشی خبر داد.
به گزارش «ایــران» ،دکتر احمد میدری در
حاشــیه نهمین جلســه کارگروه آسیبشناسی
و مســائل اجتماعی افزود :با کمک مؤسسات

مــردم نهــاد میتــوان ســامانهای راهانــدازی
کرد که با همکاری ســازمان بهزیســتی ،وزارت
آموزش و پرورش ،سازمان هالل احمر و مراکز
فوریتهــای پزشــکی افــرادی کــه در معــرض
خودکشی هستند ،شناسایی شوند.
وی گفــت :پــس از شناســایی افــراد در

افــزود :از آنجایــی کــه اعتراضــات در قانــون
اساســی مشــروعیت دارد و باید بــه آن احترام
بگذاریــم و اجازه دهیم تا مــردم اعتراضات و
نقدهــای خود را مطــرح کنند ،از ابتــدا نیز این
بحــث مطرح بود که حســاب مــردم معترض
را باید از حســاب افرادی که بهدنبال تخریب و
اغتشــاش هستند ،جدا کنیم که روند خوبی در
مسیر طی میشود.
محمد رضا عارف با بیــان اینکه کارگروهی
را تشــکیل داده بودیــم تــا در فــاز اول پیگیــر
وضعیــت دانشآمــوزان و دانشــجویان
بازداشتشده باشــد ،متذکر شد :گزارشهایی
که در رابطه با دانشآموزان داریم جز یکی دو
مورد که در بازداشــت هستند ،تقریباً مسألهای
باقی نمانده و بقیه آزاد شدهاند.
رئیــس مجمــع نماینــدگان تهــران در
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه
در مــورد دانشــجویان نیــز رونــد خوبــی دنبال
میشــود که امیــدوارم هر چه ســریعتر با توجه
بــه اینکــه در فصــل امتحانــات قــرار داریــم
مســأله حل شــود ،ادامــه داد :کمیته وضعیت
ســایر بازداشتشــدگان را نیز پیگیری میکند.
تقاضــای نماینــدگان عضــو مجمــع  ۳۵نفــره
اســتان تهران در جلســه با مســئوالن ســازمان
اطالعــات اســتان ایــن بــود کــه هماهنگیهای
الزم انجام شــود تا بازدیدی از بازداشتگاه اوین
داشته باشند و در جریان مسائل و مشکالتی که
مطرح اســت ،قرار گیرند .مقرر شــد مســئوالن
وزارت اطالعــات پیگیــری کننــد تا ایــن بازدید
در نخســتین فرصــت انجام شــود و نمایندگان
گزارشی را در این زمینه به مردم ارائه کنند.
عارف درباره پیگیــری وضعیت افرادی که
گفتــه میشــود در زندان فوت شــدهاند ،اظهار
داشــت :اگــر ایــن کمیته بتوانــد از زنــدان اوین
بازدید کند به طور طبیعی مسائلی مانند فوت
شــدن برخی از بازداشــت شــدگان نیز پیگیری
میشود.

خبـــر
رئیس سازمان مدیریت بحران تهران:

تهران در برابر حوادث طبیعی
بویژه زلزله آسیب پذیر است

تسنیم

حجتاالســام والمســلمین ســیدمحمدعلی
شــهیدی ،رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران از
اختصاص  155میلیارد تومان برای ایجاد اشــتغال
ایثارگــران توســط صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی
ایثارگــران خبــر داد .حجتاالســام والمســلمین
سیدمحمدعلی شهیدی با اشاره به تخصیص 155
میلیــارد تومان برای ایجاد اشــتغال ایثارگــران اظهار کرد :ایــن اعتبارات در
طی ســال  1396پرداخت شــده است و امیدواریم با توزیع این مبالغ مشکل
اشــتغال حدود  6هزار و  500نفر از ایثارگران و خانواده آنان برطرف شــود و
در جهت کمک به ایجاد اشــتغال گام مؤثری برداشــته باشــیم .وی با اشاره
به اجرای بند «پ» ماده  89قانون برنامه ششــم توســعه اظهار داشــت :بر
اســاس این بند باید ساالنه حداقل  10درصد منابع قرضالحسنه بانکها و
مؤسســات دولتی به امر اشتغال ایثارگران (به صندوق اشتغال و کارآفرینی
ایثارگــران) اختصاص یابد و در همین راســتا با تعــدادی از بانکها از جمله
بانک کشــاورزی ،بانک توســعه تعاون ،بانک ملی و بانک صنعت و معدن
مذاکره شــده و دســتاورد ایــن پیگیریها جــذب و تخصیص رقمــی بیش از
 62میلیارد تومان اســت .نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید افزود :در بخش
اعطای تســهیالت قرضالحســنه اشــتغالزا رقمی بیش از  22میلیارد و 700
میلیــون تومــان از محــل تفاهمنامــه منعقد شــده بیــن صندوق اشــتغال و
کارآفرینــی ایثارگــران بــا صنــدوق کارآفرینــی امیــد تخصیــص یافته اســت
کــه همچنــان در حال توزیع ایــن رقم بین ایثارگران واجد شــرایط هســتیم.
معاون رئیس جمهوری یکی دیگر از اقدامات صندوق اشتغال و کارآفرینی
ایثارگران را در امر اشتغال ،پرداخت تسهیالت یارانهدار عنوان کرد و افزود:
این موضوع از محل منابع داخلی بانک توسعه تعاون تخصیص داده شده
و رقمی در حدود  70میلیارد تومان است.
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باشگاه خبرنگاران جوان

با دســتور دکتر روحانی رئیس جمهوری کشورمان،
دکتــر علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مســئول کمیته ویژه رســیدگی به وضعیت نفتکش
ایرانــی و خدمــه آن شــد .بــه گــزارش مرکــز روابط
عمومــی و اطالعرســانی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی در متــن ایــن حکــم بــه امضــای دکتــر
محمــود واعظی ،رئیس دفتر و سرپرســت نهاد ریاســت جمهــوری خطاب
بــه علی ربیعی آمده اســت :احتراماً پیرو دســتور ریاســت محترم جمهوری
بــه وزرای نفــت ،امــور خارجــه و راه و شهرســازی درخصــوص رســیدگی به
وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن که در آبهای چین دچار حادثه شــده
اســت ،جنابعالی از ســوی ایشــان به عنوان مســئول کمیته ویژه رسیدگی به
حادثــه مذکــور تعیین گردیدهایــد ،لذا مقتضی اســت با حضــور نمایندگان
وزارتخانههــای امــور خارجــه ،نفت و راه و شهرســازی جلســات ایــن کمیته
تشکیل و با قید فوریت گزارش بررسیها ارائه گردد.

اجتمــــــاعــی
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مدیریــت زمــان و رســاندن بیمــار بــه مرکــز
درمانی ،توانســته خدمات بســیار ارزشــمندی
ارائه دهــد اما در حال حاضر از آنها به صورت
اســتیجاری در اورژانــس اســتفاده میشــود .از
ایــن رو افزایــش تــوان عملیاتــی کــه مســتلزم
خریــد آمبوالنــس ،ایجــاد پایــگاه و اســتخدام
نیروی انسانی است ،میتواند در کاهش زمان
رسیدن بر بالین بیمار مؤثر باشد.
او گفــت :بعــد از ارجــاع طرح تحــول نظم
ســامت  ۳۳بالگرد به ناوگان اورژانس هوایی
اضافه شــد کــه اغلــب آنها اجــارهای هســتند.
البتــه ایــن بالگردها دید در شــب نیســتند و در
حــال حاضر امــکان اجاره بالگردهــای دید در
شب وجود ندارد.

طریــق مراکز مداخله در بحران ،یک هزار و 14
مــورد از طریق خدمات ســیار ،دو هــزار و 579
مــورد از طریــق برقراری تماس بــا خط  123و
 259مــورد نیــز از طریــق پایگاههــای خدمات
اجتماعی پذیرش شدهاند.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی ســازمان
بهزیســتی کشــور در ادامــه بــه آمــار دختــران
فراری در  6ماه ابتدایی  96اشــاره کرد و گفت:
طی زمان اشاره شده از طریق مرکز مداخله در
بحــران  644مــورد ،خط  123یــک هزار و727
مورد ،خدمات ســیار  515مــورد و در نهایت از

معرض تهدید ،سمنها میتوانند این افراد را
تحت پوشش قرار دهند.
معــاون رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون ،کار
و رفاه اجتماعی همچنین پیشــنهاد راهاندازی
سامانه ثبت ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی
افــرادی کــه خودکشــی کردهاند را در ســازمان

در ادامــه ایــن مراســم رئیــس اورژانــس
تهــران گفــت :روزانــه  ۵۵۰۰تــا  ۶۰۰۰تمــاس
تلفنــی داریــم که حــدود  ١٠٠٠تمــاس مزاحم
با اورژانس برقرار میشــود و از مردم خواهش
میکنیم تماس بیمورد و غیر مرتبط نگیرند.
دکتــر پیمــان صابریــان در ادامــه بــه
فعالیــت موتورالنسهــا در  141نقطــه شــهر
تهران اشــاره کــرد و گفت :با توجــه به ترافیک
شــهری ،موتورالنسها به خدمترسانی بهتر
و در دســترستر بــه مــردم کمــک میکننــد،
درسالجاری بیشــترین مأموریتها در آذرماه
بــوده کــه  ۱۹هــزار و  575مأموریــت گــزارش
شده است ،یعنی هر موتورالنس تقریباً روزانه
 ۷مأموریت انجام داده است.
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پذیرش شدهاند.
وی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضر 4
مرکز بــرای نگهــداری دخترانی که در شــهر
تهران فرار میکنند ،پیشبینی شــده اســت،
گفــت :این افــراد حداکثر  3هفتــه در مراکز
اشاره شده نگهداری میشوند و در نهایت و
در صورت تشخیص مددکار اجتماعی ،فرد
به خانواده بازگردانده میشــود و در غیر این
صــورت موضــوع از طریق قضایــی پیگیری
میشود.

پزشکی قانونی مطرح کرد.
میــدری گفــت :میتوان با کســب اطالعات
از خانوادههــای افرادی که اقدام به خودکشــی
کردهانــد پایــگاه اطالعرســانی رفــاه ایرانیان را
تکمیــل کــرد تــا در ایــن زمینــه بــه راهکارهای
مناسبی دست یافت.

رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت
بحران شــهر تهران گفت :آســیبپذیری
کالنشــهر تهران در برابر حوادث طبیعی
بخصوص زمین لرزه ،قابل توجه است.
احمــد صادقــی روز چهارشــنبه در
جریــان بازدیــد اعضــای کمیســیون
عمران مجلس شــورای اســامی از مرکز
فرماندهــی و ســتاد مدیریــت بحــران
پایتخــت ،افــزود :شــورای هماهنگــی
مدیریــت بحران شــهر تهران متشــکل از
 14کارگروه با عضویت تمامی ســازمانها
و نهادهــای حــوزه خدمــات اضطــراری
و مدیریــت شــهری ،انــواع مخاطــرات
محتمــل و کاســتیهای موجــود درایــن
زمینــه را شناســایی و راهکارهــای تحقــق
شــهری ایمــن و پایــدار را ترســیم کــرده
است.
وی اظهــار کــرد :بــر همیــن اســاس از
میــان  50طــرح پیشــنهادی 20 ،پــروژه
اولویــت دار مشــخص و در قالــب «طرح
جامع پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر
تهــران» بــا رویکــرد زلزلــه بــه مجلــس
شورای اسالمی ارائه شده است.
ëëتقویــت ســاختار مدیریــت بحــران در
قانون جدید
محمدرضــا رضایــی کوچــی رئیــس
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای
اســامی نیــز بــر ضــرورت اصــاح قانون
مدیریــت بحــران در مجلــس و تصویــب
بودجــه مناســب طرحهای مقاومســازی
شهرها و روستاها در برابر سوانح طبیعی
بویژه زلزله اشاره کرد.
وی افــزود :زمینــه اجــرای طرحهــای
تهیــه شــده باید فراهــم شــود و مدیریت
بحــران پایتخــت بــا تکیــه بــر ضــرورت
مدیریت یکپارچه شــهری نیاز به تقویت
جایــگاه و ســاختار دارد .وی اظهــار کــرد:
مجلس شورای اســامی بهدنبال تقویت
جایگاه و ساختار مدیریت بحران در کشور
و تهران براســاس تصویــب قانون جدید
اســت و بــه ابعــاد مختلــف مخاطــرات
طبیعی بویژه زلزله توجه دارد .براســاس
ایــن گــزارش ،اعضای کمیســیون عمران
مجلــس شــورای ضمــن بازدیــد از
بخشهــای مختلــف مرکــز فرماندهــی
ســتاد بحران شهر تهران ،با فعالیتهای
جــاری ایــن مرکــز ،اقدامــات شــهرداری
در حــوزه مدیریــت بحــران وهمچنیــن
جزئیات  20پروژه پیشــنهادی شــهرداری
بــرای ارتقای تــابآوری پایتخت در برابر
زلزله آشنا شدند.

