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جداسازی توله یوزها از توران؛ اتفاق یا قصور

یک کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش ضمن توضیح درباره وضعیت دو 
توله یوز تازه کشف شده در توران گفت: حضور دام و چوپان در پارک ملی توران 
تنها نشان دهنده قصور و ضعف سازمان محیط زیست است.به گزارش ایسنا، روز 
۱۲ آذرماه بود که حســن اکبری - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
ســازمان حفاظت محیط زیست - از انتقال دو قالده توله یوز مجموعه حفاظت 
شده توران به پاسگاه محیط بانی برای حفظ جان آن ها خبر داد. او زایمان یوز 
در نیمــه دوم پاییز در طبیعت توران را پدیده ای نادر توصیف کرده بود.عبداله 
ساالری در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا زمان زادآوری یوز 
صرفا در فصل بهار اســت، اظهار کرد: هیچ کار تحقیقاتی و پژوهشــی در ایران 
درباره موضوع زادآوری یوز صرفا در فصل بهار انجام نشــده اســت اما براساس 
مقاالت علمی و بررســی های انجام شده در سطح بین المللی، زادآوری یوزپلنگ 
اصال فصلی نیســت. به عبارتی هیچ وابستگی نســبت به فصل، سن و شرایط 
محیطی وجــود ندارد بنابراین تولد این دو توله یــوز در این فصل  اصال اتفاق 
عجیبی نیســت.وی اتفاق عجیب را حضور چوپان در پارک ملی توران دانست 
و افزود: اتفاق عجیب این اســت که واقعا چرا یک چوپان باید دو توله یوزپلنگ 
ارزشمند را بگیرد؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست در بهترین زیستگاه یوز 
آسیایی ایران هنوز نتوانسته است جوامع محلی و چوپانان منطقه را آموزش دهد 
و به آنان اطالع رســانی کند تا درصورت مشاهده حیوان در طبیعت اصال نباید 
به چنین گونه ارزشــمندی دست بزنند؟ در طبیعت به هیچ عنوان امکان ندارد 
که مادر توله هایش را رها کند. معموال توله ها را در جایی مخفی می کند و خود 
برای شکار و  تهیه غذا می رود یا از ترس سگ های گله و حضور چوپان در مکانی 
دورتر پنهان می شود.این کارشناس حیات وحش اضافه کرد: باید بررسی کنیم 
که آیا گرفتن این توله یوزها به نیت خیر بوده یا مثال به عنوان قاچاقچی حیات 
وحش برای آن ها برنامه ای داشته اند؟ ما هنوز هیچ اطالعی از این قضایا نداریم. 
اساســا از نگاه کارشناسی باید بررسی شود که سازمان محیط زیست چرا اجازه 
داده طی این همه سال هنوز در پارک ملی توران - ارزشمندترین زیستگاه یوز 
با چنین حساسیت باالیی -  دام وجود داشته باشد؟ حضور دام و ناآگاهی جوامع 
محلی در محدوده پارک ملی - که باالترین رده و ارزش حفاظتی را در کشــور 
دارد - نکته مهمی است که باید به آن تاکید کنیم. این موضوع تنها نشان دهنده 
قصور و ضعف ســازمان محیط زیست است چراکه وظیفه هیچ سازمان دیگری 
انجام چنین اقداماتی نیست.ساالری به واکنش محیط زیست نسبت ایمن سازی 
جاده ها اشــاره و عنوان کرد: درباره مسئله ایمن ســازی جاده ها با فنس کشی، 
احداث پل و تونل سازمان معتقد بود باید با وزارت راه و شهرسازی تعامل برقرار 
کند اما این موضوع جز محیط زیســت به سازمان دیگری ربط ندارد.وی درباره 
لزوم آموزش جوامع محلی تاکید کرد: آموزش جوامع محلی مهم ترین نکته ای 
بوده که در این مناطق با توجه به نتیجه فعلی مغفول مانده است. هر چه بگویند 
اقدامات انجام شــده اما با نتیجه فعلی که شاهد آن بوده ایم یا سازمان اقدامات 
الزم را غلط انجام داده و کوتاهی کرده یا به کلی اقدامی انجام نداده اســت.این 
کارشــناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش در واکنش به اظهارات مسووالن 
سازمان محیط زیست درباره تاثیر کمبود بودجه بر موضوع حفاظت اظهار کرد: 
برای تامین بودجه می توان از کمک های بین المللی اســتفاده کرد اما مســئله 
اساسی این است که ســازمان از طرفی می گوید بودجه برای حفاظت نداریم و 
از طرف دیگر به موضوعی مانند قرق های اختصاصی و حفاظت از آن ها توســط 
مردم محلی توجه نمی کنــد. جوامع محلی و مردم عالقه مند در برخی مناطق 
قرق های اختصاصی ایجاد کردند و به حفاظت از آن محدوده ها پرداختند تا پس 
از حفاظت با بهره برداری از مناطق درآمد کسب کنند. حدود دو سال این اقدام 
انجام شد و عالوه بر ایجاد زیستگاه های پویا و مناسب، جمعیت حیات وحش در 
قرق های ایجاد شده به طور فزاینده ای افزایش یافت اما متاسفانه امسال با توجه 
به مشــکالت پیش آمده و صادر نشدن اجازه برای بهره برداری از قرق ها افراد از 
کار خود استعفا و قرق ها را به سازمان تحویل داده اند تا خود به حفاظت از آن ها 
اقدام کنند.ساالری خاطرنشان کرد: این ضعف سازمان است که نتوانسته به هر 
دلیلی مشــکل را در زمینه بهره برداری از مناطق برطرف کند و با جوامع محلی 
تعامل برقرار کند. قرق هــای اختصاصی نمونه موفقی در حفاظت بودند که در 
حال حاضر افراد به علت عدم تامین بودجه و عدم کسب درآمد از کار حفاظت 
در هفته گذشــته از کار خود کناره گیری کرده اند.وی درباره بهترین اقدام برای 
این دو توله یوز توضیح داد: براســاس شــنیده ها این دو توله ماده هستند. اگر 
ماده باشند وضع بدتر است چراکه دو توله یوز ماده که احتمال زادآوری داشتند 
را از طبیعــت حذف کرده اند. باتوجه به تحقیقات انجام شــده،جمعیت نرها در 
طبیعت ایران بیشتر از ماده ها است.این کارشناس حیات وحش افزود: ما تجربه 
»پیروز« و برادرهایش را نیز داشــته ایم که تنها »پیروز« باقی ماند. بدین جهت 
برای احتمال زنده ماندن آن ها نمی توان درصد مشخصی گفت. باید دید چطور 
از تجربه های گذشــته مان استفاده می کنیم؟ آیا دوباره همان مراحل گذشته را 
تکرار می کنیم یا برنامه جدیدی داریم؟ هنوز هیچ اطالعی از برنامه های سازمان 
نداریم.ســاالری در پایان گفت: اما و اگرهای بسیاری درباره این موضوع وجود 
دارد. ندانســته هایمان بیش از دانسته هایمان است. مسئله اساسی این است که 
دام باید به هر طریق ممکن از زیســتگاه های یوز خارج شــود. به عالوه آموزش 
جوامع محلی نیز مغفول مانده و هیچ توجهی به آن نشــده است که باید به به 

این موضوع پرداخته شود.

۷۲ بیمار کرونایی تحت مراقبت های ویژه هستند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۷۲ بیمار مبتال به کووید- ۱۹ در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتان ها بســتری هســتند.به گزارش مهر، از روز ۱4 آذر تا روز ۱۵ 
آذر ۱4۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳4 بیمار جدید مبتال به 
کووید-۱۹ در کشــور شناسایی و ۱۹ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران 
کووید- ۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۵۸ نفر رســید.در طول ۲4 
ســاعت، ۳ نفر از بیماران کووید- ۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جــان باختگان این بیماری، به ۱44 هزار و ۶4۸ نفر رســید.تا روز ۱۵ 
آذر ۷ میلیون ۳۳۵ هزار و ۳۵۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها 

ترخیص شده اند.

برگزاری اولین نمایشگاه بزرگ 
کاال و خدمات نوزاد،کودک و نوجوان

اولین نمایشگاه بزرگ کاال و خدمات نوزاد،کودک و نوجوان با رویکرد حمایت از 
محصول ایرانی و کمک به رونق تولید و کســب و کار و با هدف برقراری ارتباط 
میان تولیدکنندگان، مصرف کننــدگان و فعاالن حوزه کودک و نوجوان، از ۲۱ 
تا ۲۵ آذرماه در تهران برگزار می شــود.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی 
نمایشــگاه، کامبیز آقائی، مدیر برگزاری این نمایشــگاه با اعالم این خبر گفت: 
کشوری می تواند در زمینه اقتصاد روبه رشد باشد که مردم آن کشور از تولیدکننده 
داخلی و به تبع آن از کاالی داخلی با کیفیت حمایت کنند که این امر باعث رونق 
تولید و افزایش اشتغالزائی در کشور می شود که امیدواریم این نمایشگاه بعنوان 
یک الگوی مناســب با معرفی توانمندی های تولید داخلی بتواند در اثربخشی به 
این حرکت تاثیرگذار باشد.آقایی افزود: حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق 
بازار، فعال شــدن هر چه بیشتر چرخ صنعت و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و 
صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر خواهد شد.آقایی گفت: در اولین نمایشگاه 
کاال و خدمات نوزاد،کودک و نوجوان،گروههای تولیدی شــامل: اسباب بازی و 
سرگرمی،سیسمونی،دکوراسیون اتاق کودک،پوشاک،محصوالت آموزشی،نوشت 
افزار،و ارائه دهندگان خدمات مرتبط، آخرین دســتاوردهای تولیدی خود را به 
نمایش خواهند گذاشت.اولین نمایشگاه کاال و خدمات نوزاد،کودک و نوجوان با 
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب بازی، 
دفتر صنایع ورزشــی و خالق وزارت صمت، اتاق اصناف تهران،سازمان صنعت و 
معدن اســتان تهران ، از ۲۱ تا ۲۵ آذر ماه۱ درمحل نمایشگاهی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان خیابان حجاب تهران، برگزار می شود.

نگاه

اخبار کوتاه

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران:

اطالع رسانی شهرداری درباره مراکز امن تهران کافی نیست
کاربرد سوله های مدیریت بحران، اسکان اضطراری شهروندان نیست

معاون بهداشت وزارت بهداشت تشریح کرد

جزئیات برنامه های مکمل یاری وزارت بهداشت برای گروه های سنی مختلف

رئیس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران عنوان کرد

۱۰میلیون تومان، هزینه نگهداری ماهانه هر معلول در مراکز شبانه روزی

هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروهای »تلگرامی« و »اینستاگرامی«

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شــورای شهر تهران 
از وجود بیــش از ۲۳۰۰ مرکز امن تخلیــه اضطراری در 
مناطق ۲۲ گانه تهران خبر داد و گفت: اطالع رسانی درباره 
فضاهای امن تخلیه اضطراری تهران عالوه بر اپلیکیشــن 
»تهــران من«، در پرتال ســازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران و ســامانه اطالعات مکانی شهرداری 
تهران انجام شده است. البته قرار است پس از به روزرسانی 
فهرست این مراکز توسط ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران، عالمت گذاری و نصب تابلوی مراکز امن 
نیز در ســطح شهر انجام شــود.به گزارش ایلنا، تهران به 
عنوان پایتخت کشــورمان با دارا بودن حداقل ۱۰ میلیون 
نفر جمعیت ساکن یکی از آسیب پذیرترین شهرها در برابر 
بحران هایی نظیر ســیل، زلزله، فروچاله و آتش سوزی های 
بزرگ اســت که وقوع هرکدام از آن ها می تواند تمام سطح 
شهر یا بخشی از پایتخت را با مشکالت زیادی مواجه کند 
و خســارت های جانی و مالی گوناگونــی را برای هزاران و 
حتی میلیون ها شــهروند تهرانی به بار آورد.احتمال باالی 
وقوع بحران در ســطح شهر تهران از آن جهت وجود دارد 
که تهران به عنوان یک شهر زلزله خیز روی ۱۶ گسل فعال 
قرار گرفته اســت، حداقل ۱۲۰ ساختمان بزرگ ناایمن از 
نظر وقوع حریق در آن وجود دارد، تشــدید فرونشســت 
زمین در سال های اخیر، مناطق مختلف بخصوص جنوب و 
جنوب غرب آن را مستعد ایجاد فروچاله های ناگهانی کرده 
است و البته از شمال، شرق و غرب پایتخت، رودخانه های 
مختلفی عبور می کند که در دهه های گذشته بعضا شاهد 
بروز سیل های مخرب در آن ها بوده ایم.بر این اساس ایجاد 
نقاط امن در محیط های شــهری برای پناه بردن جمعیت 
به آن ها در هنگام وقوع بحران های طبیعی و غیرطبیعی و 
همچنین توسعه مراکز امن تخلیه اضطراری برای استقرار 
شهروندان در ساعت های اولیه پس از وقوع بحران، از جمله 
ضروریات تهران محسوب می شود که با وجود تالش هایی 
که مجموعه مدیریت شهری پایتخت در دوره های مختلف 
در این زمینه انجام داده است، هنوز هم شاهد کمبودهایی 
دربــاره نقاط امــن و مراکز امن تخلیه اضطــراری تهران 

هستیم.
آخرین تالش های مدیریت شهری در این زمینه به جانمایی 
و اعالم نشــانی مراکز امن تخلیه اضطــراری در تهران در 
اردیبهشت ۹۹ توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شــهرداری تهران بازمی گردد. در آن زمان، مسئوالن وقت 
این سازمان از شناسایی ساختمان های عمومی مختلف به 
عنوان مراکز امن تخلیه اضطراری در مناطق ۲۲گانه تهران 
خبر دادند و نشانی این مراکز را در سایت رسمی شهرداری 
تهران )Tehran. ir( اعالم کردند. البته در حال حاضر که 
به این سایت مراجعه می کنیم، هیچ نشانی از آدرس دقیق 
مراکز امن تخلیه اضطراری تهران در آن دیده نمی شــود و 
صرفا اســامی محالت دارای مرکز امن در صفحه مربوط به 
هرکدام از مناطق ۲۲گانه پایتخت موجود است.البته اگر به 
اپلیکیشن موبایلی »تهران من« به عنوان مهمترین سامانه 
ارتباطی بین شهرداری و شهروندان تهرانی مراجعه کنیم، 
در بخش »شــهر من« در صفحه »شــهر آماده« می توان 
نشــانی دقیق مراکز تخلیه امن اضطراری در ســطح شهر 
تهران را روی نقشــه مشاهده کرد. اما نکته مهم این است 
که بسیاری از شهروندان اپلیکیشن »تهران من« را ندارند 
و از طرفی شــهروندان زیادی از وجــود مراکز تخلیه امن 
اضطراری بی خبر هســتند و اگر هم بدانند چنین مراکزی 
در محلــه آن ها وجود دارد، نمی داننــد چطور باید آدرس 

آن را پیدا کنند. بنابراین به نظر می رسد شهرداری تهران 
آموزش کافی را به شــهروندان درباره وجــود مراکز امن 
تخلیه اضطراری و نحوه مراجعه به آن ها در شرایط بحرانی 
نداده است.این در حالی است که با توجه به ناگهانی بودن 
بحران های طبیعی و احتمال باالی وقوع حوادث گوناگون 
در تهران، شهروندان باید از قبل آمادگی ذهنی الزم درباره 
نحوه مواجه شدن با شرایط بحرانی را داشته باشند و حتما 
آدرس مراکــز تخلیه امن اضطــراری محله خود را بدانند، 
نــه این که در هنگام وقوع بحران بخواهند در اینترنت که 
احتمال قطع شــدن آن وجود دارد، بــه دنبال آدرس این 
مراکز بگردند و خود را به آن ها برســانند. بنابراین به نظر 
می رسد عالوه بر لزوم اطالع رســانی بیشتر به شهروندان 
درباره مراکز امن تخلیــه اضطراری، باید تابلوهایی هم در 
سطح تمام محالت پایتخت درباره مراکز امن نصب شود تا 
نشانی این مراکز، ملکه ذهن همه شهروندان تهرانی باشد.

عــالوه بر مســاله کمبود آمــوزش به شــهروندان درباره 
کارکردها و نشــانی مراکز تخلیه امــن اضطراری، به نظر 
می رســد با وجــود جانمایی این مراکــز در تمام محالت 
پایتخــت، ظرفیت آن هــا برای پذیرش تمام شــهروندان 
تهرانی بخصوص در هنگام وقوع بحران  گســترده ای مانند 
زلزله  شدید کافی نیست. همچنین با مراجعه به اپلیکیشن 
»تهران من« متوجه می شــویم که بســیاری از مراکز امن 
معرفی شده در محالت تهران، عمال همان مدارس موجود 
در سطح پایتخت هستند، این در حالی است که آمارهای 
رســمی از فرســودگی حدود 4۰ درصد مــدارس تهران 
حکایت دارد و سوال مهم این است که آیا مدارس و دیگر 
نقاطــی که به عنوان مراکز تخلیــه امن اضطراری معرفی 
شــده اند، خودشــان از ایمنی الزم در برابر وقوع زلزله و 
دیگر بحران های طبیعی و غیرطبیعی برخوردار هســتند 
یا خیر؟ این ســوال و ابهامات دیگــر موجود درباره مراکز 
تخلیه امن اضطراری در سطح پایتخت را با مهدی بابایی، 
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شــورای شهر تهران 
در میان گذاشــتیم و او در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح 
داد: در هنــگام وقوع بحران ها به محلــی نقطه امن گفته 
می شــود که قابلیت پذیرش جمعیت زیادی را در شرایط 
اضطراری داشــته باشــد. نقاط امن معموال با اماکنی که 

احتمال ایجاد خطر داشــته باشــند، فاصله دارد و معموال 
به عنوان نقطــه قرارگیری اورژانــس )EAP( نیز درنظر 
گرفته می شــود.وی افزود: نقطه امن می تواند بخشــی از 
یک ســاختمان یا مثال حیاط یک مدرســه باشد که هیچ 
گونه ریزش آوار یا مخاطرات ثانویه آن را تهدید نمی کند، 
در حالی که فضاهای امن تخلیــه اضطراری، فضاهای باز 
یا مراکز تعیین شــده سرپوشیده امن و مقاومی هستند که 
جهت استقرار شهروندان از زمان وقوع بحران تا ۷۲ ساعت 
پس از آن، مشخص شــده اند. لذا یک نقطه امن می تواند 
یکــی از فضاهای امن تخلیه اضطــراری را نیز که از قبل 

مشخص شده است، شامل شود.
بابایی در پاسخ به سوالی درباره تعداد و کافی بودن ظرفیت 
مراکز تخلیه امن اضطراری در ســطح شــهر تهران گفت: 
در مناطــق ۲۲گانه تهران بیش از ۲۳۰۰ مرکز تخلیه امن 
اضطراری شناســایی شده است و به روزرســانی آن ها در 
دستور کار ســازمان مدیریت بحران شهر تهران قرار دارد. 
ظرفیت هرکدام از این مراکز با یکدیگر متفاوت اســت و با 
توجه به تعریف کاربری مراکز تخلیه امن برای ساعات اولیه 
پس از حادثه و کاربرد نداشتن آن ها برای استقرار طوالنی 
مدت شــهروندان، در حال حاضر صرفا نسبت به شناسایی 
و جانمایی این مراکز اقدام شــده است.عضو شورای شهر 
تهران ادامــه داد: کافی بودن ظرفیــت مراکز امن تخلیه 
اضطراری برای شهر تهران بسته به نوع بحران و شدت آن 
متفاوت ارزیابی می شود؛ به عنوان مثال در برخی حوادث 
از جمله وقوع ســیل که بخش محدودی از سطح شهر را 
درگیر می کند، تعداد این مراکز کافی اســت. البته تالش 
شهرداری بر این است که تمام محل های مناسب در تهران 
را برای این کار شناســایی کند، ولی در حال حاضر بسته 
به تراکم شــهری، تعداد مراکز شناســایی شده در مناطق 

مختلف تهران متفاوت است.
بابایــی در بخش دیگــری از صحبت های خــود با تاکید 
بــر متفاوت بودن ســوله های مدیریت بحران شــهرداری 
با مراکز امــن تخلیه اضطراری گفت: مراکــز امن تخلیه 
اضطــراری با پایگاه های پشــتیبانی چندمنظوره مدیریت 
بحران )ســوله های مدیریت بحران( متفاوت هســتند، به 
نحوی که مراکز امن محل هایی هســتند که شــهروندان 

بعد از وقوع بحران بنا به ضرورت به مدت ۷۲ ســاعت در 
آن اســتقرار می یابند، اما برای پایگاه های مدیریت بحران، 
کارکردهای مختلفی در شــرایط عــادی و اضطراری برای 
انجام وظایف گوناگون نیروهای ســتادی و امدادی پیش 
بینی شــده اســت.رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران 
شــورای شــهر تهران ادامــه داد: از جملــه کارکردهای 
پایگاه های چندمنظــوره مدیریت بحران می توان به دپوی 
اقالم و تجهیزات اضطراری و ماشین آالت امداد و نجات و 
اســتقرار تیم های امدادی و… اشاره کرد. این پایگاه ها در 
حوادث گســترده مانند زلزله برای اسکان آسیب دیدگان 
در نظر گرفته نشــده اند و صرفا در حــوادث نقطه ای و تا 
زمان تدارک محل مناســب برای استقرار آسیب دیدگان 
حوادث به شــکل محدود از آن ها استفاده می شود.وی در 
پاسخ به ســوال دیگری درباره این که آیا شهرداری تهران 
اطالع رسانی و آموزش کافی را به شهروندان درباره کارکرد 
و نشــانی مراکز امن تخلیه اضطراری ارائه کرده اســت یا 
خیر، توضیح داد: اطالع رســانی درباره فضاهای امن تخلیه 
اضطــراری تهران عالوه بر اپلیکیشــن »تهــران من«، در 
پرتال سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران و 
ســامانه اطالعات مکانی شهرداری تهران انجام شده است. 
همچنین در سال های گذشته نقشــه هایی چاپ و توزیع 
شــده بود که در آن عالوه بر مشخش شدن آدرس مراکز 
تخلیه امــن اضطراری محله های تهران، مســیرهای کلی 
حرکت به سمت این مراکز نیز نشان داده شده بود. ضمن 
این که چندین برنامه رادیــو و تلویزیون به معرفی مراکز 
تخلیه امن اضطراری تهران اختصاص پیدا کرده اســت و 
پس از به روزرسانی فهرســت مراکز امن، عالمت گذاری و 
نصب تابلوی این مراکز نیز در سطح شهر انجام خواهد شد.

بابایی در پاســخ به ســوال دیگری درباره این که آیا خود 
ســاختمان هایی که به عنوان مرکز امن تخلیه اضطراری 
در نظر گرفته شــده اند، از ایمنی کافی برخوردار هستند 
یــا خیر، عنوان کرد: در روند شناســایی مراکز امن تخلیه 
اضطراری، بازدیدهای الزم از محل صورت گرفته اســت و 
این مراکز با توجه به معیارهایی از جمله ســال ساخت بنا 
و برخورداری از فضای باز و حیاط مناســب، در نظر گرفته 
شــده اند. بنابراین در زمان شناســایی مراکز امن تخلیه 
اضطراری، به برخورداری این ســاختمان ها از ایمنی کامل 
توجه شده است. همچنین فرآیند مقاوم سازی لرزه ای برای 
بیشتر مدارس شــهر تهران قبال توسط آموزش و پرورش 
انجام شده و اســتفاده از آن ها به عنوان مرکز امن تخلیه 
اضطراری ایرادی ندارد.عضو شورای شهر تهران ادامه داد: 
مراکز امن تخلیه اضطراری فقــط کارکرد تخلیه و تجمع 
تا شــرایط رفع خطر در ۷۲ ســاعت اول پس از بحران را 
دارند و در این مدت با توجه به دشواری امدادرسانی توسط 
نهادهای امدادی، بــه خانواده ها توصیه می شــود که هر 
خانواده یک کوله امدادی همراه خود داشــته باشد و این 

کوله را با خود به مرکز امن تخلیه اضطراری بیاورد.
وی در پایان تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
در صورت وقوع یک بحران گســترده مانند زلزله در سطح 
شــهر تهران، پس از طی ۷۲ ســاعت و در صورت تداوم 
شــرایط اضطرار، جمعیت بــه مراکز اســکان اضطراری 
پیش بینی شــده که عمدتا در بوســتان ها قرار گرفته اند، 
هدایت خواهند شد. البته بر اساس قانون، اسکان اضطراری 
وظیفه جمعیت هالل احمر اســت، امــا در صورت وقوع 
بحــران در پایتخت، قطعا شــهرداری تهران در این زمینه 

مشارکت فعال خواهد داشت.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت جزئیــات برنامه های 
مکمل یاری برای گروه های ســنی مختلف را تشــریح کرد.
دکتر حســین فرشــیدی در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
مکمل یاری هایی که توســط وزارت بهداشت انجام می شود، 
گفت: برخی بســته های مکمل یاری ماننــد قرص آهن یا 
بسته های تغذیه ای توسط شــبکه بهداشتی و با اعالم این 

مراکز در اختیار افراد مشمول قرار می گیرد. 
برخی دیگر هــم با هماهنگی وزارت رفــاه و کمیته امداد 
در اختیار مشــمولین قرار می گیرد.وی افــزود: تاکید ویژه 

ما گنجاندن خانم های باردار بویژه خانم های باردار ســاکن 
مناطق محروم برای مکمل یاری قرص آهن و اسید فولیک 
است. او با اشاره به اینکه برنامه مکمل یاری برای سالمندان 
۶۰ سال به باال هم انجام می شــود، توضیح داد: سالمندان 
با انجام آزمایشات خطرســنجی توسط رابط بهداشتی، در 
صورتی که نیاز به دریافت مکمل داشــته باشــند بر اساس 
معیار و ضریبی که می گیرند در بســته خدمتی خاص خود 
قرار می گیرند. معموال در سنین باال کلیسم و ویتامین D به 

افراد سالمند ارائه می شود.

فرشــیدی درباره وضعیت مکمل یاری در مدارس نیز بیان 
کرد: مشــکل خاصی در ایــن زمینه نداریــم. در مدارس 
تنها اندکی نگران نحوه اســتفاده داروها هســتیم و اینکه 
دانش آموزان آموزش درستی برای مصرف مکمل بگیرند که 
این هم کار مشترکی بین دفتر سالمت خانواده، جمعیت و 
مدارس وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش است که 
در حال انجام است تا مکمل ها پس از تحویل به دانش آموز 

به درستی مصرف شوند.
وی در خاتمــه درخصوص مکمل هایی کــه در مدارس به 

دانش آموزان ارائه می شــود، گفت: قرص آهن+ اسیدفولیک 
یکی از مکمل هایی است که ارائه می شود؛ زیرا از شایع ترین 
مشکالتی که نوجوانان ما دارند بحث کم خونی است و این 
مکمل می تواند بخش قابل توجهی از این مشکل را برطرف 

کند.
 البته اگر کم خونی درمان نشــود می تواند مشکالت بسیار 
زیادی حتی در بحث یادگیری و سالمت دانش آموزان ایجاد 
کند که طرح مکمل یاری در مــدارس با هدف کاهش این 

قبیل مشکالت اجرا می شود.

درحالی در هفته گرامیداشــت افراد دارای معلولیت کمک 
هزینه معیشــت مراکز نگهداری شــبانه روزی بهزیســتی 
بــه میزان ۵۰ درصد افزایش یافتــه و از دو میلیون تومان 
برای هر نفر در ماه به ۳ میلیون تومان رســیده اســت که 
رئیــس هیات مدیــره مرکز حمایت از معلــوالن ضایعات 
نخاعــی ایران می گوید: هزینه هر فــرد دارای معلولیت در 
مراکز شبانه روزی ماهانه معادل ۱۰ میلیون تومان است. به 
گزارش ایســنا، ناهید یارمحمدی رئیس هیات مدیره مرکز 
حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران با اشــاره به نحوه 
ارائه خدمات مرکز روزانه حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی 
به ایســنا می گوید: زمانی که فرد دارای آسیب نخاعی وارد 
مرکز می شــود توسط تیم درمانی، کاردرمانگر، فیزیوتراپ، 
مسئول فنی، پرستاری، روانشناسی، مددکاری و متخصص 
تغذیه مورد ارزیابی قرار می گیرد و وارد چرخه توانبخشــی 

می شود. 
به عبارتی پروتکل درمانی برای او طرح ریزی می شــود.وی 
با بیان اینکه در واحد ADL مراکز روزانه نیز فعالیت های 
روزمره به افراد آســیب دیده نخاعــی را آموزش می دهند، 
می افزاید: افراد به مدت دو ســال در این فرآیند توانبخشی 
قــرار می گیرند و پس از دریافت ایــن آموزش ها می توانند 

کارهای فردی شــان را به صورت مســتقل انجــام دهند.
یارمحمــدی با انتقاد از میزان رشــد کمــک هزینه مراکز 
نگهــداری روزانه، اظهــار می کند: درحالی ۹ ماه از ســال 
گذشــته که به تازگی یارانه مراکز بعد از کش و قوس های 
فراوان در هیــات وزیران افزایش پیدا کرده و کمک هزینه 
مراکز روزانه با رشد ۳۵ درصدی از یک میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان برای هر نفر در ماه به یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان 
افزایش یافته که امســال با تورم باال مواجه هستیم، چراکه 
ماهانــه برای هر فرد ۵ میلیــون و ۵۰۰ هزارتومان هزینه 
می کنیم حال آنکه کمک هزینه مراکز روزانه اکنون به یک 

میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر خدمات توانبخشی برای افراد 
تحت پوشــش نگهداری در مراکز روزانه نیز سرویس ایاب 
و ذهاب جهــت رفت و آمد به مرکز در راســتای دریافت 
خدمات توانبخشی در نظر گرفته شده است، یادآور می شود: 
کمک هزینه مراکز شبانه روزی نیز از دو میلیون تومان برای 
هــر نفر در ماه بــه ۳ میلیون تومان افزایــش یافته و این 
درحالیست که هزینه ماهانه هر فرد دارای معلولیت معادل 
۱۰ میلیون تومان است که این رقم هزینه های فیزیوتراپی، 
کاردرمانی، مددکاری پرستار و فیزیوتراپ و خوراک پوشینه 

را شامل می شود. البته بخشی از هزینه ها توسط خیرین و 
مشــارکت های مردمی پرداخت می شود و اگر این کمک ها 
به مرکز ارائه نمی شد باطبع با تعطیلی مراکز روزانه مواجه 

بودیم.
رئیس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی 
ایران درخصوص هزینه پوشینه افراد تحت پوشش مستقر 
در بخش نگهداری شبانه روزی می گوید: یک بیمار نخاعی 
ماهانه حداقل به چهار بسته پوشینه نیاز دارد که هزینه هر 
بسته پوشینه معادل ۲۵۰ هزارتومان است؛ به عبارتی هزینه 
پوشینه هر فرد در ماه یک میلیون تومان است، درحالیکه 
کمک هزینه لوازم بهداشــتی که سازمان بهزیستی به ازای 
هــر نفر پرداخت می کنــد تنها ۳۰۰ هزارتومان اســت. از 
سوی دیگر بیماران دارای آسیب نخاعی به لوازم بهداشتی 
متعددی از جمله سوند نیاز دارند که یک بیمار باید روزانه 
4-۵ بارســونداژ شــود که قیمت هر ســوند حدود ۶۰۰۰ 
تومان اســت.رئیس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولین 
ضایعات نخاعی ایران در این راستا به مشکالت افراد دارای 
معلولیت و خانواده های آنها اشاره می کند و معتقد است که 
خانواده های دارای معلوالن ضایعه نخاعی دچار مشــکالت 
اقتصادی هستند، زیرا این بیماران نیازمند لوازم بهداشتی 

هســتند.وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی با اشاره به 
افزایش حق پرســتاری افراد دارای آســیب نخاعی به یک 
میلیــون و ۵۰۰ اظهار می کند: درحالی حق پرســتاری به 
میــزان ۵۰ درصد افزایش یافته و بــه یک میلیون و ۵۰۰ 
هزارتومان رســیده اســت که هزینه مراقبت از یک بیمار 
نخاعی در ماه بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان است.یارمحمدی 
همچنین می گوید: مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی 
ایران برای افزایش کمک هزینه معیشت مراکز غیردولتی و 
مستمری معلوالن در سال ۱4۰۲ نامه نگاری هایی با مجلس 
و سازمان بهزیســتی انجام خواهد داد.رئیس هیات مدیره 
مرکــز حمایت از معلولین ضایعات نخاعــی ایران با تاکید 
بــر اینکه در ایران بــه دلیل عدم اجــرای قوانین و تامین 
کافی بودجه و اعتبارات قانونی اغلب معلوالن تحت فشــار 
قرار دارند، خواســتار اجرای کامل قانون حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت شــد، چراکه افراد دارای معلولیت در 
رفت و آمد، بهداشــت، درمان و تامین هزینه های درمانی 
و توانبخشی دچار مشــکالت جدی هستند. از سوی دیگر 
بیماران ضایعه نخاعی در معرض زخم بســتر و عفونت های 
مجاری ادرار قــرار دارند که همین عوارض ثانویه منجر به 

مرگ و میر در آنها می شود.

مشــاور رســانه ای رئیــس ســازمان غــذا و دارو درباره 
مصرف داروهــای غیرمجازی کــه از کانال های تلگرامی و 
اینستاگرامی و سایر مبادی غیرمجاز تهیه می شوند، هشدار 
داد.دکتر ســجاد اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تبلیغات برخی داروهایی که با عناوینی همچون »داروهای 
موثر هندی و پاکســتانی« در کانال های تلگرامی دست به 
دست می شــوند، گفت: ارائه هر نوع دارویی در کانال های 
تلگرامی و اینستاگرامی  و مبادی به جز داروخانه، غیرقانونی 
و تخلف اســت. وی افزود: دارو باید از مسیر رسمی زنجیره 
تامین دارو به دســت مصرف کننده و بیمار برسد که تنها 
عرضه کننــده داروها هم داروخانه ها هســتند. تامین دارو 

از هــر جایی به غیر از داروخانه برای ما رســمیت ندارد و 
غیر قانونی است.اســماعیلی با تاکید بــر اینکه تنها محل 
قانونی عرضه دارو، داروخانه اســت، گفت: باید توجه کرد 
که داروهایی که از طریق مبادی غیرمجاز عرضه می شوند، 
ممکن است تقلبی باشند. به طوری که برچسبی که روی 
آن وجود دارد، مربوط به آن دارو نباشد و ممکن است اصال 
دارو نباشــد و ماده دیگری در آن باشد. همچنین ممکن 
است دارویی که به عنوان داروی موثر عرضه می شود، فاقد 
ماده مؤثره بود یا حتی ترکیبات خطرناکی در آن استفاده 
شده باشــد. وی با بیان اینکه مصرف این داروها می تواند 
عوارض متعددی برای بیمار داشته باشد، گفت: بیماران به 

هیچ عنوان از کانال های تلگرامی و اینســتاگرامی دارو تهیه 
نکنند. زیرا تولید و تامین دارو مسیر مشخصی دارد. فرایند 
تامین ماده اولیه، بررســی فرموالســیون آن، تولید، انجام 
تســت های پایداری و... در فرایند تولید و تامین دارو انجام 
شده و بعد از آن مجوز توزیع و عرضه دریافت می کند. طی 
این مسیر مشخص برای داروها تنها زمانی تضمین می شود 

که بیمار دارویش را از داروخانه دریافت کند. 
 اســماعیلی گفت: مجددا تاکید می کنــم داروهایی که از 
طریق فضای مجازی، اعم از تلگرام، اینســتاگرام و ســایر 
مبادی غیرمجاز عرضه می شود، به هیچ عنوان مورد تایید 
سازمان غذا و دارو نیست.اسماعیلی در ادامه صحبت هایش 

درباره خوددرمانی برخی بیماران هنگام ابتال به بیماری های 
ویروسی تنفســی، مانند کرونا، آنفلوآنزا و ... گفت: با ابتال 
به بیماری هایی چون ســرماخوردگی، آنفلوآنزا و... به هیچ 
عنوان خوددرمانی توصیه نمی شود؛ چراکه به عنوان مثال 
مصرف نابجای آنتی بیوتیک در زمان ابتال به این بیماری ها 

می تواند منجر به مقاومت میکروبی شود. 
در عین حال مصرف داروهــای غیرمجاز هم برای درمان 
این بیماری ها می تواند عوارض متعددی بر بیماران داشته 
باشــد.  اســماعیلی تاکید کرد: تضمین کننده اینکه بیمار 
داروی ایمــن و بدون عوارض جانبــی غیرمعمول مصرف 

کند، این است که بیمار دارو را از داروخانه تامین کند.


