
اجتماعی 3

شهردار تهران خبر داد

واگذاری رایگان ساختمان های بافت فرسوده به 
استارتاپ ها

شهردار تهران از واگذاری ساختمان های موجود در بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهری به استارتاپ ها و شرکت های فناور خبر داد و گفت: این ساختمان ها 
به صورت رایگان در اختیار شرکت ها قرار داده می شود و سهم شهرداری 

بعد از فروش محصوالت فناورانه در بازار دریافت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم نامه مشترک با معاونت 
علمی، توسعه محالت و زیست پذیر کردن محل های ناکارآمد و فرسوده شهری را 
از برنامه های مدیریت شهرداری عنوان کرد و افزود: در گذشته برنامه ریزی ها برای 
توسعه بافت های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان ها متمرکز شده بود، ولی در 

حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده تری بهره برداری کنیم.
وی استفاده از بافت های فرسوده در راستای تولید دانش و علم را از اولویت  
شهرداری نام برد و افزود: بر این اساس در جلساتی که با معاونت علمی برگزار کردیم، 
قرار شد تا به صورت همکاری های مشترک اقدام به بهره برداری از بافت های ناکارآمد 

به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه براساس این توافق امکاناتی که در اختیار شهرداری 
است در اختیار شرکت ها و استارتاپ ها قرار داده می شود، افزود: از طرف دیگر ما به 
دنبال توسعه حیات واقعی بافت های فرسوده هستیم که در این راستا با توافقی که با 
معاونت علمی صورت گرفت، شرکت ها و استارتاپ ها در این ساختمان ها ساماندهی 

خواهند شد و این ساختمان ها در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.
افشانی با تاکید بر اینکه در این توافق تعداد ساختمان های بافت فرسوده قابل 
واگذاری مشخص شده است،  اظهارکرد: در این راستا با برخی از نهادها که سوله 
یا ساختمان های بالاستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن ها از این 

ظرفیت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم.
وی امضای تفاهم نامه مشترک میان شهرداری و معاونت علمی را گام اول اجرای 
این طرح مشترک نام برد و اضافه کرد: ساختمان های بافت های فرسوده به صورت 
رایگان در اختیار شرکت ها و استارتاپ ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که 
با این شرکت ها منعقد می شود، بخشی از سهام این شرکت ها در اختیار شهرداری 

قرار می گیرد.
شهردار تهران ادامه داد: سهم شهردار از این شرکت ها زمانی دریافت می شود که 
محصول تولید و به بازار عرضه شود و در عین حال پولی که از این طریق نیز دریافت 

می شود، برای حمایت از شرکت ها مجددا هزینه می شود.
وی در عین حال مزیت اجرای این طرح را توسعه کشور و عمران و آبادی شهرها 
عنوان کرد و افزود: دو اولویت بازآفرینی بافت فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل 
شهری از جمله اولویت های رئیس جمهور است و مقام معظم رهبری نیز بر احیای 

بافت های فرسوده تاکید دارند.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: اقدام مشترک معاونت علمی و شهرداری گامی 
در راستای احیای بافت فرسوده خواهد بود و امیدواریم همه کشور از این تجربه 

استفاده کنند.

سردار مهری عنوان کرد

امسال آخرین سال اجرای ثبت جرائم رانندگی با نرخ 
فعلی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم کرد که امسال 
آخرین سال اجرای مبلغ جریمه های فعلی راهنمایی و رانندگی است.

جدید  کیت های  از  رونمایی  حاشیه  در  مهری  تقی  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
تشخیص مصرف مواد مخدر از سوی رانندگان اعالم کرد: بنابر قانون، رانندگانی که 
مواد مخدر یا الکل مصرف کرده باشند، گواهینامه شان ضبط شده و خودرویشان نیز 
توقیف می شود عالوه بر آن به محاکم قضایی نیز معرفی خواهند شد که این امر در 

پیشگیری از وقوع این تخلف بسیار موثر است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه مصرف مواد الکلی 
و روانگردان و همچنین مواد مخدر تاثیر زیادی در وقوع تصادفات رانندگی دارد، 
اظهارکرد: برخورد پلیس با این جرایم نیز سبب می شود تا افراد معدود هنجارشکن 

نتوانند ایمنی و سالمت دیگر شهروندان و کاربران ترافیکی را به خطر بیندازند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره گرداندن حیوانات و گربه سانان در داخل 
خودرو نیز اظهار کرد: حیوانات خانگی باید درون ظرف های مخصوصی که برای 
جابه جایی آنها وجود دارد، در شهر جابه جا شوند در غیر این صورت در صورت 
رویت پلیس با رانندگان متخلف برخورد خواهد شد. چرا که بر اساس قوانین چنین 

اقدامی تخلف است.
سردار مهری درباره بازنگری در جرایم راهنمایی و رانندگی نیز به ایسنا گفت: هر 
سه سال یک بار در مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی بازنگری می شود. این بازنگری 
در جلساتی با حضور پلیس راهور، وزارت راه، وزارت کشور، وزارت دادگستری و ... 

انجام می شود و امسال آخرین سالی است که این مبالغ جریمه اجرا می شود.

حادثه شین آباد جرقه طرح دادرس هالل احمر را زد
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با اعالم اینکه تا کنون یک 
میلیون دانش آموز، آموزش های امدادی را در طرح دادرس فرا گرفتند، 
گفت: حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد جرقه اجرای طرح ملی دادرس 

در کشور بود.
شهاب الدین صابونچی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در 
مدت 6 ساله اجرایی شدن طرح دادرس )دانش آموز آماده در شرایط سخت( دانش 
آموزان 8هزار مدرسه در سراسر کشور آموزهای اولیه امدادی همچون نحوه صحیح 

پناه گیری، اطفای حریق، آتل بندی، بانداژ، آواربرداری را آموزش دیدند.
وی افزود: این طرح برای دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه دوره اول که 
توانمندی و زمان کافی برای فراگیری مهارت ها را دارند، در سراسر کشور ارائه می 
شود. صابونچی با اشاه به آموزش مهارتهای زندگی در مدارس کشور گفت: آموزش 
این گونه مهارت ها در مدارس بیش از آموزش های تئوریک می رای زندگی و آینده 

فرد کاربرد داشته باشد.
وی درباره تغییرات محتوایی آموزشی طرح دادرس در مدارس افزود: بکارگیری 
مربیان تخصصی هالل احمر در مدارس بجای معلم های مدرسه و استفاده از کتابچه 

واحد آموزشی از جمله تغییرات در 6 سال طرح دادرس است.
رئیس سازمان جوانان با اعالم اینکه ارزیابی های انجام شده از کارایی طرح دادرس 
مثبت بوده است، گفت: همواره به دنبال رفع ایرادها و اشتباه های این طرح بودیم و 
در نظر داریم با استفاده از روش های جدید هم میزان هزینه ها و هم تعداد دانش 

آموزان شرکت کننده در این طرح را آموزش دهیم.
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 دانش آموزان 200 مدرسه عضو همیار پلیس قطار می شوند
 رئیس پلیس راه آهن کشور گفت: دانش آموزان 200 مدرسه دخترانه و پسرانه در حاشیه خطوط راه آهن تا پایان امسال به عنوان عضو همیار پلیس قطار آموزش های الزم ارایه می شود. سرهنگ حشمت اهلل ملکی روز سه شنبه در حاشیه 

برگزاری دومین جشنواره همیاران پلیس راه آهن که در سالن بین المللی راه آهن برگزار شد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهارداشت: در پنجمین روز از هفته نیروی انتظامی قرار داریم و بر همین اساس و به مناسبت روز جهانی کودک 
با دعوت نمادین از تعداد 100 دانش آموزان دو مدرسه پسرانه جالل ال احمد و دخترانه پیام آزادی جنوب تهران، آنان را با نحوه خدمات رسانی مسئوالن راه آهن و پلیس قطار به مسافران آشنا می کنیم.

به بهانه روز جهانی »بهداشت روان«

2۳.۵ درصد مردم دچار اختالالت روان
هرچند عنوان می شود شیوع »اختالالت روان« در ایران باال 
نبوده و در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت میانگینی 
قرار داریم اما روند ابتال به این اختالالت حاکی از رو به رشد 
و صعودی بودن آن است؛ در این بین طبق پیش بینی های 
»افسردگی«  تا چند سال دیگر  بهداشت  سازمان جهانی 

مهمترین بیماری ناتوان کننده دنیا به شمار خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، ۱۰ اکتبر در راه است؛ روزی که با نام روز جهانی 
»بهداشت روان« گره خورده است و بر همین اساس فدراسیون 
سازمان بهداشت جهانی متناسب با مشکالت روز دنیا امسال را با 
عنوان خاص "تمرکز بر سالمت روان جوانان؛ در جهان در حال 
تغییر" نام گذاری کرده است؛ روزی که با هدف افزایش آگاهی مردم 
درباره بهداشت روان و تالش برای حمایت از سالمت روان مردم 
نام گذاری شده، فرصتی برای پیشگامان و متخصصان بهداشت روان 
بوده تا آگاهی مردم در این حوزه را افزایش دهند و به این موضوع 

بیشتر از قبل بپردازند.
23 درصد  15 تا ۶۴ ساله های کشور از یک اختالل روان 

رنج میبرند
اختالالت روانی از بیماری هایی است که عموما به دالیل ژنتیکی، 
فردی و اجتماعی به وجود می آید و می تواند همه افراد جامعه را 
درگیر کند بطوری  که گفته می شود ۲۳ درصد جمعیت ۱۵ تا 6۴ 
سال کشور از یک اختالل روانپزشکی رنج می برند؛ به عبارت دیگر 
از هر چهار نفر در این گروه سنی یک نفر دچار یکی از اختالالت 
روانپزشکی هستند که بیش از 6۰ درصد  افراد دارای اختالالت 
روان »افسردگی« دارند. این در حالیست که بنابر اعالم مسئوالن 
وزارت بهداشت تنها ۴۴ درصد افراد دارای اختالل روان که نیازمند 
به خدمات درمانی روانپزشکی برای درمان هستند، به مراکز درمانی 

مراجعه کرده  و ۵6 درصد آنها هیچ مراجعه ای نداشته اند.
۶.5 میلیون ایرانی مبتال به »افسردگی« هستند

درحالی که متخصصان اعصاب و روان معتقدند اختالالت روانی 
۱۴.۵ درصد بار بیماری ها را به خود اختصاص داده و ایران در رتبه 
دوم این بیماری ها قرار دارد و باید بعد از بیماری های قلبی، عروقی 
گیرد،  قرار  اولویت ها  روانپزشکی جزو  اختالالت  دیابت، شیوع  و 
سیاری- معاون سابق وزیر بهداشت - هم در این باره معتقد است که 
» ۲۵ درصد مردم دنیا از ابتال به »افسردگی« رنج می برند و آمارها 
حاکی از این است که شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مردم ایران 
مبتال به افسردگی هستند چراکه آسیب های اجتماعی مثل بیکاری، 
طالق، اعتیاد و فقر در جامعه رو به افزایش است و همین موارد زمینه 
ساز افسردگی است که در این بین بعضی از اقشار مانند سالمندان، 

نوجوانان، جوانان و زنان آسیب پذیرتر هستند«.
10 تا 12 درصد شاغالن افسرده اند

بنابر اعالم معاون بهداشت وزیر بهداشت، بیش از ۵۰ میلیون نفر 
باالی ۱۵ سال، سن دارند که از این میان ۳8 درصد آنها »شاغل« 
هستند؛ یعنی معادل ۲۰ میلیون نفر شاغل هستند و براساس 
بررسی های جهانی، ۱۰ درصد افراد شاغل در محیط کار به دلیل 
افسردگی ۳6 روز در سال مرخصی استعالجی می گیرند که با توجه 
به آمارهای جهانی و همچنین آمارهای داخلی می توان حدس زد که 

۱۰ تا ۱۲ درصد شاغالن هم افسرده اند.
به گزارش ایسنا، هرچند آخرین آمارها از پایش سالمت روان و 
آنچه مسئوالن از وضعیت سالمت روانی ایرانیان گزارش می دهد 
مربوط به سال های 8۹-۹۰ است اما به نظر می رسد بعد از این 
سال ها یا تحقیقی در این باره انجام نشده و یا آمارهای مربوط به 
صورت عام اعالم نشده است لذا اعدادی که در این زمینه اعالم 
شده تفاوتی با ارقام اعالمی سال های گذشته ندارد به همین دلیل 
نمی توان با قطعیت درخصوص روند رشد یا کاهش وضعیت کنونی 

به منظور  ایرانیان صحبت کرد. در همین راستا  اختالالت روان 
ارزیابی وضعیت سالمت روان ایرانیان با حسین اسدبیگی- روانشناس 
و آسیب شناس اجتماعی - گفت وگویی داشتیم که مشروح آن را 

در ادامه می خوانید:
23.۶ درصد از مردم دچار اختالالت مختلف روانی هستند

اسدبیگی با اشاره به وضعیت سالمت روانی جامعه ایران گفت: 
اختالالت  مردم دچار  از  بهداشت ۲۳.6 درصد  وزارت  آمار  طبق 
مختلف روانی هستند یعنی از هر چهار نفر در ایران حداقل یک نفر 

مشکل اختالل روانی دارد.
وی با اشاره به دسته بندی انواع بیماری های روانی گفت: اختالالت 
اختالالت شخصیت،  اختالالت خواب،  خلقی، جنون،  اضطرابی، 
قابل  انواع اختالالت روانی  از  اختالالت جنسی و مصرف مواد،... 
درمان است که برخی از آنها قابل درمان است و برخی دیگر مانند 
بعضی از اختالالت مانند "اعتیاد" نیاز به درمان های طوالنی مدت 

دارد.
افسردگی و اضطراب؛ بیشترین نوع اختالالت روانی

براساس اعالم وزارت بهداشت شایعترین اختالل با ۱۲.۷ درصد 
و در مردان  زنان ۱۵.۴ درصد  افسردگی است که در  به  مربوط 
۱۰.۲ درصد شیوع دارد و اسدبیگی هم بیشترین اختالالت روانی 
را افسردگی و اضطراب اعالم کرده معتقد است که این اختالالت 
از دیدگاه علمی به عوامل زیستی- ژنتیکی ، مشکالت روانشناختی 
)نوع تربیت، سرخوردگی های دوران کودکی و به طور کلی رشد 
شخصیتی فرد و مسائل جامعه( و مسائل اجتماعی- اقتصادی که 
امروزه به طور شدیدی مردم را به ناامیدی و اختالالت روانی سوق 
می دهد بستگی دارد و معنویت می تواند زندگی اجتماعی افراد را 
تحت تاثیر قرار دهد و از بروز بسیاری از این بیماری های روانی 

جلوگیری کند.
»افسردگی« در زنان و »اختالالت شخصیت ضد اجتماعی« 

در مردان شایع تر است
درحالیکه وزارت بهداشت شیوع مشکالت روانشناختی را با ۲6.۴ 
درصد در زنان و ۲۰.8 درصد در مردان اعالم کرده،  اسدبیگی در 
این باره اظهار کرد که شیوع اختالالت روانی به تفکیک جنسیت به 
نوع بیماری بستگی دارد؛ به طور مثال در مسئله اختالل مصرف 

مواد و "اعتیاد" ۹۰ درصد معتادان را مردان و ۱۰ درصد را زنان 
تشکیل می دهند این در حالیست که افسردگی و اختالالت اضطرابی 
از بیماری هایی است که در زنان شیوع بیشتری دارد اما اختالالت 
شخصیت ضد اجتماعی در مردان شایع تر است به همین دلیل 
نمی توان گفت که اختالالت روانی در زنان شیوع بیشتری دارد و 

در مردان کمتر است.
اطرافیان فرد دچار اختالل روان هم با مسائل روانی درگیرند

وی که معتقد است "اعتیاد" نوعی بیماری روانیست درباره آماری 
از تعداد معتادان گفت: تعداد کسانی که حداقل یک بار مواد مخدر 
مصرف کرده اند حدود چهار میلیون نفر در ایران است که دو میلیون 
و 8۰8 هزار نفر به طور مستمر از مواد مخدر استفاده می کنند و 

معتاد تلقی می شوند.
به گفته اسدبیگی، علت افزایش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر 
به مسائل مختلف جامعه مربوط است و به نظر می رسد دستگاه های 
متولی بیشتر از اینکه اقدامات اساسی در مورد اعتیاد و آسیب های 
اجتماعی انجام دهند تنها به ظاهر این مسئله پرداخته اند به طوریکه 
مسئوالن بودجه بیشتری را برای مسائل معتادان متجاهر در نظر 
گرفته اند و مسائل پیشگیری از اعتیاد و الکلیسم را فراموش کرده اند.

به گفته اسدبیگی اطرافیان فرد دچار اختالل روانی هم به نوعی 
با مسائل روانی درگیر هستند به همین دلیل آنها به مشاوره های 
روانشناسی نیاز جدی دارند؛ زیرا اطرافیان افراد مبتال به اختالالت 
روانی درباره این بیماری و نحوه برخورد با بیماران به آموزش هایی 
تخصصی نیاز دارند و از طرفی دیگر این افراد به دلیل اختالالت 
روانی فرد مبتال ناخودآگاه دچار این بیماری می شوند در همین 
راستا جامعه روانشناسان به منظور فعالیت بهتر در این حوزه خواستار 

حمایت بیشتری از سوی دستگاه های دولتی است.
این کارشناس آسیب های اجتماعی معتقد است که بودجه زیادی 
به پیشگیری از بیماری های روانی اختصاص نمی دهند اما با این حال 
متخصصین بهداشت روانی با وجود مشکالت مختلف باز هم به این 
حوزه عنایت دارند و در پیشگیری از مصرف مواد مخدر، الکل و 

آسیب های اجتماعی تالش  زیادی می کنند.
محرومیت بیماران روان از خدمات بیمه ای

درحالیکه سیاری-معاون سابق وزارت بهداشت یکی از محروم ترین 

اقشار جامعه را مبتالیان به اختالالت روانپزشکی دانسته و گفته "که 
این گروه هم به خدمات درمانی مناسب دسترسی ندارند و هم از 
این خدمات بهره مند نمی شوند، اسدبیگی هم در همین راستا از 
عملکرد بیمه ها در این باره انتقاد کرد و افزود: یکی از مشکالت جدی 
حوزه روانشناسی این است که بیماران روانشناختی از قرار گرفتن 
تحت پوشش بیمه محروم هستند؛ به همین دلیل یکی از مطالبات 
متخصصان و فعاالن این حوزه تحت پوشش قرار گرفتن خدمات 
روانشناسی برای مردم است چه بسا شاید افرادی که دچار اختالالت 
افسردگی هستند و نمی توانند به دلیل هزینه های باال به متخصصین 
و مشاوران مراجعه کنند جز همان پنج هزار نفری باشند که ساالنه 

دست به خودکشی می زنند.
وی افزود: چرا علی رغم اینکه بیماری های روانی می تواند عالوه بر 
روح به جسم هم صدماتی وارد کند اما مردم باز هم باید به طور کامل 
هزینه های این خدمات را پرداخت کنند؟ سازمان های بیمه تکمیلی 
تنها در موارد خاص درصد کمی از این هزینه ها را پرداخت می کند و 
حتی مراکز مشاوره هم برخالف مراکز دیگر معاف از مالیات نیستند 

و از این مراکز مالیات گرفته می شود.
مصرف "اعتیاد و الکل" را دست کم نگیریم

اسدبیگی در ادامه با اشاره به آمار مسمومیت های اخیر کشور که 
تا این لحظه 6۳ نفر به دلیل مصرف الکل های دست ساز جان خود 
را از دست داده اند، گفت: مصرف "اعتیاد و الکل" در کشور را نباید 
دست کم گرفت و الزم است به منظور پیشگیری از این معضل با 
فرهنگ سازی از دوران کودکی این مسائل را به کودکان آموزش 
دهیم همچنین الزم به ذکر است که پیشگیری تنها در دراز مدت 

می تواند تاثیر مطلوبی داشته باشد.
وزارت  مانند  مربوطه  نهادهای  عملکرد  درباره  روانشناس  این 
بهداشت و سازمان بهزیستی که در طی سال به منظور کاهش 
بیماری های روانی به طور مرتب در این حوزه فعال هستند گفت: 
بهزیستی در سراسر  حدود ۲۲۰۰ مرکز مشاوره توسط سازمان 
کشور فعالیت دارد و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم در 
همین راستا به تعداد زیادی از مراکز مشاوره مجوز داده تا بتوانند در 
سراسر کشور فعال باشند همچنین مراکز اورژانس اجتماعی هم در 
حوزه بهداشت روانی در کشور فعال هستند اما با توجه به آمارهای 
موجود از بیماران مبتال به اختالل روانی که درصد زیادی از مردم 
را شامل می شود مراکز اورژانس اجتماعی نمی تواند تعداد زیادی 
از مردم خدمات را پوشش دهد. اسدبیگی درباره عملکرد وزارت 
بهداشت نیز افزود: وزارت آموزش و پرورش به منظور پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی طرح "نماد" را در مناطق مختلف کشور 
اجرا می کند؛ در این طرح دانش آموزانی که دچار رفتارهای پرخطر 
هستند شناسایی شده و به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند این 
درحالیست که محمد حاتمی- عضو شورای مرکزی و معاون امور 
کمیسیون ها و نظارت حرفه ای سازمان نظام روان شناسی کشور 
چندی پیش به ایسنا گفته بود که »طبق استانداردهای جهانی ۱۰ 
درصد از دانش آموزان کشور یعنی ۱.۵ میلیون نفر به طور جدی نیاز 
به خدمات روان شناختی دارند و نیاز است تا نظام آموزش و پرورش 

برای این مسئله برنامه ریزی جدی تری داشته باشد«.
و  مشاوران  اجتماعی،  آسیب های  کارشناس  این  گفته  به 
متخصصان بیماری های روانی می توانند در افزایش آگاهی مردم تاثیر 
مطلوبی داشته باشند زیرا با توجه به اینکه ساالنه حدود ۱6 میلیون 
پرونده در زمینه های مختلف در دادگاه ها تشکیل می شود و تعداد 
بسیار زیادی از آنها به خشونت ها، درگیری های فیزیکی و مسائل 
روانشناختی افراد ارتباط دارد چه بسا اگر به مردم مهارت های زندگی 
و چگونگی مدیریت خشم و هیجان آموخته شود می توان از بروز 

بسیاری از این درگیری ها و قتل ها جلوگیری کرد.

تصویر "خیابانگردی با ببر" برای ایران نیست

برخورد پلیس با حیوانگردانی با ماشین
اخیرا تصاویر و گزارش هایی در فضای مجازی و برخی سایت ها منتشر می شود 
که نشان از فاز جدیدی از الکچری گری دارد. در این تصاویر عکس هایی از 
گشت زنی در خیابان ها با حیوانات وحشی و گربه سانانی همچون ببر به چشم 
می خورد، هر چند که برخی این عکس ها را به خیابان های تهران نسبت 

داده اند، اما منابع رسمی این موضوع را تایید نمی کنند.
به گزارش ایسنا، خرید و فروش حیات وحش در کشورها بعد از مواد مخدر از 
پرسودترین قاچاق ها به حساب می آید و هر از گاهی نیز اخباری مبنی بر دستگیری 
قاچاقچیان این حوزه در کشور منتشر می شود. طبق قانون شکار و صید، نگهداری و 
خرید و فروش حیات وحش جرم است و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده 

است.
نقی میرزاکریمی- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران- در گفت و گو 
با ایسنا با بیان اینکه مدتی است که در فضای مجازی عکس هایی از دور دور برخی 
افراد مرفه با حیات وحش از جمله ببر، شیر و ببر منتشر می شود، اظهار کرد: نمی توان 

به طور قطع گفت که آیا این عکس ها در ایران گرفته شده است یا خیر.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که این عکس ها برای کشورهای عربی باشد، با این 
وجود یگان حفاظت محیط زیست تهران در تالش است که اطالعات تکمیلی در این 

زمینه کسب کند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه اگر شهروندان 
تهرانی در سطح شهر با چنین پدیده ای روبه رو شدند از پالک خودرو عکس بگیرند 
و مستندات خود را به یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ارائه دهند، تصریح 
کرد: در صورت اثبات این موضوع، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شدو با 

آنان برخورد قانونی می شود.
میرزاکریمی در ادامه تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید خرید و فروش و 

نگهداری از حیات وحش جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.
وی در پایان با بیان اینکه مجازات خرید و فروش و نگهداری از حیات وحش یک 
تا شش ماه حبس است، اظهار کرد: چنانچه شهروندان تهرانی مستنداتی در این باره 
دارند با شماره تلفن ۷۷۳۵۹۵6۴ و ۷۷۳۵۵۷8۱ تماس بگیرند تا درباره نحوه ارسال 

مستندات به آنان اطالعات الزم داده شود.
از سوی دیگر سردار مهری رییس پلیس راهور ناجا نیز در این باره اظهار کرد: 
حیوانات خانگی باید درون ظرف های مخصوصی که برای جابه جایی آنها وجود دارد، 
در شهر جابه جا شوند در غیر این صورت در صورت رویت پلیس با رانندگان متخلف 

برخورد خواهد شد. چرا که بر اساس قوانین چنین اقدامی تخلف است.

از  حمایت  و  احترام  ضمن  که  این  بیان  با  بهداشت  وزیر 
تولید داخل، در جایی که جان مردم مبنا و هدف است باید 
بهترین های دنیا را در اختیارشان بگذاریم، گفت: این کار راه و 
رسم ما در وزارت بهداشت است که البته برایش سرزنش هم 
شده ایم؛ ما سرزنش ها را تحمل می کنیم، اما مهم این است که 
بهترین امکانات، تجهیزات و داروها باید در اختیار مردم باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم رونمایی از ۷۰۰ 
دستگاه آمبوالنس پیشرفته که به طور همزمان در تهران و بندرعباس 
صورت گرفت،  گفت: ابتدا به روح شهدای انقالب اسالمی و همچنین 
همکارانم در اورژانس کشور که در مسیر خدمت رسانی جان شان را از 
دست دادند،  درود می فرستم. خوشحالیم که امروز بخش دیگری از 
ناوگان خدمت رسانی اورژانس کشور ارتقا یافته و تکمیل می شود و 
مجموعا ۷۰۰ دستگاه آمبوالنس به تعداد آمبوالنس ها در اقصی نقاط 
کشور اضافه می شود. وی افزود: خاطرم است که در سال ۹۴ در هیات 
وزیران مهندس نعمت زاده برای خرید ۱۰۰۰ دستگاه آمبوالنس قانع 
کردیم و حمایت و تاکید آقای نعمت زاده بر حمایت از تولید داخل 
منجر به قراردادی شد که امروز ثمره آن را می بینیم. هرچند که ما 

عالقه داشتیم این وفای به عهد زودتر و در سال ۹۵ انجام شود و 
بتوانیم زودتر این آمبوالنس ها را در اختیار داشته باشیم. وزیر بهداشت 
ادامه داد: به هرحال امروز از 8۰۰ آمبوالنسی که قرار بود به ما بدهند 
۳۰۰ دستگاه را امروز توزیع می کنیم و اگر همتی باشد که فکر 
می کنم هست، می توان کل قرارداد را عملیاتی کرد. امیدوارم ۵۰۰ 
دستگاه دیگر به طوری عملیاتی شود که به نوعی جبران مافات شده 
و اسباب رضایت مردم فراهم شود. وزیر بهداشت همچنین گفت: از 
طرفی معاونت توسعه وزارت بهداشت نیز ۴۰۰ دستگاه آمبوالنس را 
برای مناطق صعب العبور وارد کشور کردند که امروز در بندرعباس 
ترخیص و وارد ناوگان کشور می شوند. هاشمی با بیان اینکه تالش 
بر این است تا بتوانیم زمان حضور اورژانس در سر صحنه حادثه را 
به حداقل برسانیم، گفت: باید این اقدام هم از طریق هوا، دریا و 
اورژانس زمینی و موتورآمبوالنس ها انجام شود و در اورژانس همه 
در خدمت این هدف هستند تا بتوانند زمان رسیدن بر بالین بیمار 
را به حداقل برساند و مطابق استانداردهای بین المللی باشد. بر این 
اساس در چند سال گذشته در دو محور سریع رسیدن بر بالین بیمار 
و مهارت نیروهای اورژانس کار شده است. باید توجه کرد که بهترین 

امکانات هم بدون تکنسین ماهر فایده ای ندارد بنابراین روز به روز باید 
بر مهارت و دانش نیروی انسانی افزوده شود.

هاشمی با اشاره به برخی محدودیت های سازمان اورژانس گفت: 
معتقدیم اورژانس را باید متفاوت تر از سایر دستگاه ها دید، زیرا آنچه 
در بیمارستان برای بیمار انجام می شود فرع بر کاری است که تکنسین 
اورژانس می تواند در لحظه انجام دهد. بنابراین امیدواریم مشکالت 
سازمان اورژانس با کمک سازمان های ذی ربط از جمله سازمان برنامه 
و بودجه رفع شود. در عین حال از کمک گمرک، مجلس شورای 

اسالمی،   دولت،  سازمان برنامه و بودجه و ... تشکر می کنم.
هاشمی تاکید کرد: فکر می کنم حق مطلب این است که اگر 
بتوانیم جان یک نفر را نجات دهیم انگار که جان همه مردم را نجات 
داده ایم. این در حالی است که در اورژانس نجات جان صدها نفر اتفاق 
افتاده و اقدامات جدیدی برای پیشگیری از مرگ به دلیل سکته های 
قلبی و مغزی اتفاق افتاده؛ به طوری که اورژانس زمانی که برای فردی 
سکته ای اتفاق می افتد در محل حضور یافته و از بالین بیمار تا مسیر 
و بیمارستان را با استفاده از تکنولوژی و هدایت متخصص قلب و مغز 
و ورود سریع بیمار به اتاق عمل تسهیل می کند و این باعث شده که 

جان بسیاری از مردم نجات یابد؛ بنابراین هرکس به هر نسبتی به این 
حوزه کمک کند، به حفظ جان هموطنان عزیزمان کمک کرده است.

هاشمی گفت: ضمن احترام و حمایت از تولید داخل، در جایی که 
جان مردم مبنا و هدف است باید بهترین های دنیا را در اختیارشان 
بگذاریم. این کار راه و رسم ما در وزارت بهداشت است که البته 
برایش سرزنش هم شده ایم، اما اشکالی ندارد ما سرزنش ها را تحمل 
می کنیم، اما آنچه مهم است این است که بهترین امکانات، تجهیزات 
و داروها باید در اختیار مردم باشد. امیدوارم بتوانیم بیش از این اسباب 
رضایت مردم را فراهم کنیم؛ چراکه خیلی مهم است در یک روستای 
دورافتاده و محروم اگر پزشک نیست، حداقل امکانات حمل و نقل 

اورژانس وجود داشته باشد. این موضوع خیلی آرامش بخش است.
هاشمی ادامه داد: بنابراین حضور آمبوالنس و همچنین اطمینان از 
حضور آمبوالنس هوایی باعث می شود که افراد مناطق محروم آرامش 
داشته باشند و اگر چنین امکاناتی نباشد، آنها دائما در اضطراب 
هستند. باید بدانیم که افراد زیادی در این کشور برای افزایش رفاه و 
آسایش مردم به صورت گمنام کار می کنند که امیدواریم اقدامات شان 

بیشتر و موثرتر شود.

وزیر بهداشت: بهترین ها باید در اختیار مردم باشد

سرزنش ها را تحمل می کنیم


