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«همدلی» از محدودیت دوچرخه سواری زنان در کشور گزارش میدهد

پیشخوان

چوب الی چرخ دوچرخه زنان

مصرف روزانه آسپرین به همه افراد
توصیهنمیشود

علی محمدی /فارس

همدلی| گروه اجتماعی -ســتاره لطفی:
در حالی که دوچرخه ســواری زنان در کشور منع
قانونــی ندارد و رشــته دوچرخه ســواری یکی از
رشتههای ورزشــی بانوان به شمار میآید و حتی
تیم ملی دوچرخه ســواری زنان کشور فعال است
و در مسابقات داخلی و بینالمللی نیز در مسابقات
شرکت دارد  ،اما هنوز موضوع دوچرخه سواری زنان
در داخل کشور با اما و اگرهای زیادی مواجه است،
به نحوی که هر از چند گاهی صدایی در مخالفت با
آن از یک نقطه از کشور بلند میشود.
به تازگی دادســتان اصفهان به نیروی انتظامی
اعالم کرده که زنان حق دوچرخهســواری در شهر
را ندارنــد و نیروی انتظامی وظیفه دارد در صورت
مشاهده کردن بانوان دوچرخه سوار در سطح شهر،
در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد
مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت
دوچرخه فرد را توقیف کنند.
پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان
در تریبونهای رسمی و از سوی طیف سنتی جامعه
بارها و بارها مطرح شده است و حتی برخی از امامان
جمعه مانند امام جمعه مشــهد مواضع به شدت
ســختگیرانهای در این زمینه داشتهاند اما دستور
دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی میشود که
پای یک نهاد انتظامی را به موضوعی که منع قانونی
ندارد ،باز کرده است.
ممنوعیت و نگاه منفی به مقوله دوچرخهسواری
زنان ماجرای تازهای نیســت .چهار دهه است که
محدودیتهایــی برای دوچرخه ســواری زنان در
کشور اعمال میشــود .با این وجود در چند سال
اخیر حضور زنان دوچرخه سوار در معابر و خیابان
های کشــور افزایش چشم گیری پیدا کرده است.
به ویژه زنان دوچرخهسوار در سالهای اخیر بخش
فعالی از کمپین سهشنبههای بدون خودرو هستند
که بنا است فرهنگ دوچرخهسواری شهری برای
کاهش آلودگی هوا را ترویج کند.
دوچرخه سواری زنان با وجود فواید بیشماری که
برای سالمتی زنان ،کاهش آلودگی و ترافیک شهری
دارد مورد انتقاد الیه های سنت گرا و محافظه کار
جامعه قرار گرفته و اکنون محل بحث و جدل طیف
سنتی و روشنفکر جامعه و همچنین فعاالن حقوق

زن است.
ممنوعیت دوچرخه سواری برای زنان در حالی بر
زنان رکاب زن جامعه تحمیل میشود که دوچرخه
ســواری زنان برخالف قانون اساسی کشور نیست.
این در حالی اســت که بــرای هر موضوعی مالک
ممنوعیت قانون است و در قانون اساسی جمهوری
اســامی ایران اصلی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه
سواری زنان وجود ندارد و قانون گذار در هیچ یک
از مواد قانونی بهصورت صریح و روشــن دوچرخه
ســواری زنان را جرم انگاری ننموده است .بنابراین
طبیعی است که در قوانین کشور نیز مجازاتی برای
دوچرخه سواری زنان پیش بینی نشده باشد.اما با
این حال همواره خبر برخورد با زنان دوچرخه سوار
یا درخواســت از مقامهای انتظامی برای برخورد با
آنان در شبکههای اجتماعی خبرساز میشود.
برخــی از مخالفــان دوچرخه ســواری زنان در

خصوص علت مخالفت خود با این موضوع ،معتقدند
که دوچرخه سواری زنان باعث جلب توجه مردان
میشــود و جامعه را به فساد می کشاند و امنیت
اخالقی و عفت عمومی جامعه را تهدید میکند.
در حالــی که طیف ســنتی جامعه بــا نگاهی
تبعیضآمیز و جنســیتی دوچرخه سواری زنان را
خالف عفت عمومی میدانند که پوزیشن و نحوه
نشســتن بر زین دوچرخه همانند ســوارکاری و
نشستن بر اسب است .ورزشی که بر اساس متون
دینی پیامبر اســام (ص) بارها به آن توصیه کرده
اســت .این حدیث از پیامبر که «به فرزندان خود
اسبسواری ،شــنا و تیراندازی بیاموزید» حدیثی
متواتر است که در کتابهای درسی مقاطع مختلف
نیز تدریس میشد.
اما در این میان موافقان دوچرخه ســواری بانوان
را قشر جوان و روشنفکر جامعه تشکیل میدهند

شهری

و بســیاری رکاب زدن زنان را نه تنها خالف قانون
نمیدانند ،بلکه به عنوان یــک حرکت فرهنگی،
ورزشــی و تفریحی تلقی میکنند که فضا را برای
ورزش بانوان گستردهتر کرده و آزادی عمل بیشتری
به آنان میدهد .همچنین جنبه تفریحی آن نیز از
دیگر جذابیتهای دوچرخه سواری به شمار میآید.
در طول این چهــار دهه فعاالن حقوق زن برای
رفــع تبعیضهــای مختلف علیه زنــان از جمله
محدودیت دوچرخه سواری زنان فعالیتهای زیادی
انجام دادند .در این میان از «فائزه هاشمی» فرزند
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی به عنوان پایه گذار
دوچرخه ســواری دختران در پــس از انقالب نام
میبرند.
وی با استفاده از تریبونهایی که در اختیار داشت
همواره از رویهها و عرفهایی که منع قانونی و شرعی
ندارد ،اما با عنوان دین و مسائل فرهنگی و اجتماعی

بر زنان تحمیل میشود و برای آنان محدودیت ایجاد
میکند انتقاد میکرد .محدودیتهایی مانند مساله
ممنوعیت دوچرخه سواری زنان و ورود دختران به
ورزشگاه که نه قانونی مبنی بر این ممنوعیت وجود
دارد ،خالف عرف و قانون نیست ،اما ممنوع است.
با این اوصاف تاکنون نه تالشهای فائزه هاشمی و
نه فعاالن حقوق زن در این زمینه به نتیجه نرسیده
و کماکان چــرخ دوچرخههای زنان ایرانی اگر چه
میچرخد ،اما به کندی میچرخد و درهای ورزشگاه
نیز بر روی آنان بســته است .گویا در زمینه حقوق
زنان ،هنوز خواست طیف سنتی به فعالیت فعاالن
حقوق زن ارجع است به نحوی که برای موضوعی
که منع قانونــی ندارد درخواســت برخورد صادر
میشود.
بدون تردید تمام خواسته زن ایرانی در موضوعاتی
مانند دوچرخه سواری زنان یا رفتن آنان به ورزشگاه
خالصه نمیشود ،زنان ایران مطالبات و خواستههای
مهمتری داشــته و دارند که یا هنوز صحبت از آن
تابو به حســاب میآید یا در بایگانیهای نهادهای
مربوطه خاک میخورد یا در دست طیفی که هنوز
جنس زن را شــهروند درجه دو میدانند  ،معطل
مانده است.
بیشــک دوچرخه ســواری زنان یا مطالباتی از
این قبیل برای بسیاری از زنان شاید نه تنها کعبه
آمال نباشد بلکه حتی جزء اولویت آنان قرار نگیرد.
اما قصد نگارنده از اشــاره به این دو موضوع نادیده
گرفتن خواستههای بیشمار و حقوق احقاق نشده
زنان نیست ،بلکه هدف اشاره به موضوعاتی است که
با وجود این که منع قانونی و حتی عرفی ندارد ،اما
بــا این حال با آن برخورد قهری صورت میگیرد و
این دو مطالبه به عنوان مشتی است از نمونه خروار.
زنان کشور امیدوارند با درنظر گرفتن مر قانون و
پرهیز از اعمال و گفتار فرا قانونی و تحمیل بار روانی
منفی بر جامعــه و با توجه به اثرات مثبت روانی و
جسمانی ورزش هایی مانند دوچرخه سواری زمینه
بهره مندی یکسان زنان و مردان از این تفریح سالم
و سودمند فراهم شده و با آموزش و ارتقاء فرهنگ
استفاده از دوچرخه به جای اتومبیل عالوه بر محیط
زیستی پاک،جامعه ای شاد و مردان و زنان سالم تر
را شاهد باشند.

حمل و نقل

تهران ،دومین استان نابرخوردار کشور
رئیس شورای اسالمی استان تهران گفت :استان تهران رتبه
دوم نابرخورداری را در میان اســتانهای کشور در زمینههای
مختلف از جمله سرانههای آموزشی و ورزشی دارد.
به گزارش ایســنا ،الهام فخاری در مراسم امضای تفاهمنامه
میان شورای اسالمی استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان تهران که صبح امروز به منظور همکاری مشترک
منعقد شد ،اظهار کرد :یکی از علتهای رتبه دوم نابرخورداری
میتواند فقدان برنامه منسجم مبتنی بر آمایش سرزمین و استان
باشد که با تشخیص درست مسئله ،سازمان مدیریت و برنامه
ریزی به خوبی در این مسیر حرکت کرده است.
وی به رونمایی از سند آمایش در جلسات سال گذشته شورای
استان اشاره کرد و گفت :سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین
نهادی که درگیر کرده است شوراها هستند .در حقیقت نقش
شوراها هم در آگاه سازی و ارتقای آگاهی مردم و مدیران و هم
در نظارت و ارزیابی مدوام سند توسعه ،بسیار کلیدی است زیرا
در بســیاری از مواقع ،عدم آگاهی منجر به مصوباتی در شوراها
میشود که ممکن است در تعارض با سند توسعه استان باشد.
فخاری با اشــاره به اینکه این حرکت  ،یک حرکت علمی و
اجرایی است زیرا مبنای شفاف ،دقیق و قابل سنجشی خواهد
داشــت گفت :احکام برنامه سوم شــهر تهران در سال گذشته
مصوب شد .از یک جهت باید متاسف باشیم که در خود برنامه
تأخیر داشــتیم اما از جهت دیگر میتوانیم هر نوع تهدید را به
فرصت تعبیر کنیم و به عنوان فرصتی برای ارزیابی همخوانی با
سند آمایش استان و سند توسعه استان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تمام تالشمان را در شورای استان و شورای
شهر خواهیم کرد تا این همخوانی صورت بگیرد گفت :برنامهها

نباید با محورهای سند توسعه استان به خصوص سند توسعه
شهرســتانهای مجاور تعارض داشته باشند و اگر تعارضی هم
وجود داشــت در همین مرحله برطرف و در مســیر مشترک
بازنویسی شود.
رئیس شورای اسالمی اســتان تهران اضافه کرد :الزم است
ســندهای آمایشی و توسعهای به نوعی دانش مشترک همه از
جمله مدیران ،دستگاههای اجرایی مختلف و شوراها باشد زیرا
این درس الزم برای همه ما است.
وی با اشــاره به اینکه در هر کشوری ممکن است در مسیر
توسعه کاستیهایی داشته باشد گفت :با توجه به کاستیهای
گذشــته اما امروزه گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده
اســت و برنامه محوری تالشی است که باید همه به آن پایبند
باشیم .همچنین از فعاالن رسانه نیز دعوت میکنم که همانطور
که مدیران و اعضای شــورا باید به ســند آمایش و توسعه در
مقیاس استان و شهرستانها مسلط باشند فعاالن رسانهای نیز
به عنوان مطالبه گران و نظارت کنندگان این ســند را مطالعه
کنند و فرصتی را فراهم کنیم تا اگر نیاز است فعاالن رسانهای
برای آگاهی از این ســند آموزشهایی ببینند تا تسلط بهتری
پیداکنند.
فخاری با اشاره به اینکه مبنای برنامه در همه دنیا آمار است
گفت :به نمایندگی از سایر همکاران ما نیز در این راستا همراه
هستیم تا سامانه آماری که پایه ریزی شده است را دقیقتر ،به
روزتر و منسجمتر بررسی کنیم و مبنای آمار و نه سلیقه برنامه
توسعه استان را که الگویی در کشور است پیش ببریم .امیدوارم
این اقدام ســازمان مدیریت و همکاریهای مشترک به توسعه
فعالیتهای بیشتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی منجر شود.

اضافه شدن  ۱۱۷مینیبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت
در آبان ماه
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اضافه شدن
 ۱۱۷دســتگاه مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی
پایتخت در آبان ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا ،پیمان سنندجی در پاسخ به این سوال
که آیا خرید اتوبوسهای دســت دوم خارجی در شرایط
فعلی میتواند پاسخ مناســبی به نیاز ناوگان اتوبوسرانی
باشــد ،بیان کرد :تا به امروز حدود  ۹سال است که دولت
به وظیفــه خود در خصوص خرید اتوبوس جدید و اضافه
کردن آنها به ناوگان حمل و نقل درون شهری عمل نکرده
اســت .در همین رابطه شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران
پیگیریهای بسیار و مستمری برای نوسازی ناوگان تحت
نظارت داشته است ،اما در مقطع زمانی حاضر ،شرکتهای
اتوبوس سازی داخلی با عدم استقبال و برنامه ریزی برای
تولید ،اقدامی برای اجرای گام اول انجام نداده اســت .به
بیانی دیگر شــرکتهای اتوبوس ســازی داخلی تاکنون
برنامهای برای تولیدات جدید نداشتهاند.
وی با بیان اینکه در شــرایط اقتصادی فعلی و همزمان
با افزایش شــدید قیمت انواع اتوبوسهای درون شهری،
امکان تأمین اتوبوسهای نو از منابع داخلی و خارجی غیر
ممکن است ،تصریح کرد :بیشک در این راستا استفاده از
اتوبوسهای کارکرده که مسبوق به سابقه هستند جهت
جلوگیــری از بروز بحران در نظم حمــل و نقل عمومی
کالنشهرها پیشنهاد میشود؛ کارکرد اتوبوسهای دست
دوم مدنظر کمتر از  ۵سال است .همچنین قرارداد خرید

 ۱۱۷دستگاه مینی بوس جدید نیز بسته شده که در آبان
ماه سال جاری شروع به کار خواهند کرد.
سنندجی افزود :الزم به ذکر است اتوبوسهای کارکرده
در بســیاری از کشــورها از لحاظ کیفیت ساخت ،میزان
دودزایی و سطح استاندارد تولیدی به مراتب مناسبتر از
بسیاری از اتوبوسهای فرسوده هستند .محصوالت تولیدی
خودروســازان داخلی عمدتاً از لحــاظ کیفیت و خدمات
پس از فروش از ضعف عمدهای برخوردار بوده و در سطح
انتظارات ناوگانهای حمل و نقل عمومی نیستند.
بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرنوشــت،
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد نهایی
شــدن پیشــنهاد خرید اتوبوسهای دســت دوم گفت:
اتوبوسرانی تهران ضمن ارائه طرح اولیه به مراجع ذیصالح،
منتظر جمع بندی نهایی این پیشنهاد در جلسات تکمیلی
است.

بهداشت
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در واکنش
به انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی مبنی بر پخت حلیم با پنبه
و پشم گوسفند در پی گرانی گوشت ،گفت :با بازرسیهای صورت
گرفته بر روی مراکزی که از آنها شکایت شده بود و یا مراکزی که
خودمان به آنها مشکوک بودیم ،به این نتیجه رسیدیم که عم ً
ال
هیچگونه تخلفی در این زمینه در حلیمهای به فروش رســیده
صورت نگرفته است و اینچنین اخباری کذب است.
مهندس فرهادی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به تغییرات
غذایی مــردم در ماه مبارک رمضان و اقدامات انجام شــده در
راستای نظارت بر مراکز تهیه و عرضه غذاهای ویژه این ایام ،گفت:
به دلیل همین تغییرات ما طبق دستوری که به دانشگاههای علوم
پزشکی کشور با امضای معاونت بهداشت فرستادیم ،در ساعات
افطار تا سحر تمرکز بیشتری بر بازرســیهای از اماکن غذایی
خواهیم داشت.
وی با اشــاره به این که تمرکز بر بازرســیها بیشتر بر روی
رســتورانها ،مراکز تفریحی و مراکز تفریحی آبی است ،گفت:
یعنی صنوفی که از افطار تا سحر فعالیت دارند ،تمرکز بیشتری
بر روی آنها است .همچنین یکی از مهمترین مکانهایی که تاکید
ما بر بازرسی از آنهاســت قنادیها و مراکز فروش آش و حلیم

پاسخ وزارت بهداشت به ادعای پخت حلیم با پنبه
است .متأســفانه آش ،حلیم و زولبیا بامیه از جمله اقالم غذایی
هستند که حتی در شرایط غیر بهداشتی عرضه میشوند.
فرهادی ضمن درخواست از مردم برای اینکه از مکانهای غیر
مطمئن و دستفروشــان کنار خیابان اقدام به تهیه زولبیا بامیه
نکنند ،گفت :همچنین یکی از نکات بسیار مهم برای بازرسان ما
این است که صنوف غیر مرتبط اقدام به فروش زولبیا بامیه ،آش
و حلیم نکنند؛ چرا که این صنوف امکانات تولید و عرضه این مواد
را به صورت بهداشتی ندارند .از دیگر موارد مهم بازرسیهایی که
انجام میدهیم نظارت بر پارکها و تفرجگاهها اســت تا کنترل
دقیقتری بر روی سالم بودن یخ مصرفی که در این مراکز برای
تهیه شربتها استفاده میشود و نیز یخهایی که میفروشند ،شود.
وی افزود :همکاران ما با استفاده از دستگاههای پرتابل سنجشی
که دارند به ســنجش در محل میپردازند؛ به ویژه کنترل روغن
مصرفی زولبیا و بامیه در این ماه اهمیت بیشتری دارد تا بحثهای
تقلب در آن صورت نگیرد.
فرهادی همچنین در واکنش به اخباری در فضای مجازی مبنی

بر وجود پنبه و پشم گوسفند در حلیم به جای گوشت ،گفت :یکی
از شایعاتی که در دو سال گذشته در فضای مجازی بازنشر داشته
است و توسط ما به شدت تکذیب شده ،وجود پنبه و پشم گوسفند
در حلیمهایی اســت که فروخته میشود .با بازرسیهای صورت
گرفته بر روی مراکزی که از آنها شکایت شده بود و یا مراکزی که
خودمان به آنها مشکوک بودیم ،به این نتیجه رسیدیم که عم ً
ال
هیچگونه تخلفی در این زمینه در حلیمهای به فروش رســیده
صورت نگرفته است و این خبر کذب است.
وی در این باره توضیح داد :اوالً مخلوط کردن شــیء خارجی
مانند پنبه یا پشــم گوسفند در حلیم کار سادهای نیست و ثانیاً
در بازرسیهای صورت گرفته در انبار این رستورانها هیچگونه
پنبه یا پشم گوسفند مشاهده نشده است تا بتوانند در غذای خود
استفاده کنند .همچنین در تمام نمونههای برداشت شده از مراکز
که به آزمایشگاه فرستاده شد ،جواب آزمایش منفی بود.
همچنیــن دکتر علیرضا رئیســی -معاون بهداشــت وزارت
بهداشــت در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به حضور حدود  ۳هزار
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تیم بهداشت محیط در ایام تعطیالت عید نوروز گفت :این تیم
نظارتی در ایــام تعطیالت نظارت خوبی بر عرضه مواد غذایی و
سالمت آبها داشــتند که به دلیل اتفاقات سیل درست دیده
نشد .در ادامه همان تیمها در مناطق سیل زده حضور پیدا کرده
و کنترل بهداشت محیط را بر عهده داشتند.
وی افزود :اکنون حدود یک ســوم از همان تیم یاد شده برای
بازرسیهای ایام ماه مبارک رمضان فعال هستند و در همین راستا
در تمام استانها و دانشگاهها؛ تیمهای بهداشتی و آزمایشگاهها
نیز فعال اســت و این تیمها بیشتر در شیفت عصر و شب یعنی
پس از افطار که مردم در واحدهای صنفی بیشــتر حضور دارند،
فعالیتمیکنند.
رئیسی افزود :در طی حدود  ۹روز گذشته از ماه مبارک رمضان
به حدود  ۸۰۰مــورد تخلف تذکر دادهایم که از این تعداد ۲۰۰
محل عرضــه مواد غذایی چه کوچک و چه بــزرگ در پی این
تذکرات پلمب شدند و این روند کار ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر بهداشت در پایان صحبتهایش گفت :از مردم نیز
خواهش میکنیم در صورت مشاهده تخلف با شمارهگیری ۱۹۰
موارد را با وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در میان
گذارند.

پزشکان هشــدار دادند که مصرف روزانه قرص آسپرین
در افرادی که به بیماری قلبی مبتال نیستند میتواند خطر
خونریزی مغزی را افزایش دهد .به گزارش ایسنا ،افرادی که
به بیماری قلبی مبتال نیستند و به منظور پیشگیری از حمله
قلبی و سکته مغزی روزانه قرص آسپرین مصرف میکنند
در معرض خونریزی شدید مغزی قرار دارند.
پزشکان آمریکایی همواره به سالمندانی که دچار حمله
قلبی یا سکته مغزی نشدهاند اما در معرض فزاینده این خطر
قرار دارند مصرف روزانه قرص آسپرین را توصیه میکنند؛
روشی که پیشگیری اولیه خوانده میشود.
در یک بررسی جدید محققان به ارزیابی اطالعات بدست
آمده در  ۱۳تحقیق دیگر پرداختند که در آنها تاثیرات داروی
آسپرین در بیش از  ۱۳۴هزار نفر مورد مطالعه قرار گرفته
بود .آنها در بررسیهای خود مشاهده کردند خطر خونریزی
مغزی نادر اســت و مصرف داروی آسپرین خطر خونریزی
داخلی را به ازای هــر  ۱۰۰۰نفر دو مورد افزایش میدهد.
با این حال خطر خونریزی همچنان در افرادی که این دارو
را مصرف کرده بودند در مقایســه با افراد دیگر  ۳۷درصد
بیشتر بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در بیمارانی که سابقه حمله
قلبی یا سکته مغزی داشــتهاند تاثیر دوز پایینی از داروی
قلبی دیگر ،مورد تایید
آســپرین در پیشــگیری از حمله ِ
کارشناسان اســت اما بیخطر بودن مصرف این دارو برای
افراد سالم کمتر شناخته شده است.

امکان انتقال آب از دریاچه وان
به دریاچه ارومیه وجود دارد

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با سفیر
ترکیه در ایران درباره انتقــال آب از دریاچه وان به دریاچه
ارومیه و کمک ترکیه به ایران برای ساخت فیلتر خودروهای
دیزلی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا ،عیسی کالنتری در این دیدار با سفیر ترکیه
در ایران به گامهای موثر و مفیدی که دو کشور میتوانند در
زمینه محیط زیست و بهبود آن در منطقه بردارند اشاره کرد.
وی با اشاره به عملیات احداث دیوار مرزی از جانب دولت
ترکیه گفت :این دیوار از بعد تروریســم و امنیت به نفع هر
دو کشور اســت اما باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا
باعث عدم تردد ،ایجاد مشکل آبشخور و قطع ارتباط ژنتیک
حیات وحش در دو کشور نشود چرا که جبران این اتفاقات
امکانپذیرنیست.
معاون رییس جمهوری درباره دریاچه ارومیه و انتقال آب
از دریاچه وان به ارومیه گفت :امکان این وجود دارد که آب
اضافی از دریاچه وان وارد دریاچه ارومیه شود چون خشک
شدن دریاچه ارومیه تهدیدی جدی برای منطقه است.
کالنتری درباره خشکسالی در ایران اظهار کرد :متاسفانه
کشور ایران از سال  ۱۳۷۸تاکنون شاهد خشکسالی بوده و
در این بازه فقط سه سال پر بارش را تجربه کردیم که امسال
نیز جزو همان سه سال است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توانمندی
ترکیــه برای تولید فیلتر خودروهــای دیزلی تصریح کرد:
آلودگی هوا در کالنشهرها یکی از موضوعات مهم کشور ما
اســت و یکی از دالیل آن خودروهای دیزلی است .از کشور
ترکیه درخواست میکنیم تا در زمینه ساخت این فیلترها به
ایران کمک کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی محیط زیست ،دریا اورس-
ســفیر جمهوری ترکیه در ایران  -نیز در این دیدار گفت:
تهران یکی از زیباترین شهرهایی است که دیدهام همچنین
کشــور ایران دوســت و متحد ما در شرایط مختلف است.
کشور ترکیه مثل همیشه آماده همکاریهای محیط زیستی
و تکنولوژیک با ایران است

درمان پوسیدگی دندان بیش از
۶۰درصد دانشآموزان پایه ششم ابتدایی

رئیس اداره بهداشــت دهان و دندان وزارت بهداشــت از
درمان پوسیدگی دندان بیش از  ۶۰درصد دانشآموزان پایه
ششم ابتدایی خبر داد.
صمدزاده (رئیس اداره بهداشــت دهــان و دندان وزارت
بهداشت) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره طرح دهان و
دندان عاری از پوسیدگی گفت :برنامه مشترکی با مجموعه
آموزش و پــرورش تحت عنوان «دهــان و دندان عاری از
پوســیدگی» برای دانش آموزان پایه ششم در نظر گرفته
شــده است .این طرح از سال تحصیلی  ۹۸ -۹۷در مدارس
سطح کشور به اجرا رسیده است.
وی بیــان کــرد :تاکنون مشــکل بیــش از  ۶۰درصد
دانشآموزان پایه ششم شناسایی و حل شده است .امیدواریم
تا پایان تابستان بتوانیم به  ۸۰درصد دانشآموزان خدمات
ارائه کنیم؛ البته در حال حاضر پیگیر انجام آن هستیم.
رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت تصریح
کرد :برنامهریزی ما این اســت ،دانشآموزان پایه ششم در
سطح مدارس شناسایی و به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع
داده شوند تا خدمات ترمیمی و جرمگیری برای آنها انجام
شود ،در روستاها این اقدام رایگان صورت میگیرد.
صمدزاده همچنین افزود :در شهرها نیز بنابر بضاعت مردم،
افرادی که توانایی مالی ندارند ،خدمات برای آنان به صورت
رایگان انجام میشــود .در حال حاضر طرح دهان و دندان
عاری از پوسیدگی فقط برای دانشآموزان پایه ششم اجرا
میشود ،زیرا آنان برای آخرین سال در دوره ابتدایی حضور
دارند و در ســالهای بعد ما به آنان دسترسی نداریم و وارد
مقطع جدیدی میشوند.
رئیــس اداره بهداشــت دهان و دندان وزارت بهداشــت
گفت :نزدیک یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر جمعیت ســنی
این پایه است .با توجه به اینکه این کار ،به تازگی آغاز شده
اســت ،طی بررسیها تصمیم گرفتیم که این کار را از پایه
ششم آغاز کنیم .به مرور زمان به مقاطع پایینتر مانند پایه
پنجم و چهارم این طرح را ارائه خواهیم کرد ،زیرا جمعیت
زیادی هستند .در حال حاضر  ۷میلیون دانشآموز داریم که
خدمات برای این تعداد دانشآموز ،زیاد است.

