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حجت نظری، عضو شورای شهر تهران خبر داد

انسجام اعضای شورا بر حفظ افشانی
تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در حالی انجام شده که متاسفانه برخی عامدانه و برخی نیز ناآگاهانه، افکار 
عمومی را تنها به سمت شهردار تهران و ضرورت کناره گیری او هدایت کرده اند 
و طوری القا می کنند که گویی این قانون تنها برای جلوگیری از ادامه فعالیت 

محمدعلی افشانی در شهرداری تهران تصویب شده است.
با وجود این، همه مطیع قانونیم و باید از آن پیروی کنیم. هرچند به شخصه 
معتقدم شهردار تهران، هرکسی که باشد باید به سبب همترازی با وزرا، در این 
قانون مستثنا باشد اما اگر در نهایت مجلس شورای اسالمی به اجرای این قانون 
حکم دهد، باید شهردار تهران هم پست خود را ترک کند و ما هیچ چیز را فراتر از 

قانون نمی دانیم.
استدالل حقوقی بنده این است که اگر امتیاز یا ممنوعیتی برای یک شخص 
حقیقی یا حقوقی درنظر گرفته شود، این قاعده در حق کسانی همتراز یا در حکم آن 
شخص باشند هم جاری است. وقتی شهردار تهران همتراز وزیر است، یعنی در عالم 
واقع وزیر نیست اما تمام آثار وزارت بر او نیز بار می شود. یکی از این آثار، مستثنی 

شدن از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
اما در نهایت اگر افشانی 59 ساله به بهانه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
از شهرداری تهران کنار رود، سوال اساسی اینجاست که چه کسی باید شهردار شود و 
گزینه های شهرداری تهران چه کسانی هستند؟ خوش بختانه تاکنون اعضای شورای 
شهر با انسجامی که دارند، ضمن  اجماع بر حفظ آقای افشانی، در تالش هستیم تا 
گزینه هایی را شناسایی کنیم که بیشترین شایستگی را برای اداره شهر تهران داشته 
باشند. تمام اعضا به خوبی می دانند که بی ثباتی در مدیریت شهری، چه آسیبی به 

منافع ملی وارد کرده و چه نتایجی درپی خواهد داشت.
 اما اگر اصرار قانون بر رفتن شهردار فعلی تهران باشد، معتقدم باتوجه به روح 
قانون، باید از یک گزینه تازه نفس تر و جوان تر که در عین حال صاحب تخصص و 
تجربه باشد حمایت کرد. اینکه بخواهیم به بهانه بازنشستگی، یک فرد 59 ساله را 
برکنار کرد و فردی مسن تر را که هنوز بازنشسته نشده است جایگزین کنیم، جزو 
آفت هایی است که این قانون را تهدید می کند. در میان گزینه هایی که در لیست 
بلند اولیه شورا حضور دارند، بیش از نیمی از افراد یا هم سن شهردار فعلی یا بزرگ تر 

از ایشان هستند.
لذا از تمام همکارانم در شورای شهر هم می خواهم که اگر بنا به انتخاب سومین 
شهردار در طول یک سال و دو ماه گذشته شد، حتما استفاده از گزینه های جوان تر 
را در دستور کار قرار دهیم. قطعا اگر کسی که در آستانه بازنشستگی است یا شخص 
60 ساله ای که هنوز بازنشسته نشده جایگزین مدیران بازنشسته فعلی شود، تاریخ از 

اجرای قانون مصوب مجلس به طنز یاد خواهد کرد. 
مجلس  استفساریه  تکلیف  تعیین  تا  نخست،  درجه  در  می کنم  پیشنهاد 
فرآیند انتخاب شهردار متوقف شود. در ادامه، در صورت عدم اقبال مجلس به 
مستثنی شدن شهردار، مطابق سیاست و رویکرد شورای عالی سیاست گذاری 
ویژه  به طور  نهایی  گزینه  پنج  در  جوانان  و  زنان  ظرفیت  از  اصالح طلبان، 

بهره گیری شود.

 ماجرای ساخت ویالی سفید در قلب توچال
در روز روشن

که دستگاه های  است  داده  در حالی رخ  تهران  ارتفاعات  در  ویالسازی 
مختلفی پیش از ساخت ویال می توانستند مانع از این اقدام و تخریب محیط 

زیست شوند.
به گزارش ایسنا، اخیرا تصویر ویالیی مجلل در ارتفاعات تهران در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود. ویالیی که به رنگ های سرخ و سفید وسط 
کوه و روی شیبی بسیار تند ساخته شده است. در نگاه اول باور کردنی نیست که 
چنین ویالیی در این مکان ساخته شده باشد ولی متاسفانه پیگیری های ایسنا نشان 

می دهد که ساخت این ویال در ارتفاعات تهران واقعیت دارد.
اکبر شیخ زاده -رییس اداره محیط زیست شمیرانات- در گفت و گو با ایسنا ضمن 
تایید این موضوع اظهار می کند که این ویال خارج از منطقه حفاظت شده البرز 

مرکزی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ساخته شده است.
وی ادامه می دهد که ساخت این ویال داخل اراضی ملی بوده و از آنجایی که متولی 

اراضی ملی منابع طبیعی است، آن ها باید در این باره پاسخگو باشند.
اما در ادامه حسن شکری -رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات- نیز در این باره به 
ایسنا توضیح می دهد: ویالیی که در دامنه های توچال ساخته شده است در منطقه  
و اراضی ملی است که توسط شخصی تصرف شده است. ما در مراجع قضایی طرح 
شکایت کیفری کردیم ولی باتوجه به اینکه فرد سازنده در محدوده مذکور سند 

مالکیت دارد اعتراض ما کار به جایی نبرد.
به گفته رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات سند مالکیت فرد سازنده یک سند 
بسیار قدیمی است که در حال حاضر اعتباری ندارد و از نظر منابع طبیعی آن 

محدوده جزو اراضی ملی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس همین سند مالکیت سازنده توانسته از دادگاه 
بدوی رای برائت بگیرد، تصریح می کند: منابع طبیعی به رای دادگاه شکایت کرده و 

در حال حاضر این پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.
شکری در پاسخ به این سوال که چه طور منابع طبیعی پیش از ساخته شدن 
ویال و در همان مراحل ابتدایی جلوی پیشرفت کار را نگرفته است، اظهار می کند که 
منابع طبیعی در سال 9۳ برای این موضوع در دادگاه پرونده تشکیل داد و چندین 

بار جلوی کار را گرفت ولی متاسفانه پس از مدتی سازنده دوباره شروع به کار کرد.
وی تاکید می کند که منابع طبیعی برای برخورد قانونی باید دستور قضایی داشته 
باشد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن دستور قضایی نمی توانستیم کار را به طور کامل 

و با جدیت متوقف کنیم.
رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات ادامه می دهد: در حال حاضر با توجه به سند 
مالکیت سازنده، مرجع قضایی رای را به نفع او صادر کرده است و ما نمی توانیم 

اقدامی انجام دهیم و باید منتظر رای دادگاه تجدیدنظر باشیم.
شکری در ادامه با انتقاد از اداره ثبت نیز می گوید: ما به اداره ثبت اعالم کردیم 
که این زمین جزو اراضی ملی است و خواستیم که برای ما سند صادر کنند. ولی 
متاسفانه ثبت اسناد نیز با ما همکاری نمی کند و می گوید که برای این زمین در 
گذشته سند صادر شده است. این در حالی است که بر اساس ماده یک قانون 
جنگل ها اگر زمینی سند مالکیت شخصی داشته باشد و منابع طبیعی اعالم کند که 

آن زمین جزو اراضی ملی است باید سند شخصی باطل شود.
همچنین اخباری مبنی بر اینکه این ویال متعلق به یکی از فوتبالیست های معروف 
کشور است منتشر شده بود، اما رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات می گوید که تا 

جایی که ما اطالع داریم این زمین به نام شخص مشهوری نیست.
به گزارش ایسنا، محیط زیست کشور شکننده تر و آسیب پذیرتر از آن است 
که فقط یک یا دو نهاد محیط زیستی بتوانند از آن حفاظت و حراست کنند، از 
این رو در روزهایی که مشکالت محیط زیستی اعم از آلودگی هوا، از بین رفتن 
جنگل ها، سیالب ها و... دامن همه افراد جامعه را گرفته است انتظار می رود که 
بدانند  را مسئول  برابر حفظ محیط زیست خود  تمام دستگاه های کشور در 
به تن رنجور محیط زیست کشور وارد نکنیم، همچنین  از آن زخم  و بیش 
براساس اصل 50 قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه ای همگانی است و 
مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنان خود بر حفظ محیط زیست تاکید کرده 
و فرموده اند که مراقبت کنید که این دایره غصب و تصرف نابه جا و غلط توسعه 

پیدا نکند و جلویش گرفته شود.

اخبار
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 هشدا هواشناسی مازندران به طوفانی شدن و بارندگی شدید
 هواشناسی مازندران روز چهارشنبه با انتشار اخطاریه ای در خصوص وزش باد شدید، کاهش دما، بارش باران شدید و طوفانی شدن دریا و همچنین احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و خیابان های استان طی روزهای پنجشنبه و جمعه دهم و 

یازدهم آبان ماه جاری هشدار داد. به گزارش خبرنگار ایرنا، هواشناسی پیش بینی کرده است که دمای هوا در این مدت تا هشت درجه کاهش می یابد و احتماال بارندگی در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود. بر اساس این گزارش، بارش ها در 
مناطق ساحلی و جلگه ای و البته در نیمه غربی استان مازندران از شدت بیشتری برخوردار است و احتمال آبگرفتگی معابر به صورت مقطعی در این مناطق وجود دارد.

 مدیر کانون سندروم داون:

برخی خانواده ها کودک با سندروم داون را پنهان می کنند
گفت:  ایران  داون  سندروم  خیریه  کانون  مدیرعامل 
متاسفانه خانواده هایی هستند که با تولد کودک سندروم 
داون، او را از نگاه دیگران پنهان می کنند و دچار شوک 
های  توانبخشی  با  کودکان  این  که  حالی  در  می شوند 
به موقع، بسیار نزدیک به افراد عادی فعالیت خواهند 

داشت.
پوراندخت بنیادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: خانواده ها به دالیل مختلف به طور مثال ترس از 
نگاه اجتماع، گاهی فرزندان با سندروم داون را پنهان می کنند 
در حالی که پذیرش این کودکان از سوی والدین، 50 درصد از 

مشکالت را برطرف می کند.
وی ادامه داد: همچنین بسیاری از خانواده ها به دلیل نداشتن 
وضعیت مالی مناسب از پیگیری وضعیت سالمت و توانبخشی 

کودکان با سندروم داون خود منصرف می شوند.
وی اضافه کرد: 50 درصد کودکان با به سندروم داون مشکالت 
قلبی و نیاز به جراحی دارند، مشکالت گوارشی و مشکالت دهان 
و دندان نیز از دیگر بیماری های این کودکان به شمار می رود 
که هزینه بر است و یک بیمه کل نگر برای پوشش این هزینه 

ها وجود ندارد.
مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران اظهار داشت: از 
سوی دیگر نگاه جامعه به کودکان با سندروم داون، خانواده این 
کودکان را آزار می دهد، خانواده ها از این گالیه دارند که مردم 
به گونه ای به فرزندان آنها نگاه می کنند که گویا آنان بیماری 

مسری دارند.
به عنوان  با سندروم داون متاسفانه  افزود: کودکان  بنیادی 
شهروند شناخته نمی شوند چون نمی توانند از فرصت های برابر 
استفاده کنند به طور مثال این کودکان هنگام ورود به استخر 
با تابلوی ورود ممنوع مواجه می شوند چون دست اندرکاران 
آنجا تصور می کنند که این کودکان به افراد دیگر آسیب می 
رسانند در حالی که این کودکان بسیار مهربان هستند و تعامل 

اجتماعی خوبی دارند.
با  فرهنگسراها، کودکان  مثال  به طور  وی گفت: همچنین 

سندروم داون را در کالس های آموزشی خود نمی پذیرند یا 
با اکراه می پذیرند.

وی درباره آمار مبتالیان به سندروم داون در ایران نیز تصریح 
کرد: آمار دقیقی از مبتالیان سندروم داون در ایران در دست 
نیست اما طبق آمارهای بین المللی در کشورهایی مانند ایران 
از هر 700 تولد زنده، یک نفر با سندروم داون متولد می شود 
که این رقم در کشورهای پیشرفته به یک مبتال در هر هزار تولد 

زنده می رسد.
مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران خاطرنشان کرد: 
این کانون 1600 عضو با سندروم داون در سراسر کشور دارد که 
به کودکان با سندروم داون تازه متولد شده تا زمان مدرسه رفتن، 

خدمات توانبخشی، کاردرمانی ذهنی و جسمی، گفتار درمانی، 
بازی درمانی و موسیقی درمانی ارائه می دهد.

بنیادی گفت: تالش می شود تا کودکان با سندروم داون 
الگوهای  از  آنان  تقلید  قدرت  بروند چون  عادی  مدارس  به 
خوب باال می رود و از سوی دیگر کودکان عادی نیز یاد می 
گیرند در اجتماع افراد دیگری با ویژگی های خاص زندگی 

می کنند.
وی افزود: سندروم داون، یک وضعیت خاص ژنتیکی است که 
طی آن افراد با 47 کروموزوم به دنیا می آیند در حالیکه افراد 
عادی 46 کروموزوم دارند و این یک کروموزوم بیشتر موجب می 

شود تا در رشد ذهنی و جسمی، تاخیر ایجاد شود.

به  ادامه  در  ایران  داون  سندروم  خیریه  کانون  مدیرعامل 
خدمات ارائه شده از سوی این کانون به افراد با سندروم داون 
اشاره کرد و گفت: برای کودکان بزرگتر با سندروم داون، کالس 
های مختلف ورزشی، هنری، تئاتر درمانی، موسیقی درمانی، 
مهارت های اجتماعی، زبان انگلیسی و کامپیوتر برگزار می شود. 
بزرگتر که می شوند کارگاه های آموزش حرفه ای شامل آموزش 
سفال، نقاشی روی پارچه، چرم دوزی و شیرینی دوزی داریم که 
محصوالت آن در بازارچه ها و نمایشگاه ها به فروش می رسد و 

دستمزد این افراد پرداخت می شود.
بنیادی افزود: همچنین مشاوره های رایگان فردی و جمعی 

برای خانواده های دارای فرزند با سندروم داون ارائه می شود.

شرطی که در قانون منع بکارگیری بازنشستگان به چشم نیامد

 جانوران سمی 8 هزار ایرانی را گزیدند

رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه همه 
قوانین برابر ماده 2 قانون مدنی، ظرف 1۵ روز پس از انتشار در روزنامه 
رسمی الزم االجرا هستند،  گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پایان 
شهریورماه در روزنامه رسمی منتشر شده لذا از 16 مهرماه باید این قانون 

اجرا می شده است.
علی دشتی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح نحوه اجرای »قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان« تصریح کرد:  با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۳ قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان مصوب سال 1۳95، مهلت اجرای قانون، ظرف 60 روز پس از ابالغ در 
نظر گرفته شده بود، این قانون در مهلت زمانی 60 روز پس از ابالغ اجرایی شد. مطابق 
ماده ۲ قانون مدنی، همه قوانین ظرف 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی الزم 
االجراست مگر اینکه در متن قانون روش و مهلت دیگری برای اجرا مقرر شده باشد که 
در قانون سال 1۳95 استثنائا 60 روز از زمان ابالغ در نظر گرفته شده بود و اینچنین 
شد. وی افزود:  اصالحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان از شهریورماه سال 96 
توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال و در همان ماه به تصویب شورای نگهبان رسید. 
هرچند در متن طرح اولیه اشاره ای به زمان 60 روز شده بود اما در بررسی های مجلس 
شورای اسالمی این مهلت 60 روزه حذف شد و سخن و عبارتی درمورد زمان اجرای 
قانون قید نشد. دشتی ادامه داد: اصالحیه نهایی که اکنون توسط شورای نگهبان 
تایید شده است و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابالغ کرده و در روزنامه رسمی 
منتشر شده است، هیچ مهلت زمانی مشخصی برای اجرا ذکر نکرده است. بنابراین 
قانون اصالحیه منع بکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1۳97 از جهت اجرا و زمان 
اجرای آن تابع عمومات قانون مدنی است و قاعدتا ظرف مدت 15 روز پس از انتشار 
در روزنامه رسمی الزم االجراست. از سوی دیگر اگر قانونگذار قصد ذکر مهلت 60 روزه 
را داشت باید در متن قانون به آن مهلت اشاره می کرد. این در حالی است که حتی با 
وجودی که در طرح ارایه شده توسط نمایندگان مهلت 60 روزه وجود داشت اما در 
مصوبه نهایی مهلت خاصی برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده است از این جهت 
نیز نمی توان  مهلت اجرای قانون جدید را به مهلت اجرای قانون سال 95 موکول کرد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های 
خود با تاکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1۳97 در ۳1 

شهریورماه در روزنامه رسمی منتشر شده است؛ لذا 15 روز پس از آن یعنی تقریبا 
از نیمه مهرماه الزم االجرا بوده است، معتقد است که به این ترتیب همه مدیران 
بازنشسته و کارمندانی که بازنشسته بوده اند و هر فردی که مشمول این قانون می شده 
و همچنین دستگاه های مربوطه مکلف بوده اند در تاریخ 16 مهرماه نسبت به تسویه 

حساب و خاتمه خدمت خود اقدام کنند.
به اعتقاد رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها هر فرد و یا دستگاهی 
به این شیوه عمل نکرده است تخلف اتفاق افتاده و بدین ترتیب پرداخت حقوق مهرماه 

نیز برای آنها از نظر قانونی با مشکل مواجه خواهد بود.
وی تاکید کرد: تعیین تاریخ ۲4 آبان ماه و یا سایر تاریخ ها از جمله نیمه آذر ماه و ... 
برای آخرین فرصت بازنشستگان جهت اتمام خدمت خود، هیچ مبنای قانونی نداشته 
و مشخص نیست از چه تاریخی محاسبه شده و از کجا آمده است. قطعا عدم اجرای 

این قانون پس از 16 مهرماه به منزله تخلف محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در 
تشریح روند تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفته بود: طرح اصالح قانون 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که با اصالحاتی در جلسه مورخ 6 شهریورماه سال 
1۳97 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲1 شهریورماه 
سال 1۳97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به 

عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین اصالحیه این قانون در ۳1 شهریورماه سال 1۳97 در روزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی ایران منتشر و در همان روز توسط رییس جمهور برای اجرا ابالغ 

شده است.

متخصص سم شناسی و مسمومیت های مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم 
سازمان غذا و دارو گفت: امسال هفت هزار و 993 ایرانی مورد گزش جانوران 
سمی از جمله عقرب، مار و زنبور قرار گرفتند که در نتیجه آن به مراکز درمانی 

مراجعه کردند.
امیر بقایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا افزود: ساالنه 50 تا 100 
هزار گزیدگی ناشی از جانوران سمی در کشور اتفاق می افتد که فقط تعدادی از آنها به 

مراکز درمانی مراجعه می کنند و بقیه از درمان های خانگی استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای مراجعه به مراکز درمانی ، 6۳ درصد گزیدگی 
ها در کشور ناشی از گزش عقرب، ۲۲ درصد ناشی از مارگزیدگی و 14 درصد نیز ناشی 
از زنبور گزیدگی بوده است؛ بنابراین بیشترین مراجعه مسمومیت های ناشی از گزش 
جانوران سمی به مراکز درمانی مربوط به عقرب است و زنبورگزیدگی ها معموال با درمان 

های خانگی برطرف می شود.
 کودکان در طبیعت، لباس گلدار نپوشند

متخصص سم شناسی و مسمومیت های مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: بیشتر گزیدگی ها در نیمه نخست سال اتفاق می افتد زیرا زاد و ولد 

جانوران سمی و همچنین طبیعت گردی ها در این زمان بیشتر است.
بقایی به طبیعت گردان توصیه کرد که از پوشاندن لباس های گلدار و رنگی به کودکان 

خودداری کنند؛ چرا که اینگونه لباس ها حشرات گزنده را به سمت خود جلب می کند.

وی افزود: همچنین توصیه می شود در طبیعت از عطر و اسپری با بوی تند استفاده 
نشود و اگر مردم به علفزارها که امکان گزش مار و عقرب وجود دارد، می روند الزم است از 
کفش هایی استفاده کنند که قسمتی از ساق پا را پوشش می دهد. بقایی ادامه داد: عالوه 
بر این لوسیون ها و محلول های ضد گزش نیز در داروخانه ها به فروش می رسد که حتی 

می توانند از گزش پشه جلوگیری کنند.
 از گزنده عکس بگیرید

متخصص سم شناسی و مسمومیت های مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: در صورت بروز گزیدگی ناشی از مار و عقرب توصیه می شود که مردم 
سعی نکنند آن جانور و حشره را بکشند یا اقدام به زنده گیری کنند، چون خطر گزش 
مجدد وجود دارد. بقایی افزود: اگر گوشی دوربین دار در دسترس است، بهتر است از آن 
جانور سمی عکس گرفته شود تا در مرکز درمانی با شناسایی آن نسبت به اتخاذ شیوه 
درمانی مناسب راحت تر عمل شود. وی تاکید کرد: هنگام گزش جانوران سمی بالفاصله 
باید فرد گزیده شده را به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کرد یا در صورت دور بودن 
مرکز درمانی با شماره تلفن های 115 اورژانس یا 190 مرکز اطالع رسانی دارو و سموم 

تماس گرفته شود تا راهکارهای مناسب بر اساس نوع جانور سمی ارائه شود.
 مکش و برش ناحیه گزش کمک کننده نیست

متخصص سم شناسی و مسمومیت های مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: باور اشتباهی هنگام گزش مار و عقرب وجود دارد که ناحیه گزش را 

ببرند و مکش کنند که این اقدام نه تنها کمکی به کاهش مسمومیت نمی کند، بلکه می 
تواند زمینه بروز عفونت در محل گزش را ایجاد کند و از سوی دیگر ممکن است منجر به 
مسمومیت فرد مکش کننده نیز شود. بقایی افزود: باور اشتباه دیگر، بستن باند به صورت 
محکم باالی محل گزش است در حالی که عضو گزش شده نیاز به گردش خون دارد تا سم 
در آن محل باقی نماند و اگر باقی بماند ضایعه شدیدتری ایجاد می کند. وی اظهار داشت: 
عضوی که مورد گزش قرار گرفته است، باید ثابت و پایین تر از محل قلب قرار بگیرد و 
بستن نوار پهن پارچه ای باالی آن کمک می کند گردش خون ُکند شود اما به هیچوجه 
نباید محکم بسته شود بلکه باید به گونه ای بسته شود که انگشت بتواند از زیر آن رد شود.

 زنبورها معموال خطرناک نیستند
متخصص سم شناسی و مسمومیت های مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: زنبورگزیدگی ها عموما خطرناک نیستند مگر آنکه فرد حساسیت داشته 
باشد. بقایی با تقسیم بندی زنبورهای بومی ایران به زنبورهای عسل، زرد و سرخ افزود: 
معموال هنگام گزش زنبور عسل، نیش زنبور و کیسه زهر آن در محل گزش باقی می ماند 
که باید با یک موچین برداشته شود چون اگر با دست برداشته شود در اثر فشار احتمال 
ترکیدن و ورود سم بیشتر به بدن وجود دارد. وی اضافه کرد: بعد از برداشتن نیش و 
کیسه زهر زنبور باید با آب ولرم و صابون اقدام به شستن آن کرد و از کرم و پمادهای ضد 
حساسیت و آنتی هیستامین خوراکی -بسته به حساسیت فرد- برای کاهش التهاب و درد 

موضعی استفاده کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه حقوق و مزایا و دریافتی های فرهنگیان باید 
کامال منطبق با قانون باشد گفت: درباره افزایش دوباره حقوق 
طبق  اقتصادی،  مشکالت  علت  به  جاری  سال  در  معلمان 

قوانین و تصمیمات دولت و مجلس تصمیم گیری می شود.
علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان رشد بودجه 
وزارت آموزش و پرورش در سال 98 و احتمال افزایش حقوق دوباره 
در سال جاری با توجه به تشدید مشکالت اقتصادی در ماه های اخیر 
گفت: چاره ای نداریم جز آنکه در چارچوب ظرفیت های قانونی حرکت 

کنیم.
وی افزود: حقوق و مزایا و دریافتی های فرهنگیان نیز باید کامال 

منطبق با قانون باشد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه چند برنامه را در قالب همین ظرفیت های قانونی شروع کرده ایم 

اظهار کرد: در ماده 6۳ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است 
که الیحه رتبه بندی معلمان به منظور ایجاد یک نظام طبقه بندی از 
صالحیت های حرفه ای معلمان تدوین شود و مهندسی نیروی انسانی 
بر اساس این سند که باید به مجلس برود و به تصویب برسد صورت 

پذیرد.
الهیار ادامه داد: تا کنون بخش قابل توجهی از کار انجام و الیحه 
رتبه بندی در دولت در دست بررسی است. که باید منتظر بمانیم با 

چه محتوایی در مجلس به تصویب می رسد.
برای رساندن  نمایندگان مجلس  و  از دولت  با  درخواست  وی 
رتبه بندی به بودجه 98 اظهار کرد: عالوه بر رتبه بندی، استفاده 
که  داریم  را  معلمانی  داریم.  مدنظر  نیز  را  موجود  از ظرفیت های 
۲4 ساعت موظفی رسمی خود را انجام می دهند و ساعاتی را به 
حق التدریس غیرموظف اختصاص می دهند که نه مستمر است و نه 
کسورات بازنشستگی به آن تعلق می گیرد که در نهایت نه در حقوق 

بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ می شود و نه بهره برداری 
دیگری از آن صورت می گیرد و دریافتی آنها به همان 9 ماه کاری 

منتهی می شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه یکی از برنامه های ما این بود که میزان حق التدریس غیرموظف 
را محاسبه کنیم گفت: متوسط حق التدریس غیرموظف، شش ساعت 
است که آن را به ساعت موظف اضافه و مابه ازای ریالی اش را وارد 
فیش حقوقی می کنیم. به این ترتیب هم جزو مستمر 1۲ ماهه فیش 
حقوقی قرار می گیرد و هم کسورات به آن تعلق می گیرد که در حقوق 

بازنشستگی لحاظ می شود. این طرح اختیاری است.
الهیار ادامه داد: برنامه های میان مدت و بلند مدتی را طراحی و 
در دست اجرا داریم، اما درباره افزایش دوباره حقوق معلمان در سال 
جاری به علت مشکالت اقتصادی، طبق قوانین و تصمیمات دولت و 

مجلس تصمیم گیری می شود.

حقوق فرهنگیان افزایش می یابد؟


