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شهردار تهران درباره الیحه درآمدهاي پایدار شهرداريها ،به رئیسجمهوري نامه نوشت

ﺧﺒﺮ

اعتراض فرزند آیتاﷲ کاشانی به
نامگذاری خیابان مصدق

نامه نجفي براي الیحهاي خاکخورده

وزیر بهداشت خبر داد :حضور زنان
در اورژانس  ۱۱۵از سال آینده

محمدعلي نجفي ،شــهردار تهران ،در نامهاي به
رئیسجمهور ،پیشــنهادهای اصالحي خود را درباره
الیحــه درآمدهــاي پایــدار شــهرداريها ارائه کرد؛
درحاليکه این الیحه بیش از سه دهه معطلماندن،
هنوز به مرز اجرا نرســیده است .از زماني که اولینبار
صحبــت از این الیحه بــه میان آمد ،تهران هشــت
شهردار عوض کرده است.
کمــال مرادي ،مدیر دبیرخانه مجمع شــهرداران
کالنشــهرهاي ایران ،گفته است شــهردار تهران در
نامــهاي بــه رئیسجمهور پیشــنهادات اصالحي را
درباره الیحه درآمدهاي پایدار شهرداريها ارائه کرده
است .او گفته» :الیحه درآمدهاي پایدار شهرداريها
بعد از  ۳۴ســال ،در کمیســیونهاي مربوطه دولت
و وزارتخانههــاي امور اقتصاد و دارایي و کشــور در
رفتوآمد اســت که حاال گویا آماده ارائه به مجلس
شــوراي اسالمي شده اســت .بااینحال این الیحه از
ایرادهایی رنج ميبرد که رفعنشدن آنها ،شهرداريها
را بــراي برخورداري از درآمد پایــدار و ارائه خدمات
شهري مطلوب ،با مشــکالتي مواجه ميکند .به این
منظور ،شــهردار تهران و دبیرکل مجمع شــهرداران
کالنشــهرها ،در نامهاي بــه رئیسجمهوري ضمن
تشریح ایرادهای این الیحه ،پیشنهادهایی را نیز برای
رفع آنها ارائه دادهاند.
مــرادي در بیــان ایــن ایرادهــا تصریح کــرد :اهم
ایرادهــاي وارده به الیحه مصوب کمیســیون در نامه
نجفي ،در شــش بند تشریح شده اســت که همه آنها
بــه حذف یــا کاهش درآمدهــاي پایدار شــهرداري از
محل عــوارض یا درآمدهــاي دیگر دولتــي معطوف
است .براي مثال ،درآمدهاي »نسبت ۲۰درصدي سهم
کالنشــهرها از ارزش گمرکي کاالهاي وارداتي«» ،یک
درصد عــوارض نقلوانتقال خودرو«» ،هشــت درصد
درآمد حاصل از حق ثبت اســناد«» ،یک درصد درآمد
پیمانکاران پروژههاي عمراني شــهري«» ،عوارض کاال
و خدمات قانــون مالیات بر ارزش افــزوده« و »امکان
اســتفاده از منابــع حاصــل از صرفهجویــي مصرف
ســوخت براي توســعه حملونقل ریلي« ،همگي در
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 گروه جامعه :بحث و حاشیهها درباره نامگذاری
یک خیابان به نــام محمد مصدق در تهران تمامی
نــدارد .هنوز تابلــوی خیابان مصــدق در پایتخت
باال نرفته اســت اما گروهی با خوشــحالی خبر این
اتفــاق را تیتر کردنــد و گروهی دیگــر به مخالفت
شــدید برخاستهاند .از مخالفان میتوان به محمود
کاشــانی فرزند آیتاﷲ کاشــانی اشــاره کرد که در
نامهای به شــورای شهر اعالم کرده است» :نه تنها
خدمت »مصدق« مورد بحث اســت بلکه عملکرد
و رفتارش در یک برههای مســتحق پاداش نیست
و به خاطر خیانت باید دور وی را خط کشــید« .این
موضوع را محمدجواد حقشناس رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز گذشته
مطرح کرد.
چنــد روز پیش بــود که خبری بــه نقل از عضو
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای شــهر
تهران دربــاره تغییر نــام خیابان کارگرشــمالی به
نام مصدق منتشــر شــد که بســیاری از رسانهها و
افراد در شــبکههای اجتماعی آن را به نهاییشدن
ایــن نامگذاری تعبیــر کردند .حجــت نظری ،عضو
شــورای شــهر ،در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به
نامگــذاری خیابان کارگرشــمالی به نــام »مصدق«
گفت :چندیپیش بررســی خیابانــی به نام مرحوم
مصدق در دســتور کار قــرار گرفت و ســرانجام بر
اساس پیشنهاداتی که در فضای مجازی و در جلسه
کمیسیون فرهنگی شــورا از سوی اعضا مطرح شد،
به این جمعبندی رســیدیم که خیابان کارگرشمالی
به نــام مرحوم مصــدق نامگذاری شــود .او گفت:
ایــن تغییر نام مصوبه کمیســیون نامگذاری را دارد
و به هیئترئیســه اعالم وصول شده است و منتظر
هستیم هیئترئیســه این تغییر نام را در دستور کار
صحن قرار دهد تا از ســوی اعضای شورای شهر به
تصویب نهایی برســد .اما ســخنگوی شورای شهر
تهران در واکنش به این خبر اینطور اظهارنظر کرد:
هنوز پیشنهاد کمیســیون نامگذاری درباره تغییر نام
خیابان کارگرشمالی ،در صحن بررسی نشده و عمال
نامگذاری معبری به نام مصدق اتفاق نیفتاده است.
توضیحــات دربــاره مخالفتهــا بــا نامگذاری
خیابانــی به نــام مصــدق در تهران را روز گذشــته
محمدجواد حقشــناس در خبری با تیتر حواشــی
نامگذاری خیابانی به نام »مصدق« مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد حقشناس با حضور
در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد مطرحشده مبنی
بر نامگذاری خیابانی به نــام »دکتر محمد مصدق«
رهبر جنبــش ملیشــدن صنعت نفــت ،گفت :در
جامعه امروز ما »مصدق« مخالفانی جدی هم دارد
و حتی پس از مطرحشدن نامگذاری خیابانی به نام
»مصدق« در تهران مخالفتها در قالب موضعگیری
اعالم شد و آن اوایل آقای شاکری مسئول کمیسیون
نامگذاری در شــورای شــهر قبلی دالیل خــود را با
اســتناد به نظر امام خمینی )ره( در مورد »مصدق«
مطرح کردند.
وی بیان کــرد زمانی کــه جبهه ملــی در مورد
الیحهای اشــتباه تاریخی را مرتکب شــدند ،حضرت
امــام خمینی )ره( اظهارنظــری در مورد »مصدق«
داشــت و این اظهــارات امام خمینی )ره( فلســفه
مخالفت شــد .حقشــناس با بیــان اینکــه بعد از
رسانهایشــدن نامگذاری خیابانی به نام »مصدق«،
دکتر محمــود کاشــانی فرزند آیتاﷲ کاشــانی در
نامهای مواردی مطرح کردند که اساســا نگاهشــان
بــه »مصدق« متفاوت اســت ،گفت :دکتر کاشــانی
بر ایــن باور اســت کــه نهتنها خدمــت »مصدق«
مورد بحث اســت بلکه عملکــرد و رفتارش در یک
برههای مستحق پاداش نیســت و به خاطر خیانت
باید دور وی را خط کشید .وی با بیان اینکه اما اینجا
ســؤالی مطرح اســت که ما اعضای شورای شهر با
یک درخواست از ســوی حجتاالسالموالمسلمین
دعایی مواجه هســتیم ،گفت :دعایی چهرهای کامال
انقالبی و پیشــتاز در مبارزات انقــالب بوده و از اول
انقــالب نیز نماینده امــام در روزنامه اطالعات بوده
اســت و تاکنون نیز این جایگاه را دارد و شــش دوره
نماینده مردم بوده اســت و چهرهاي کامال فرهنگی
دارد و حاال ســؤال مطرح میشود که مگر میشود
حجتاالسالموالمســلمین دعایی کــه نماینده امام
و نزدیک به وی بوده ،مســئله و نــگاه امام در مورد
»مصدق« را نداند و نشنیده باشد؟
اشــاره حقشناس به پیشــنهاد دعایی در مراسم
رونمایی رسمی از بزرگراه آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
)نیایش سابق( اســت .در این مراسم حجتاالسالم
دعایی به صورت رســمی از اعضای شــورای شــهر
درخواســت کرد خیابان نفت تهــران به نام مصدق
نامگذاری شــود .حقشــناس در ادامه با بیان اینکه
امیدواریم همه جناحها و طیفهای سیاســی کمک
کنند تا محل و خیابانی بــه نام »مصدق« نامگذاری
شود ،گفت :مســئله دیگر این است که از چهرههای
همعصر »مصــدق« در تهران نامشــان در خیابانی
است همچون فدائیان اســالم ،آیتاﷲ کاشانی و...
به همین دلیــل معتقدم باید فرصتی فراهم شــود
که همه عالیق در تهران بزرگ دیده شــود و در شهر
تهران با خیابانهای زیادی به نام فدائیان اســالمی،
فاطمی و ...نامگذاری شــود و هیچ اشــکالی ندارد
تهران به ایــن بزرگی پاســخگوی نیازهای دو طرف
باشــد .وی بــا بیان اینکــه همگان به یــاد دارند که
فدائیان اسالم دکتر فاطمی را ترور کردهاند و حاال نام
هر دو بر خیابانهای تهران اســت ،افزود :بهتر است
همه مدارا کرده و نظرات دیگران را قبول کنیم.
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الیحــه »درآمدهاي پایدار شــهري« حذف شــده و در
نامه شهردار تهران به رئیسجمهوري محل ایراد قرار
گرفتهاند .او گفت :همچنین تغییر »نرخ عوارض ساالنه
خودرو از سه در هزار به یکونیم« و »سهم شهرداريها
از مالیات مستقیم از سه درصد به یک درصد« ،از موارد
کاهشیافته در الیحه یادشــده است .او گفت :شهردار
تهران برای انتقال نظرات مدیریت شــهري بهخصوص
از جایگاه شــهردار تهران و دبیرکل مجمع شــهرداران
کالنشــهرها ،در نامه خود به رئیسجمهوري در شش
بند نیز پیشنهادهایي را ارائه داده است.
تجربه این ســالها نشــان داده ایــن روي خوش
نشــاندادنها در بررســي چنیــن موضوعاتي که بار
مالي دارند ،بیشــتر یک مانور خریدن زمان است و در
نهایت تغییري را در شــرایط موجود شــاهد نیستیم؛
چراکه در چند ســال اخیر که تقابلي بین شــهرداران
تهــران و رؤســايجمهور وجود داشــته ،این الیحه
و لوایح مشــابه بــه نتیجهاي نرســیدهاند و حاال نیز
که حدود شــش مــاه از همراهــي و تعامل دولت و
شــهرداري تهران ميگذرد ،تغییري در این روند دیده
نميشــود .تیرماه  ۹۵بود که رئیسجمهور روحاني

میهمــان اجالس جهاني شــوراها و شــهرداران در
تهران بود و همراه با وزیر مسکنوشهرســازي خود،
شــهردار تهران و بسیاري از سیاســتهاي اشتباه در
اداره تهران را به باد نقد گرفتند .رئیسجمهور و وزیر
مســکن بر عملکرد شــهرداري تهران در درآمدزایي
از طریــق تراکم و ساختوســازها بهویژه در مناطق
شــمالي شــهر ،نقدی جدي وارد کردند .روحاني در
آن روز تراکمفروشــي را با نفتفروشــي مقایسه کرد
و گفت :همانطور که باید قدمبهقدم بودجه کشــور
را از درآمدهاي نفتي جــدا کنیم و درآمد نفتي براي
ســرمایهگذاريهاي ماندگار در کشــور باشــد ،از آن
طرف نیز براي اداره شــهرها باید راهي پیدا کنیم که
درآمد پایدار و سالم باشد .نميخواهم به شهرداري
یا شوراي شــهر نقد کنم؛ مشــکل وجود دارد و باید
دستبهدست هم دهیم و مشکل را حل کنیم و براي
اینکه مردم از زحمات شــوراها و شهرداران احساس
لذت بیشتري داشــته باشند ،از تجربههاي کشورهاي
دیگر نیز اســتفاده کــرده و از آن بهرهبــرداري کنیم.
روحاني آن روز گفت :الیحه نظام مدیریت شــهري و
الیحه درآمد پایدار براي شهرداريها مراحل خود را

در دولت طي ميکنند و تقدیم مجلس خواهند شد و
با قوانین جدید ،حتما راه براي حرکت دقیقتر شوراها
و شهرداريها فراهم ميشود.
آن روز محمدباقــر قالیبــاف حرفهــاي رقیــب
انتخاباتي خود را بيجواب نگذاشــت و در پاسخ این
اظهارات گفت :این عــادت را کنار بگذاریم که بعد از
نزدیک به چهار دهه مســئولیت در سطوح مختلف،
بهعنوان یک مسئول در نقش اپوزیسیون حرف بزنیم،
بلکه باید در نقش پاسخگو حرف بزنیم و بگوییم چه
کردهایم .بنده  ۱۰سال است در حوزه مدیریت شهري
فعالیت دارم و از نظر تخصصي در دانشــگاه هم کار
من مدیریت شــهري اســت .وقتي از حــوزه نظري و
عملي به موضوع نگاه ميکنم ،از زمان تصویب قانون
شوراها در مجلس ،با همه لطفهاي تمام دولتها،
چیزي جز تضعیف شوراها و شهرداريها ندیدهایم.
واقعیــت این اســت که هم انتقادهــاي روحاني
به نحوه مدیریت شــهر تهران از ســوی قالیباف وارد
است و هم شهرداران تهران ميتوانند به کملطفيها
و تنهاگذاشــتنهاي دولتهــا در حوزههاي مختلف
اداره شــهر اعتراض داشته باشــند .در این میان باید
خطاب بــه رئیسجمهور گفت از اعتراض شــما به
رقیب سابق انتخاباتي ،دو ســال گذشته است ،اما از
قول شما براي اجراي الیحه درآمد پایدار نیز دو سال
گذشته و این الیحه در این مدت در دولت باقي مانده
بوده و حاال قرار اســت با شــاید و اماواگر به مجلس
برود .به نظر ميرســد این الیحه فارغ از موضوعات
جناحي و سیاسي ،مســئله مهم اداره سالم و شفاف
در شهرها را تحت تأثیر قرار دهد و تأخیر در تصویب
و اجرائيشــدن آن ،دو لبه تیز دارد که نتیجه اشتباه
و خســارات آن را مــردم تهــران ميبینند؛ یک طرف
تراکمفروشي و شهرفروشي که مدیریت سابق شهري
آن را اجرائــي کرد و یک طرف دیگــر ،تهران گران و
افزایــش هزینههاي زندگي در پایتخت و شــهرهاي
بزرگ که مدیریت جدید شــهري آن را در پیش گرفته
است و تصویب الیحه درآمدهاي پایدار ميتواند حد
میانهاي براي این دو روند نگرانکننده باشد.

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به پربودن ظرفیت تختهای سوختگی گفت:

ﺑﺮاى ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮرى آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﺪارﯾﻢ
ﺳﻤﯿﺮا ﺣﺴﯿﻨﻰ
»تقریبا همه تختهای ســوختگی در مراکز سوختگی پر است و ظرفیت
کافی برای ارائه خدمات به آسیبدیدگان احتمالی چهارشنبهسوری امسال
نداریم« .این را رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
و رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی به »شرق« میگوید.
ترقــه و نارنجکها یکییکــی به دیوارهــا و خیابانهای شــهر کوبیده
میشــوند؛ بووم بووم ،این صدای نزدیکشــدن چهارشنبهســوری اســت؛
صداهایی که شــلوغی شــهر را در خود میبلعند و روزهای پایانی ســال را
به میدان جنگی شــبیه میکنند؛ میدان جنگی که ســال گذشته دو هزار نفر
مصدوم ،پنج نفر فوتی و  ۲۰نفر معلول به جا گذاشت که از میان مصدومان
حــدود  ۴۵درصد از بازو ۲۹ ،درصد از چشــم ۱۹ ،درصد چانه و  ۹درصد از
ناحیه اندام تحتانی دچار مصدومیت شــدند و شادیها را به غم و جشنها
را به عزا تبدیل کرد .به دلیل اینکه سالهاســت برگزاری ســنتی و آیینی این
مراســم را فراموش کردهایم و یادمان رفته اســت قبــال خبری از نارنجک و
ترقههای پرخطــر نبود ،همه در کوچه و محله خود آتشــی بر پا میکردند
و درحالیکه میخواندند »ســرخی تــو از من ،زردی من از تــو« از روی آن
میپریدند و شاهد تلخی این روزها هم نبودیم.
رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس
انجمن حمایت از بیماران سوختگی با ابراز نگرانی از وضعیت سوختگی
در کشور به »شرق« میگوید» :تعداد تختهای سوختگی نصف حداقل
میزان نیاز کشور اســت ،تختهای موجود نیز وضعیت مطلوبی ندارند
عالوه بر این تعداد نیروهای متخصص در این زمینه کم است و تجهیزات
بــرای درمان این بیماران نیز شــرایط خوبی ندارد و پانســمانهای نوین
که تأثیر بســیار خوبی در کاهش مرگومیر بیماران ســوختگی دارند ،به
اندافی کافی در دسترس نیست«.
محمدجواد فاطمــی با بیان اینکه در زمینه تختهای بیمارســتانی
دچار کمبود هســتیم ،ادامه داد» :در حال حاضر تقریبا بیشتر تختهای
سوختگی کشور خصوصا در مراکز اصلی سوختگی پر هستند درحالیکه
حداقل باید  ۵۰درصد از آنها برای مواقع بحرانی مانند چهارشنبهسوری
خالی باشــند با این شــرایط اگر اتفاقی بیفتد ،ظرفیــت کافی برای ارائه
خدمات به آنها در اختیار نداریم«.
فاطمی ضمن هشــدارهایی درباره حوادث چهارشنبه آخر سال اظهار
کرد :سال گذشــته نزدیک به دوهزارو ۶۰۰نفر مصدوم در کشور داشتیم که
از این میان حدود  ۶۰۰نفر بســتری و دو هزار نفر ســرپایی درمان شــدند.

 ۲۶۵نفــر نیز به دلیل صدماتی که به چشمشــان وارد شــده بود به مراکز
چشمپزشــکی مراجعه کرده بودند و بین شش یا هفت نفر نیز فوت کردند.
قطع دست ،انگشت ،آسیب به چشم و صدمات وسیع پوستی ازجمله دیگر
مشــکالت شایعی اســت که در این ایام برای حادثهدیدگان ایجاد میشود.
البته آمارهای دقیق در دسترس نیست ،چراکه محل و سامانه دقیقی برای
جمعآوری آمار ســوختگی در کشور نداریم و بسیاری از مصدومان حوادث
چهارشنبهســوری به صــورت ســرپایی در درمانگاهها تحــت درمان قرار
میگیرنــد« .فاطمی که رئیس انجمن حمایت از بیماران دچار ســوختگی
)ققنوس( هم اســت ،ادامه داد :باید چهارشنبهســوری را به مسیر درست
خود برگردانیم ،این جشــن یکی از جشنهای ملی ایران است که متأسفانه
بــه دلیل مقابلههایی که با آن صورت گرفت ،مردم علیه ممانعتها جبهه
گرفتند و این روز به یک جنگ خیابانی تبدیل شــده اســت .مســئوالن باید
با برگزاری یکســری کنســرتهای خوب و مورد عالقه مردم در پارکها و
فضای باز مکانهایی برای آتشبازی ایمن با حضور مأموران آتشنشانی و
اورژانس فراهم کنند و لوازم ایمن و استاندارد را در اختیار مردم قرار دهند،
بسیاری از ناهنجاریها رخ نمیدهد«.
او به هزینههای پنهان ســوختگی که شامل ازدســترفتن روزهای کار،
ازدســتدادن شــغل و گرفتاریهای خانوادگی است ،اشــاره کرد و گفت:
متأســفانه وضعیت سوختگی در ایران بسیار اســفناک است و این در حالی
بوده که ســوختگی قابل پیشــگیری اســت .اکثر افرادی که دچار سوختگی
میشــوند استطاعت مالی نداشته و این در حالی است که درمان سوختگی
نیاز به زمان طوالنی و هزینههای باالیی نسبت به سایر بیماریها دارد«.
دو روز مانده به چهارشنبهســوری سرپرســت اورژانس کشور در برنامه
نبض صداوســیما شــرکت کرد و از آمار مصدومان قبل از چهارشنبهسوری
خبر داد .او در بخشی از سخنانش با تأکید بر اینکه بیشترین آسیب در همین
چهارشنبه آخر سال اتفاق میافتد ،اما معموال از اول اسفند تا آخرین روز را
جزء روزهای مخاطرهآمیز حســاب میکنیم ،تصریح کرد :آمار امسال تاکنون
کمتر از ســال گذشته است ،اما  ۷۱درصد مصدومان بین  ۶تا  ۱۸سال دارند.
حــدود  ۸۱درصد ،از مواد محترقه مثل ترقه اســتفاده کردهاند که  ۱۹درصد
مصدوم و بستری شده و  ۶۷درصد نیز ترخیص شدهاند.
کولیونــد تعداد مصدومان مرد را بیشــتر از زنان اعــالم کرد و ادامه
داد :آقایان چهار برابر بیشــتر از خانمها دچار آسیب شدهاند و شایعترین
آسیبها شامل پارگیها و بریدگیهاست .حدود  ۹۱درصد از مصدومان
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مهر :رئیس پلیــس راهور ناجا گفــت ۷۳ :درصد از
تصادفــات جــادهای مربوط به خودروهای ســواری
بوده که  ۵۲درصد آنها مربوط به پراید و پژو اســت.
سردار تقی مهری در نشست ستاد رسانهای پیشگیری
از ســوانح و حوادث نوروزی گفــت :آمارهای زیادی
درخصوص تصادفات ارائه شــده اســت ،در حوادث
رانندگی سه عامل اصلی جاده ،خودرو و انسان نقش
بســیار مهمی دارند .رئیس پلیس راهور ناجا اظهار
کرد :در کشور ما در سال  ۸۴حدود  ۲۷هزار نفر بر اثر
تصادفات جادهای جان خود را از دست دادند که این
آمار در پایان سال گذشته به حدود  ۱۶هزار نفر کاهش
یافته اســت .او گفت :درحالحاضر حدود  ۲۱میلیون
خودرو در کشــور داریم که این آمار در سال  ۸۴حدود

هفت میلیون بوده است و همچنین حدود  ۱۱میلیون
موتورسیکلت در کشــور تردد میکنند که جمعا ۳۲
میلیون وسیله نقلیه در جادههای ما تردد دارند .سردار
مهــری افزود :روزانه بیش از  ۸۰میلیون لیتر بنزین در
کشور مصرف می شود .کشور ما حدود پنجهزار و ۴۰۰
نقطه حادثهخیز دارد که حدود سههزار نقطه خارج
از شــهرها هســتند .حدود  ۵۰درصد از کسانی که در
تصادفات فــوت میکنند ،در درمانگاهها و در مســیر
بیمارستانها جان خود را از دست میدهند .در سال
گذشــته  ۷۳درصد از تصادفــات که منجر به فوتی و
مصدومی شــده مربوط به خودروهای ســواری بوده
اســت و همچنین  ۵۲درصد از کشتههای جادهای در
کشور به وسیله خودروهای پراید و پژو رخ میدهد.

در شــهرها و خیابانها و  ۳۵درصــد از مصدومان از میان دانشآموزان
بود و بیشــترین مواد محترقه نیز ترقه اســت و طبق آمار ۵۶ ،درصد این
مواد از دستفروشان تهیه میشود.
چه کارهایی نباید کرد
غالمرضــا معصومی ،عضو هیئت بورد ســالمت در حوادث و بالیای
وزارت بهداشــت ،ضمــن ابراز نگرانــی از خطرناک برگزارکردن جشــن
چهارشنبهســوری ،از مردم خواســت برخی کارها را انجام ندهند» :اگر
خدای نکرده دچار ســوختگی شــدید ،از دویدن خودداری کنید .یادتان
باشد پتو وســیله مناســبی برای خاموشکردن فردی است که لباسش
آتش گرفته اســت .در صورت دسترســی ،اســتفاده از آب نیز مناســب
اســت .ولی هرگز از کپسول آتشنشــانی برای خاموشکردن مصدومی
که آتش گرفته اســت ،اســتفاده نکنید .هرگز مواد منفجره و محترقه را
بــه طرف افراد دیگــر پرتاب نکنید و بههیچوجه ایــن مواد را در ظروف
شیشــهای یا فلزی قرار ندهید؛ چون در صورت انفجار ،ذرات شیشــه یا
فلز به اطراف پرتاب شده و باعث آسیبهای شدیدی خواهند شد .ضمنا
هرگز از ماده محترقه و منفجرهای که یک بار استفاده شده است ،دوباره
اســتفاده نکنید .هرگز آتش را در معابر باریک و در مجاورت پســتهای
برق یا ایســتگاههای تقلیل فشــار گاز و پارکینگهای عمومی برپا نکنید
و از برپایــی آتشهای حجیم و مهارنشــدنی نیز خــودداری کنید .ترقه
و فشفشــه اگرچه ظاهرا بیخطرنــد ،ولی اگر به نقــاط خاصی از بدن
)بهویژه صورت( اصابت کنند ،باعث آســیبدیدگیهای شدید )و گاهی
غیرقابل برگشت( میشــوند .از انداختن ظروف تحتفشار )کپسولها و
اســپریهای حشرهکش( به درون آتش اکیدا خودداری کنید؛ چراکه این
ظروف به علــت دارابودن خاصیت انفجاری ،ممکن اســت ذرات را به
سمت خودتان پرتاب کنند و به چشمهایتان آسیب برسانند .از آتشزدن
الستیک ،هیزم و کارتن خالی در واحدهای مسکونی یا در معابر ،کوچه و
خیابان خودداری کنید؛ چراکه در چنین شــرایطی ،با تشدید آلودگی هوا،
خودتان و اطرافیانتان را در معرض آســیبهای تنفسی قرار میدهید .از
پرتاب فشفشــه ،ترقه و مواد آتشزا روی شاخههای درختان ،پشتبام و
بالکن منازل خودداری کنید و در صورت بروز هرگونه حریق یا حادثهای،
ضمن حفظ خونسردی ،در اسرع وقت با  ۱۲۵تماس بگیرید و نوع حادثه
و نشانی دقیق محل حادثه را اطالع دهید .درصورتیکه حادثه مصدوم
هم دارد ،فورا با  ۱۱۵تماس بگیرید«.

 وزیــر بهداشــت از حضور تکنیســینهای زن در
اورژانــس در ســال  ۹۷خبر داد و گفــت :امروز ۱۱۵
پروژه اورژانس پیشبیمارستانی افتتاح شد که عمده
آنها در مناطق کمبرخوردار بوده اســت .سیدحسن
هاشــمی در مراســم افتتــاح همزمــان  ۱۱۵پروژه
اورژانس پیشبیمارســتانی گفت :امــروز آقای دکتر
کولیوند خبر خوشــی را به ما داد که در ســال آینده
شــاهد حضور بانوان در اورژانس به عنوان تکنیسین
و بــا لباس اورژانــس خواهیم بود و امیــدوارم این
موضــوع هر چه زودتر انجام شــود .او با بیان اینکه
اورژانس اکنون به یک ســازمان تبدیل شــده اســت
اما هنوز در ابتدای راه قرار دارد ،گفت :خوشــحالیم
که قرار اســت آقای دکتر کولیوند این ســازمان را به
منطقــه اجرای خود برســاند و از ســایر بخشهای
وزارت بهداشــت در این زمینه کمک بگیرد .هاشمی
با اشــاره به خدمات زیاد اورژانسها به مردم گفت:
با فرا رســیدن تعطیالت نوروز مردم عالقهمندند که
خســتگی یکسالهشــان را به در کنند و شما در این
مدت کمکحالشان باشید و امیدوارم خود مردم هم
نــکات ایمنی را رعایت کنند؛ بهطوریکه نه پرخوری
کنند که دچار بیماری شــوند و اگر بیمار هســتند به
مناطق دورافتاده نرونــد .همچنین در زمان رانندگی
مراقبتهای الزم را انجام دهند.

بررسي نقش رسانهها در تحول
وضعیت اقتصادي زنان
 مؤسســه راز )رســانه ،اندیشــه ،زن( و انجمــن
مطالعــات فرهنگــي و ارتباطــات به مناســبت روز
زن ،نشست پاســخ روزنامهنگاران اقتصادي به سه
پرســش مهم در جهت تحول وضعیــت اقتصادي
زنان را برگزار ميکنند .این برنامه سهشنبه  ۲۲اسفند
ساعت  ۱٥تا  ۱۷در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه
تهران واقع در پل گیشــا برگزار ميشــود .ورود براي
عموم عالقهمندان آزاد است.
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حذف آزمون سمپاد
قطع  ۲پای هیوالی کنکور
بدیهی است با حذف آزمونهای مدارس سمپاد،
دو پای هیوالی کنکور قطع شد؛ اما این هیوال هنوز تنه،
دو دست و یک سر بزرگ دارد .دو دست آن آزمونهای
شــبهکنکور سمپاد در دوره متوســطه دوم و مدارس
غیردولتــی ،تنــه آن کنکورهای تحصیــالت تکمیلی
)ارشــد و دکترا( و سر بزرگ این هیوال کنکور سراسری
برای ورود به دورههای کارشناســی ،کارشناسی ارشد
و دکترای پیوسته اســت که مافیای کنکور برای بقای
اندام این هیوال ،هر روز علیه سوابق تحصیلی میتازد
و با آنکه ارزش آن را به صفر رســانده ،روزی نیســت
که به آن لگــدی نزند .درحالیکه بیش از ۷۰ســالی
کــه کنکور )با ســؤاالت چهارگزینهای( نبود ،ســابقه
تحصیلی تنها شامل نمرات امتحانات نهایی پایه آخر
دوره متوسطه با ضریب  ۶۰تا صد درصد معیار اصلی
ورود به دانشگاههای کشــورمان بوده است .در پایان
الزم اســت یادآوری شــود که امروزه بیشتر نظامهای
تعلیم و تربیت پیشرو ،به استناد نظریه هوش چندگانه
هاوارد گاردنر )او بر این باور اســت که همه انسانها
انواع مختلفــی از هوش را دارند( پی بردهاند که اوال،
هــوش یک متغیــر یکبعدی نیســت و انواع هوش
وجود دارد و رشــد همهجانبه همه دانشآموزان در
گرو آن اســت که همه اســتعدادها در کنار هم قرار
گیرند تا بتوانند از توان ذهنی و اســتعدادهای متنوع
یکدیگــر بهرهبــرداری کنند و ثانیا ،ســطحبندی توان
ذهنــی دانشآمــوزان )بهویــژه از نظر هــوش با هر
ابزاری بهویژه با تســتهای کهنهشده نظیر »ریون«(
و جداســازی آنان ،ضمن اینکه به افراد جداشــده و
در گروه خاص قرارگرفته آســیبهای متعددی وارد
میکند ،بهرهوری نظام آموزشی را نیز کاهش میدهد.
بنابرایــن امروزه جداســازی دانشآمــوزان )هرچند
ابزار دقیقی برای تشــخیص انواع هوش و اســتعداد
و ســطحبندی توان ذهنی آنان وجود داشــته باشد(
توصیه نمیشود .مهمترین هنر معلمان این است که
انواع هوش و استعداد هریک از دانشآموزان خود را
شناسایی و کشــف کرده و زمینه شکوفایی ،پرورش و
تعالی استعدادهای آنها را فراهم کنند.

