
اجتماعی 3

وضعیت آمار ایدز و هپاتیت در میان کودکان بهزیستی

معاون اجتماعی بهزیستی تهران با اشاره به اینکه ۱۸ مورد مبتال به ایدز در 
میان کودکان تحت پوشش مراکز شبانه روزی ما اعالم شده است، گفت: ۸ 

کودک نیز مبتال به هپاتیت بوده اند.
به گزارش مهر، مهشید موقر افزود: انجام آزمایشات مربوط به ایدز برای کودکان 
کار و خیابان انجام می شود و بر اساس نتایج این آزمایشات، هیچ کودکی مبتال به 

هپاتیت نبوده است.
وی با اشاره به اینکه در مراکز کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست نیز این 
آزمایشات انجام شده است، گفت: در این مراکز به دلیل اینکه اغلب مادران معتاد و یا 
بیمار هستند، مواردی از ابتال به ایدز و هپاتیت در میان کودکان گزارش شده است.

موقر با تأکید بر اینکه در میان کودکان پذیرش شده در مراکز بهزیستی ۱۸ مورد 
ابتال به ایدز گزارش شده است، ادامه داد: ۷ مورد در کودکان زیر دو سال، دو مورد 
در کودکان ۴ تا ۶ سال و ۷ مورد نیز در کودکان ۷ تا ۱۲ سال و دو مورد در کودکان 

۱۳ تا ۱۸ سال بوده است.
معاون اجتماعی بهزیستی تهران تصریح کرد: هشت مورد نیز ابتال به هپاتیت در 
کودکان گزارش شده که پنج کودک زیر دو سال و سه کودک بین ۴ تا ۶ سال 

بوده اند.

استراتژی جدید سازمان بهداشت جهانی برای کنترل 
دخانیات

سازمان بهداشت جهانی )WHO( از یک استراتژی جهانی رونمایی کرد تا 
دستورکار کنترل دخانیات طی چند سال آینده گسترش داده شود.

به گزارش ایسنا، با اجرایی شدن این راهکار جهانی، دستورالعمل کنترل مواد 
دخانی طی چند سال آینده افزایش یافته و از دخالت های بیشتر صنعت دخانیات در 

سیاست های سالمت عمومی جلوگیری می شود.
این استراتژی به دنبال آن است تا اجرایی شدن کنوانسیون چارچوب سازمان 
بهداشت جهانی برای کنترل دخانیات )FCTC( را تقویت کرده و نقشه راهی به 
منظور هدایت اقدامات اعضای این کنوانسیون با در نظر گرفتن کنترل دخانیات از 

سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ اعمال شود.
دکتر »ورا لوئیزا دو کاستا ئه سیلوا«، رئیس دبیرخانه این کنوانسیون گفت: اتخاذ 
این استراتژی نقطه عطف کلیدی در تقویت کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت 
جهانی برای کنترل دخانیات است. این استراتژی مسیر شفافی به سمت جلو ارائه 
می دهد و حاوی اهداف و اولویت هایی است که سیاست های دولت را تقویت کرده 

و اقدامات جهانی را برای اعمال موثرتر معاهده کنترل دخانیات تسریع می بخشد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رئیس دبیرخانه این کنوانسیون همچنین اظهار 
داشت: بیش از گذشته نیاز است تا در این مسیر به حرکت خود ادامه دهیم و تعهدات 
خود را جهت تضمین تالش های کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی برای 
کنترل دخانیات در حفظ و ارتقای سالمت عمومی تقویت کنیم. همچنین تضمین 

شود که اهداف توسعه پایدار با دخالت صنعت دخانیات شکست داده نمی شود.

الکترونیکی شدن خدمات سالمت منجر به شفاف سازی 
می شود

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، گفت: الکترونیکی شدن خدمات سالمت 
می تواند منجر به شفافیت شود.

به گزارش مهر، طاهر موهبتی در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور با اشاره به خدمات سامانه ١٦٦٦ سازمان بیمه سالمت، اظهار داشت: 
این سامانه خدمات مشاوره، تعویض و تمدید دفترچه، خسارات متفرقه و شکایت 
را به بیمه شدگان ارائه می کند و قصد ما این است به سمتی حرکت کنیم که این 

سامانه خدمات مشاوره درمان را نیز با همکاری انجمن های علمی ارائه کند.
وی افزود: تمام مدیران سازمان باید هفته ای یک بار در این سامانه حاضر باشند 
تا به شکایات و مشکالت بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت پاسخ بدهند که حرکت 

موثری برای تکریم بیمه شدگان خواهد بود.
موهبتی با اشاره به هم پوشانی های بیمه ای، ادامه داد: حدود ٤ میلیون و ٨٠٠ 
هزار نفر پوشش بیمه ای دارند و در هر جا که سازمان بیمه ای دیگری با بیمه سالمت 

هم پوشانی داشته باشد، بیمه سالمت حذف می شود.
وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن خدمات، سالمت اداری کشور را تضمین 
می کند، افزود: شفاف سازی اصوال در کشور مخالفینی دارد، اما الکترونیکی شدن 
خدمات می تواند منجر به شفافیت شود. برای مثال این اصال خوب نیست که نتوانیم 
در سیستم الکترونیکی، دریافت خدمات توسط بیمار، نحوه ارائه خدمات و رضایت 

بیمار را رصد کنیم.

زمان آموزش زبان انگلیسی برای توانمندساختن 
دانش آموزان کم است

مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش گفت:برای 
آموزش زبان انگلیسی میزان زمانی که به این درس اختصاص می یابد برای 

اینکه بچه ها را به توانمندی الزم برساند، کم است.
به گزارش تسنیم، محمود امانی طهرانی اظهار کرد: در درس انگلیسی هدف 
برقراری ارتباط است و دانش آموزان باید روخوانی، نوشتن، سخن گفتن و شنیدن 
را بیاموزند و در برنامه جدید آموزشی درس زبان انگلیسی رویکرد ارتباطی را دنبال 

می کنیم.
مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: در دوره 
متوسطه اول زمان آموزش درس زبان انگلیسی از سه ساعت به دو ساعت کاهش 
پیدا کرده و زمان آموزش این درس از ۱۱ تا ۱۲ ساعت در هفته به ۶ ساعت تقلیل 
یافته است. امانی ادامه داد: در دوره متوسطه دوم ساعت آموزش زبان انگلیسی را 
افزایش دادیم، اما حجم آموزش زبان به آن اندازه که بچه ها را به توانمندی الزم 
برساند، نیست. در پایه هفتم تا دوازدهم برای آزمون زبان انگلیسی یک برنامه درسی 
را دنبال می کنیم و به هیچ عنوان به گرامر محوری رجوع نداشتیم. وی تصریح کرد: 
شاید بتوانیم تا دو سال آینده نخستین کتاب چند تألیفی در درس زبان انگلیسی را 
تولید کنیم و سفارش تألیف آن را ارائه کرده ایم که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت کار 

داشته است و به دانش آموزان کشور قدرت انتخاب خواهد داد.

اخبار
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سهم 90 درصدی ناجا در دستگیری مفسدان اقتصادی
فرمانده نیروی انتظامی گفت: 90درصد مفسدان اقتصادی ازسوی ناجا شناسایی و دستگیر شده اند. به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری صبح امروز در دیدار با آیت اهلل مصباح یزدی گفت: پلیس اهتمام ویژه ای به مسائل دینی و انقالبی در میان 
نیروها دارد.  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تنها دستگاهی است که مرتب با مردم سرکار دارد. پلیس با انواع جرائم و فسادها مبارزه می کند و در ضمن انجام رسالت خود در همراهی با مردم تعهد دارد. وی با بیان اینکه پیشگیری اجتماعی 

اساس و مبنای کار پلیس در سطح کشور است، گفت: در این راستا پلیس در اجرای طرح های امنیت اجتماعی تمام تالش خود را می کند تا از انقالب و ارزش های آن دفاع کند.

گزارشی از حقایق تکان دهنده از وضعیت متکدیان در پایتخت

 تکیه گاه متکدیان!
هر روز تعداد گدایان این شهر بیشتر می شود و انفعال 
مسئوالن همچون همیشه مردم را در این مورد هم ناامید 
کرده است. برنامه های طالیی ارائه می کنند و شعارهای 
آنچنانی سر می دهند؛ تو گویی آمده اند که نه تنها ایران، 
که همه جهان را نجات دهند اما به عمل که می رسیم، 
مردم همچنان تنهایند و کشور همچنان به حال خود رها 
شده! تمام هنر مسئوالن در طول سالیان این بوده که بنر و 
بیلبورد هوا کنند که مردم! به گدایان کمک نکنید! اما هرگز 
نگفته اند که اگر مردم کمک نکنند آن دسته ای که حقیقتا 

محتاجند، شب  با چه حالی سر به بالین بگذارند؟!
شهردار تهران اخیرا الیحه برنامه سوم توسعه شهری تهران را 
تقدیم شورای شهر کرد. یکی از موارد مهم مندرج در این برنامه 
که  طرحی  بود؛   ۱۳۹۸ سال  شهریور  تا  متکدیان  جمع آوری 
سالیان سال است وِرد زبان شهرداران و مسئوالن مختلف است اما 
همچنان معطل مانده و هیچ اقدام قابل ذکری درخصوص آن انجام 
نشده است. جمع آوری متکدیان با یک اقدام ضربتی ممکن است 
اما مساله اینجاست که برای سرنوشت این افراد پس از جمع آوری، 
هیچ برنامه درست و درمانی وجود ندارد. همین می شود که هر 
بار متکدیان را پس از جمع آوری رها می کنند و آنان هم به دامان 

شهر بازمی گردند.
به گزارش ایلنا، مجید ابهری، مدیر طرح »شهر بدون گدایم 
آرزوست« می گوید: ما سازمانی مافیایی به نام گ.ت.ت داریم که 
عالمت اختصاری »گدایان تهران و توابع« است. در این سازمان 
کودک اجاره می دهند، گریم می کنند و از این طریق افراد را نابینا و 
چالق می کنند و حتی به گدایان خدمات سرویس رفت و برگشت 
ارائه می دهند. اعضای هیات رئیسه این مافیا ۷ نفر هستند و این 

سازمان باندهای زیرمجموعه ای هم دارد.
وی ادامه می دهد: متکدیان دژبان دارند و اگر یک گدای میدان 
فردوسی برای گدایی به میدان انقالب برود، با او برخورد شدیدی 
می شود. خانواده هایی هم وجود دارند که فقط مسئول به دنیا 
آوردن و کرایه دادن بچه هستند و بچه های آنها از همان بدو تولد؛ 
معتاد هستند. جلوی امامزاده صالح سرقفلی برای ۶ ماه گدایی ۱۰ 
میلیون تومان و جلوی حرم شاه عبدالعظیم ۱۲ میلیون تومان 

است.
اگر پسران گدایی نکرده باشند، به آنان دختر نمی دهند

یک منبع آگاه در شهرداری تهران اظهار می کند: بیش از ۴۰ 
درصد متکدیان، خارجی هستند و سبک زندگی آنان گدایی است. 
این یک جریان جهانی است که از افغانستان، پاکستان و جامو و 
کشمیر )ایالتی در شمال غربی هندوستان که بر سر حاکمیت آن 
بین کشورهای چین، هند و پاکستان مناقشه است( تا پاریس و 
لندن ادامه دارد و ایران در این خط سیر قرار گرفته است. فرهنگ 
زندگی این افراد تکدی گری است و آنها در قالب کلونی هایی در 

اطراف کالنشهرها زندگی می کنند.
 این منبع آگاه ادامه می دهد: یک جوان متولد هفتاد در این 
تا  این بچه ها را به دنیا آورده  تا نه بچه دارد و  کلونی؛ هشت 
تکدی گری کنند. این افراد در سنین ۱۳-۱۲ سالگی یک دوران 
فراغت یا عاشقی دارند که به همراه یک دختر فرار می کنند؛ آنگاه 
پس از چند سال به فضای قبلی خود برمی گردند و این سبک 

زندگی آنان است. در خانواده این افراد اگر پسری گدایی نکرده 
باشد، به او دختر نمی دهند. برخی از متکدیان به صورت فصلی 
از شهرستان های دورافتاده به کالنشهرها می آیند و بازبرمی گردند. 
البته همه آنها وابسته به همان جریان و خط سیر گدایی بین المللی 

هستند.
وی می افزاید: ۷۰ درصد از متکدیان تهران در قالب یک گروه 
مافیایی فعالیت می کنند. اگر شما عضو یک گروه قوی نباشید، 
نمی توانید در چهارراه پول سازی مثل چهارراه دریای شهرک غرب، 
یا میدان توحید که کریدور شمال به جنوب است، گدایی کنید. 
این سازمان ها باید از طریق نهادهای امنیتی شناسایی و دستگیر 
شوند. میانگین درآمد تکدی گری در تهران ۳ میلیون تومان است 

و در برخی چهارراه ها این عدد تا ۷ میلیون تومان باال می رود.
مجید ابهری، جامعه شناس با بیان اینکه بیش از ۵ هزار گدا 
در شهر تهران وجود دارد، می گوید: بسیاری از این گدایان، جزو 
گدایان پوششی هستند که در ظاهر کاالهایی مثل لیف و بادکنک 

می فروشند اما در اصل متکدی هستند.
 به گفته ابهری، کودکان کار در سه دسته قابل تقسیم بندی 
در  که  هستند  واقعی  کارهای  کودکان  دسته  یک  هستند: 
کارگاه های زیرزمینی کار می کنند؛ یک دسته کودکان کارهای 
کاذب هستند که در حال دود کردن اسپند یا پاک کردن شیشه 
اتومبیل ها می بینیم شان؛ و دسته سوم کودکان بزهکار هستند که 

جیب بری می کنند یا لوازم ماشین را به سرقت می برند. ۶۰ درصد 
کودکانی که در سطح خیابان حضور دارند، فرزندان اتباع افغان 
هستند که با بازداشت آنهاسر و کله پدر و مادرشان پیدا می شود.

بودن  اسالمی، درخصوص مجرمانه  قانون مجازات  ماده ۷۱۲ 
تکدی گری؛ جرم انگاری کرده است: هرکس تکدی یا کالشی را 
پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به 
حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان 
مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که 
از طریق تکدی و کالشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

برای  گماردن کودک  درباره  قانون  ماده ۷۱۳ همین  سپس 
تکدی گری پیش بینی مجازات کرده و هرکسی را که از کودک 
برای این کار بهره برداری کند »بزهکار« دانسته است: هرکس 
طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی 
را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه 
اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد. 
بنابراین تکدی گری جرم است. اما سازوکار برخورد با آن در کشور 

ما چیست؟ هیچ کس در این رابطه پاسخی ندارد.
راهکار چیست؟

حسن خلیل آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران معتقد است؛ باید یک مدیریت متمرکز وجود داشته 
باشد که روی انجام وظایف از سوی سازمان های مختلف نظارت 

کند. همچنین به اعتقاد برخی کارشناسان، سازوکار قانونگذاری 
برای جمع آوری متکدیان نقص دارد و به جای اینکه تعداد زیادی 
سازمان ایجاد شود، باید یک یا دو سازمان مسئول شوند و همه 
کارها را انجام دهند. اما تجربه ثابت کرده دولت همچون بسیاری 
از موارد کاری از پیش نخواهد برد و به ویژه درخصوص مساله 

متکدیان که اصال و ابدا کاری از پیش نخواهد برد.
 در کشور ما یک تجربه موفق در ارتباط با متکدیان وجود داشته 
که در تبریز اتفاق افتاده است. در این شهر مردم دست به کار 

شدند. این شهر، تحت عنوان شهر بدون گدا شهرت دارد.
شاید در تهران هم بتوان گره کار را به دست هیات های مذهبی 
گشود. تهران دارای هیات هایی قوی است اما متاسفانه اتحاد الزم را 
دارا نیست. با این وجود، در ماجرای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 
کمک های قابل توجهی از سوی مردم جمع آوری شد و کارها به 
خوبی مدیریت شد. در مساله متکدیان تنها نیاز به کمک مالی 
نداریم؛ بلکه همچون شهر تبریز نیاز به اعمال مدیریت است تا هم 
کمک ها به درستی جمع آوری شده و به نیازمندان واقعی برسد؛ 
هم برای آن دسته از متکدیان که دارای توانمندی هایی هستند، 
با آموزش و کارآفرینی، ایجاد شغل شود. در چنین شرایطی امید 
می رود دستگاه های دولتی هم همکاری کنند و حداقل از پس 
جمع آوری باندهای مافیایی تکدی گری برآیند تا تهران به شهری 

عاری از گدا تبدیل شود.

محسن هاشمی:

شاید سکوت وزارت کشور عالمت ماندن شهردار تهران باشد
رئیس شورای شهر تهران گفت: شاید سکوت وزارت کشور در برابر نامه شورا 

عالمت رضا باشد و می خواهند شهردار تهران بر سر کار بماند.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر 
تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اینکه ۲۴ آبان باید به طور کامل 
بازنشستگان از سمت های خود کناره گیری کنند، چرا وزارت کشور تکلیف شهردار 
تهران را مشخص نمی کند، افزود: شاید این سکوت عالمت رضا باشد و وقتی جواب 
نمی دهند دوست دارند آقای افشانی شهردار تهران بماند. رئیس شورای شهر تهران 
در خصوص تذکراتی که در شورا ارائه می شود اما پیگیری نمی شود، توضیح داد: 
اگر تذکر به درستی تهیه شود و راهکارهای اصالح آن پیش بینی شود می تواند موثر 
باشد. ما زمانی باید تذکر بدهیم که موضوع را با مسئوالن شهری مطرح، پاسخ آنها را 
شنیده و به نظرمان راهکاری برای حل آن وجود داشته باشد و پس از طی این مراحل 
اگر احساس شد که باید این موضوع در صحن تذکر داده شود آن را بیان کنیم. هر 
تذکر ۲۰ روز تا دو ماه زمان نیاز دارد. متأسفانه برخی از تذکرهایی که در صحن داده 
می شود آنطور که باید مورد مطالعه قرار گرفته نشده و ما نباید تذکر را لوث و بی اثر 

کنیم زیرا وقتی تذکرات زیاد می شود اثری ندارد. وی افزود: در حالی که تذکر یکی 
از ابزارهای نظارتی است که اگر پاسخ قانع کننده داده نشود می تواند به استیضاح نیز 
ختم شود. تذکرات شورا طی نامه ای به شهردار ارسال می شود. شهردار پاسخی به 
شورا می فرستد اما مشخص نیست آیا اعضاء از این پاسخ ها قانع می شوند یا خیر. 
بنابراین باید فکری به حال ساماندهی تذکرات در شورا شود. هاشمی در پاسخ به 
پرسشی در خصوص عدم واریز سهم مدیریت شهری از جرایم راهنمایی و رانندگی، 
تصریح کرد: ما از لحاظ قانون در این خصوص مشکلی نداریم اما بیشتر مردم جریمه 
خود را نمی پردازند و به سال های آینده محول می کنند. پلیس نیز از روش های 
دیگر جریمه را وصول می کند آن زمان سهم مدیریت شهری داده نمی شود باید این 
اختالف نظر در سازمان برنامه ریزی عنوان شود تا جرایم از هر طریقی که وصول شد 
سهم شهرداری نیز پرداخت شود.رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این جلسه، 
پرونده ۶ باغ مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۵ ملک، باغ تشخیص داده شد. 
همچنین هفت کارشناس متخصص در امور فنی جهت مشاوره در ستاد هماهنگی 

کمیسیون های ماده ۱۰۰ انتخاب شدند.

راه اندازی سامانه استعالم  بر خط سرویس مدارس
سامانه استعالم بر خط سرویس مدارس برای نظارت بیشتر 
والدین راه اندازی و اجرایی شد. به گزارش میزان، سامانه استعالم 
بر خط سرویس مدارس برای نظارت بیشتر والدین راه اندازی و 
اجرایی شد. با راه اندازی این سامانه رصد مشخصات راننده و 
خودرو سرویس مدرسه، مشخصات پیمانکار سرویس مدرسه و 
مدرسه ارائه دهنده سرویس مدرسه در سایت سازمان تاکسیرانی 
شهر تهران به نشانی http://taxi.tehran.ir امکان پذیر شد. بر 
اساس این گزارش، از این پس والدین دانش آموزان می توانند در صورت نیاز با مراجعه به این سایت، مشخصات خودرو مورد 
نظر را وارد کرده و پروفایل تشخیص صالحیت راننده، خودرو و پیمانکار را مالحظه کرده و در صورت عدم ثبت مجوز، خودرو 
و راننده مورد نظر را به سازمان تاکسیرانی گزارش کنند. خودرو های سرویس مدرسه باید دارای برچسب سرویس مدرسه 
بوده، که بر روی این برچسب ها QR کد قرار گرفته و والدین می توانند با استفاده از بارکدخوان گوشی تلفن همراه خود و 
QR Code درج شده روی برچسب سرویس مدارس، مشخصات راننده مجاز خودرو و تاییدیه فعالیت خودرو برای سرویس 

مدارس را مشاهده کنند.

تعامل دوسویه سمن ها و شهرداری  برای کاهش آسیب های اجتماعی
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: سازمان 
های مردم نهاد همکار مدیریت شهری در حل معضل 
آسیب های اجتماعی هستند و باید تعاملی دو سویه بین 

مدیریت شهری و آنها برقرار باشد.
به گزارش مهر، الهام فخاری گفت: امیدواریم با مشارکت 
همه دستگاه ها شاهد تحقق جامعه دوستدار زندگی باشیم.  
وی در ادامه با انتقاد از اقدام شهرداری تهران در خصوص 
سازمان های مردم نهاد گفت: شهرداری تهران علت بیرون راندن سازمان های مردم نهاد به ویژه آنان که در حوزه 
آسیب های اجتماعی فعال هستند  از مکان هایی که در اختیار شان بوده  را بیان کند.  رئیس کمیته اجتماعی شورا 
با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در این خصوص توضیح شفافی در مورد دلیل و شیوه و زمان بندی ارائه کند، اظهار 
داشت: اگر آسیب های اجتماعی جزو ماموریت های مدیریت شهری است باید بپذیریم یکی از همکارانی که می توانند 
در تحقق اهداف به ما کمک کنند همین سازمان های مردم نهاد هستند که برخی با سابقه روشن و فعال می توانند 

بسیار مثمر ثمر باشند.

پیشنهاد شورای شهر برای نامگذاری معبری  به نام دکتر کیوان مزدا
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی های دکتر کیوان مزدا جراح نیکوکار آبادانی و عنایت ویژه وی به 
کودکان بی بضاعت گفت: پیشنهاد می شود به احترام خدمات این شخصیت بزرگ مکان یا معبری به نام کیوان مزدا مزین 

شود.
به گزارش تسنیم، در ادامه نودو دومین جلسه شورای شهر تهران ناهید خداکرمی رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران اظهار داشت: 
وظیفه می دانم به عنوان نماینده مردم تهران درگذشت دکتر کیوان مزدا، جراح نیکوکار آبادانی که در فرانسه بزرگ شد و یکی از جراحان 

مشهور ستون فقرات دنیا بود را تسلیت عرض کنم. دکتر مزدا همواره به فکر وطن و الگویی ماندگار در خدمات داوطلبانه بود.
وی بیان کرد: در ۱۱ سال گذشته بدون نمایش و به دور از دوربین ها و عکس گرفتن ها با این و آن، اعمال جراحی بسیار پیچیده ای را 
روی کودکان بی بضاعت انجام داد و در آخرین سفر خود به ایران در شهریورماه ۹۷، ۲۸ کودک تحت عمل جراحی وی قرار گرفتند و عالوه 

بر آن در همه این سال ها داوطلبانه به جراحان ایرانی آموزش داد.

کاهش گرایش دانش آموزان به رشته ریاضی نگران کننده است
سرپرست معاونت آموزش متوسطه با اشاره به اینکه آینده مهندسی در کشور وابسته به انتخاب رشته ریاضی توسط دانش 

آموزان بااستعداد و برتر است، از کاهش گرایش دانش آموزان به رشته ریاضی ابراز نگرانی کرد.
به گزارش مهر، عبدالرسول عمادی در مورد میزان افزایش گرایش دانش آموزان به رشته تجربی و راهکار موجود برای متعادل 
کردن این وضع گفت: علت افزایش گرایش رشته تجربی این بوده است که در حوزه مهندسی و آموزش های نیروی انسانی اشتغال 
جامعه کاهش پیداکرده است و طبیعتاً رشته پزشکی در ایران جاذبه خاص خود را دارد و برای دانش آموزان رشته شیرینی است 
به همین دلیل جمعیت بسیار زیادی از بچه ها به رشته پزشکی هجوم می آورند.وی با اشاره به افزایش جذب دانش آموزان به 
رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای اظهار کرد: امیدواریم این روند از گرایش به رشته تجربی بکاهد اما نگرانی برای رشته ریاضی 
داریم زیرا گرایش به این رشته بسیار پایین است و این در حالی است که آینده مهندسی در کشور وابسته به انتخاب این رشته 

توسط دانش آموزان با استعداد و برتر دارد.


