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افزایش ۴۰۰هزار تومانی
«حقوق»ها شامل مستمریبگیران
تأمیناجتماعی میشود؟

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعالم
افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی
در ســال آینده اظهار کرد :قطعاً مســتمریها افزایش خواهد
یافت ولی چون شــورای عالی کار بایــد برای حداقل حقوق و
دســتمزد تصمیم بگیرد ،ما منتظر میمانیم و بعد از آن میزان
افزایش مستمریها را اعالم خواهیم کرد.
محمدحســن زدا در گفتوگو با ایســنا ،در پاسخ به پرسشی
دربــاره زمان تصویب و اعالم افزایش مســتمریها در ســال
آینده اظهار کرد :قطعاً مســتمریها افزایش خواهد یافت ولی
چون شــورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دســتمزد
تصمیم بگیرد ،ما منتظــر میمانیم و بعد از آن میزان افزایش
مستمریها را اعالم خواهیم کرد.
وی افزود :هرســاله قبل از پایان سال این اتفاق افتاده و امسال
هم با توجه به پشــتکاری که وزیر رفاه دارد و در حال پیگیری
است ،تصور میکنم قطعاً همین روزها به نتیجه برسد.
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی درباره پیشــنهاد تأمین
اجتماعی برای افزایش نرخ مســتمریها بــا توجه به حداقل
دســتمزد گفت :ما چون عضو شــورای عالی کار نیستیم قطعاً
پیشنهادی نداشتیم.
زدا دربــاره افزایــش ۴۰۰هــزار تومانی حقــوق کارمندان و
بازنشستگان در سال آینده گفت :آن ۴۰۰هزار تومان مربوط به
بازنشستگان کشوری است و میزان افزایش حقوق بازنشستگان
تأمین اجتماعی فقط با مصوبه شورای عالی کار معین میشود.
وی درباره افزایش حقوق به نســبت نرخ تورم نیز عنوان کرد:
میزان افزایش برای حداقل بگیرها یک رقم و برای سایر سطوح
یک رقم است .بعد از اعالم حداقل حقوق و دستمزد در شورای
عالی کار ،ما برای ســایر ســطوح درآمدی بــه هیئت وزیران
پیشنهاد میدهیم.

مرگ ساالنه  ۱۴۰۰۰نفر
در جادههای کشور

بنابر اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا ،بیشــتر تصادفات در مرز
۳۰کیلومتری شــهرها رخ میدهد ،لذا برنامههای بسیار جدی
بــرای کاهش نقاط حادثهخیز جادهها و شــهرها در نظر گرفته
شده است.
به گزارش ایسنا ،سردار کمالهادیانفر در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :نقش همیاران پلیس بیش از ۱۸درصد در کاهش تصادفات
مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه در طول ۱۳ســال (از سال ۸۴تاکنون) تعداد
همیــاران در جاده از بیش از ۴۰۰۰نفر امروز به بیش از ۱۴هزار
نفر افزایش یافته است اظهار کرد :این امر تأثیر بسزایی در کاهش
۱۸درصدی تصادفات داشــته به طوری که کاهش تصادفات با
همکاری همیاران پلیس در کشور قابل رؤیت است.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :امروز در کشور بیش از ۱۰میلیون
همیار و ۸۰۰هزار نفر پلیسیار راهور داریم که پلیس راهور ناجا
را همراهی میکنند .امیدوار هستیم با برنامهریزی خوبی که در
مدارس انجام شده است ،به شکل نمادین طرح همیاران پلیس
برگزار میشود.
ســردارهادیانفر ادامه داد :در نوروز  ،۹۷بیش از ۱۳۰۰کشته بر
اثر تصادفات جادهای کشور داشتهایم که نسبت به سال گذشته،
تقریباً ۱۸.۵درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس راهــور ناجا اظهار کرد :عمده علت تصادفات ،عدم
توجه به جلو ،سرعت و سبقت غیرمجاز ،خوابآلودگی و خستگی
رانندگان بوده است که در راستای کاهش تصادفاتی که عاملشان
این عوامل اســت ،ما مکرراً توصیه میکنیــم به نکات ایمنی و
راهنمایی و رانندگی دقت کنند.
ســردارهادیانفر بــا بیــان اینکه بیشــتر تصادفــات در مرز
۳۰کیلومتری شهرها رخ میدهد گفت :طی جلساتی که با وزیر
راه در ناجا برگزار شــده ،برنامههای بســیار جدی برای کاهش
نقاط حادثهخیز جادهها و شهرها در نظر گرفته شده و امیدواریم
تا قبل از شــروع سال جدید ،این نقاط به حداکثر ممکن برسد
ولی ما معتقد هستیم که اصلیترین عامل تصادف ،عامل انسانی
است یعنی اگر راننده از ســرعت مطمئنه استفاده کند ،شتاب
در حرکت نداشته باشد ،به روبهرویش ،توجه و قوانین را رعایت
کند ،تصادفات کاهش چشمگیری خواهد داشت.
وی در ادامه گفت :خواســته مــا از دولت با توجه به دغدغهها و
نگرانیهای اصلی مردم ،مقام معظم رهبری ،مســئولین کشور
و ریاســت جمهوری بحث تصادفات و تلفات جادهای اســت که
متأسفانه امسال نسبت به ســال گذشته تقریباً ۱۶۰نفر بیشتر
در جادههای کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست دادهاند.
هادیانفر با بیان اینکه هشت دهم درصد افزایش تلفات در سال
گذشته داشــتهایم ادامه داد :دولت با پشتیبانیهای جدی و با
حمایت از ســایر دســتگاهها ،وزارت رفاه و وزارت بهداشت یک
برنامه جدی برای کاهش تلفات و تصادفات داشته باشد چراکه
ما نیازمند این حمایتها هستیم.
رئیس پلیس راهور ادامه داد :یکی از دغدغههای جدی کشورهای
توسعه یافته افزایش تصادفات و تلفات جادهای هست .این برای
ی خوب نیست که ساالنه بیش از ۱۴هزار
نظام جمهوری اسالم 
نفر در جادههای کشــور بر اثر تصادف فــوت کنند و ۳۱۵هزار
نفر مجروح شــوند و بخش زیادی از این افراد گذشته از اینکه
خانوادههای آنها از هســتی ساقط میشوند ،دچار معلولیتهای
دائمیمیشوند به همین خاطر امیدواریم با کمک دولت و سایر
نهادها بتوانیم این تصادفات و تلفات را کاهش دهیم.
وی ادامه داد :نظارتهای هوشــمند و سیستمیرا باید افزایش
دهیم .ما خیلی بهدنبال اصطکاک بین پلیس و مردم نیســتیم.
خیلی بهدنبال جریمه کردن نیســتیم؛ امیــدوارم کمپینهایی
تحت عنوان روز بدون کشته ،روز بدون تصادف ،روز بدون حادثه
و  ...ایجاد شود.
سردارهادیانفر گفت :ما تقریباً ۴۶درصد کشتهشدگان در حین
انتقال و بخشــی هم در حین درمان از دست میروند .به همین
منظور جلســاتی فرمانده ناجا با رئیس اورژانس کشــور و وزیر
بهداشت داشتهاند و پیشنویس تفاهمنامهای را تنظیم کردهایم.
این خبر خوش را باید بدهم که وزیر بهداشت اراده دارند که این
تفاهم نامه در کشــور اجرایی شود که در واقع ما میزان خسارت
در انتقال مجروحان تصادف به حداقل ممکن برسد.
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گرانی ،گریبانگیر دندانپزشکی
رئیس اداره ســامت دهــان و دندان وزارت
بهداشت با بیان اینکه مشکل دهان و دندان
در بیش از ۹۰درصد افــراد جامعه ما وجود
دارد ،اقدامات انجام شده در زمینه بهبود ارائه
خدمات دندانپزشکی در روستاها و مناطق
محروم و همچنین گروه ســنی زیر ۱۴سال
را تشریح کرد.
دکتر حمید صمدزاده در گفتوگو با ایســنا،
با اشــاره به وضعیت مراکز دندانپزشکی در
روســتاها و مناطق محروم گفت :ما در قالب
طرح تحول ســامت ،نزدیک به ۳۰۰۰مرکز
ی را کــه دارای واحــد
بهداشــتی درمانــ 
دندانپزشــکی بودند ،از نظر فضا و امکانات
تجهیزاتی بازســازی کردیم؛ درحالیکه این
واحدهــا نزدیک به  ۲۰تا ۲۵ســال بود که
مستهلک شده بودند و فضاها و تجهیزاتشان
خراب شده بود .بر این اساس فضاهایشان را
بازسازی و تجهیزاتشان را بروز کردیم.
توزیع ۱۷۰۰دندانپزشک برای روستاییان
و محرومان
وی با اشاره به نبود دندانپزشکی در روستاها
نیز افزود :پیــش از اجرای طرح تحول نظام
سالمت ،در روستاها دندانپزشک نداشتیم؛
ی که خدمات دندانپزشــکی آنها
بهطــور 
طی  ۱۰تا ۱۵ســال تقریباً به صفر رســیده
بود و ک ً
ال در  ۱۲۰۰مرکز شــهری و نزدیک
به ۱۰۰۰مرکز شهری-روســتاییمان حدود
۱۰۰دندانپزشک داشتیم ،اما با اجرای طرح
تحول توانستیم نزدیک به ۱۷۰۰دندانپزشک
را در روستاها و بهویژه مناطق محروم جذب
کنیم کــه خدمات خوبی را در روســتاها و
مناطق محروم ارائه میکنند.
رئیس اداره ســامت دهــان و دندان وزارت
بهداشــت ادامه داد :یکی از مشکالتمان در
روســتاها این بود که مــردم حداقل پولی را
که باید برای یک کشــیدن دندان میدادند،
نداشــتند .در این راستا برای اینکه مشکلی
در زمینــه مراجعه افراد این مناطق به مراکز
بهداشــت و واحدهای دندانپزشکی نداشته
باشــیم ،خدماتی را بــرای گروههای هدف
رایگان کردیم که اســتقبال خوبی هم از این
اقدام شد .در این زمینه خیرین هم درگیر کار
شــده و اقداماتمان به خوبی پیش میرود.
در حال حاضر در این مناطق خمیردندان و
مسواک هم به صورت رایگان توزیع میکنیم.
وجود مشــکالت دندانپزشــکی در
۹۰درصد ایرانیان

صمــدزاده در ادامه صحبتهایــش درباره
وضعیت خدمات دندانپزشکی در سالمندان
و اقدام وزارت بهداشــت بــرای این گروه از
افــراد جامعه نیز گفت :بایــد توجه کرد که
مشــکل دهان و دندان در بیش از ۹۰درصد
افــراد جامعه مــا وجــود دارد و هزینههای
آن هم بسیار باال اســت؛ چراکه کار در این
حوزه تخصصی اســت .بنابرایــن با توجه به
گران بودن خدمات دندانپزشــکی ،در این
زمینه گروه هدف انتخــاب کردهایم؛ چراکه
نمیتوانیم خدمات دندانپزشکی را به همه
افراد جامعه رایگان ارائه دهیم.
شاخص پوسیدگی دندان در سالمندان
چقدر است؟
رئیس اداره ســامت دهــان و دندان وزارت
بهداشت با بیان اینکه در عین حال خدمات
دندانپزشــکی در حوزه سالمندان خاصتر
اســت افزود :زیرا هر سهســال یک واحد به
شاخص ( DMFTشاخص پوسیدگی دندان)
ی که شاخص
سالمندان اضافه میشود؛ طور 
پوســیدگی دندان در سنین  ۳۵تا  ۴۵سال
نزدیک به ۱۳.۲است .همچنین در این سنین
بیش از ۴۰درصد دندانها کشیده میشود و
هر چه سن باال رود،تعداد دندانهای کشیده
شده نیز افزایش مییابد.
سالمندان و خدمات گران دندانهایشان
صمدزاده با بیان اینکهدر حوزهدندانپزشکی
ســالمندان باید کارهایــی تخصصی مانند
پروتز ،ایمپلنت و  ...اتفاق افتد که هزینههای
بســیار باالیی دارد اظهار کــرد :بنابراین ما
در حوزه دندانپزشــکی گروه سنی شش تا

۱۴سال اقداماتی را انجام دادهایم و قرار است
هر سال یک پایه تحصیلی به این گروه هدف
اضافه کنیم ،زیرا آنها اولویت دارند .بنابراین
در ابتدای طرح تحول روی ســنین شش تا
۱۴سال کار کردیم .بعد از دو سال زیر شش
ســال را اضافه کردیم و درحال حاضر داریم
به یک مقطع باالتــر میرویم که افراد  ۱۵و
۱۶سال را شامل میشود تا بعد بتوانیم کل
مدارسمان را در حوزه خدمات دندانپزشکی
تحت پوشش قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در این گروههای سنی کار
دهان و دندان کم هزینهتــر بوده و بازدهی
درازمدتش هم بیشتر است افزود :کسی که
دندانی را از دست داده ،احتیاج به توانبخشی
دارد و باید دندانی برایش ســاخته شود که
هزین ه این اقدام باالست و در حوزه بهداشت
و پیشــگیری هم نیست .ما اگر در گروههای
ســنی مورد هدفمان به درمــان هم ورود
کردیم ،به این دلیل بوده که جلوی از دست
رفتن دنــدان را بگیریم ،وگرنه هیچ بیمهای
این خدمات را تحت پوشش قرار نمیدهد.
رئیس اداره ســامت دهــان و دندان وزارت
بهداشــت با بیــان اینکــه کار اصلی ما در
معاونت بهداشت ،آموزش و پیشگیری است
گفت :از طرفی بایــد توجه کرد که مردم به
این خدمات نیاز دارنــد و بیش از ۹۰درصد
مردم درگیر مشکالت دندانپزشکی هستند.
حــال پرداخت از جیــب مــردم در حوزه
دندانپزشکی هم بســیار باالست .بر همین
اساس با پیگیریهای وزیر وقت بهداشت در
طرح تحول ســامت ،ما در مقطعی وارد کار

درمان در حوزه دندانپزشکی شدیم ،اما نه
برای همه افراد جامعه ،زیرا هزینهها بسیار
باالست.
تجهیز ۸۰درصد مراکز دندانپزشکی
و گرانی گریبانگیر
صمدزاده با اشاره به وضعیت تجهیز مراکز
دندانپزشکی نیز گفت :در سالهای ۱۳۹۴
و  ۱۳۹۵با اقداماتی که انجام شــد حدود
۸۰درصــد مراکزمــان تجهیز شــدند ،اما
۲۰درصدشــان باقیماندند .البته در حال
حاضر هزینههای تجهیزات دندانپزشکی
بســیار باال رفته است؛ بهطوری که یونیتی
را کــه ۱۵میلیــون تومــان میخریدیم،
اکنون به  ۴۵تا ۵۰میلیون تومان رســیده
اســت و چنین مشــکالتی داریم .در عین
حال تحریمها هم تأثیراتی گذاشــتهاند و
در مجموع بــا چنگ و دندان مراکز را نگه
داشتهایم.
از پایگاههای ســیار دندانپزشکی چه
خبر؟
وی در بخــش دیگــری از صحبتهایــش
درباره پایگاههای ســیار دندانپزشکی گفت:
همــه پایگاههای ســیار دندانپزشــکی در
حال کار هســتند .در این زمینه دو قسمت
داریم؛ یک قســمت یونیتهای سیار پرتابل
اســت که حدود ۱۰۰۰دستگاه آماده کردیم
کــه نیروهایمان آنهــا را در یک چمدان با
خودشان در مدارس و ...میبرند .قسمت دوم
هــم بحث موبایل کلینیک اســت که نوعی
آمبوالنس دندانپزشــکی است و نزدیک به
۸۰دستگاه آن در کشور توزیع شده است.
صمــدزاده با بیــان اینکه در هر اســتانی
حداقــل یــک و حداکثــر ســه دســتگاه
موبایلکلینیک داریم اظهار کرد :در بوشــهر
۱۰دســتگاه موبایلکلینیک داریم که بیش
از ۹۰درصدشــان کار میکنند و به مناطق
محــروم ،روســتاها و ...میرونــد و خدمت
ارائه میدهند .روی تمام این دســتگاههای
جیپــیاس وصل اســت و آنهــا را رصد
میکنیم و اگر کســی دســتگاه را در جایی
نگهداری کند ،با فرد خاطی برخورد میشود.
البتــه در مقطعی برخی از این دســتگاهها
پالک نشده بود و مشکل داشتند ،اما باز هم
هر دانشگاهی با پلیسِراه ،خودش هماهنگ
کرده بــود که مجوز تردد بگیرد ،اما در حال
حاضر همه دستگاههای موبال کلینیک پالک
شدند و کار میکنند.

آسیبهای خانهتکانی به ارگونومیبدن

کارشــناس ارگونومیمعاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با اشــاره به افزایش بروز آسیبهای برگشتناپذیر
در خانه تکانیهای روزهای پایانی ســال ،رعایت نکاتی ساده را در
کاهش این آسیبها و افزایش ایمنی افراد ضروری عنوان کرد.
به گزارش ایســنا ،مهندس مصطفی خدابخشی گفت :در روزهای
پایانی سال ،همه مردم بهخصوص خانمهای خانهدار درگیر مراسم
خانهتکانی میشوند و متأسفانه برخی از افراد بهدلیل بیتوجهی به
نکات ساده و جزئی دچار آسیبهای برگشتناپذیر میشوند.
بنابر اعالم روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،وی
با اشــاره به رعایت برخی نکات برای پیشــگیری از بروز آسیبها
در حیــن خانهتکانی به افــراد توصیه کرد :قبــل از انجام هر کار
ابتدا فکــر کنید چگونه میتوانیــد کار را راحتتر و ایمنتر انجام
دهید .در هنگام کار برای جلوگیری از لیز خوردن ،بههیچعنوان از
دمپایی اســتفاده نکنید و تا حد امکان از ابزار و تجهیزات مناسب
مثل جاروهای دســتهدار ،تی و  ...برای انجام کارها استفاده کنید.
حتماً از وسایل و تجهیزات کمکی و استاندارد نظیر مچبند ،زانوبند،
دستکش ،کمربند ،ماسک و ...استفاده کنید.
خدابخشــی در ادامه افزود :در هنــگام کار کردن از زانو زدن و کار
کردن بیش از ۲ساعت در یک روز خودداری کنید .از کار کردن در
حالت خمیده ،چرخش گردن و پشت و کمر و همچنین زانو برای
بیش از ۲ســاعت در یک روز کاری خودداری کنید .از بلند کردن
دست و بازو باالتر از حد شانه یا جابجایی در وضعیت یادشده برای
بیش از ۲ساعت در یک روز کاری خودداری کنید.

وی تأکید کرد :قبل از بلند کردن بار با برداشتن گوشه آن ،وزن بار
را برآورد کنید و اگر جسم موردنظر خیلی سنگین است ،برای بلند
کردن آن از دیگران کمک بخواهید.
این کارشــناس ارگونومیمعاونت امور بهداشتی دانشگاه در ادامه
توصیههای خود به افراد اظهار داشت :از بلند کردن بارهای سنگین
خودداری کنید و توجه داشته باشید که برای جابجا کردن اشیا ،هل
دادن بهتر از کشیدن است .برای حمل بارهای حجیم از چرخدستی
استفاده کنید و هنگام جابجا کردن اشیا ،روی سطح محکم و ثابتی
مثل چهارپایه بایستید و نه روی نردبان یا صندلی چرخدار.
وی تأکید کرد :بار را به قطعات کوچکتر تقسیم و بلند کنید و سعی
کنید تا حد ممکن بار را به بدن خود نزدیک کنید .هنگام جابجایی
ی جوانب
بارهای خطرناک (مواد شیمیایی ،آتشگیر ،اسید و )...تمام 

احتیاط را مراعات کنید و برچســب روی بار را حتماً مطالعه کنید.
در حین بلند کردن بار ،همزمان حرکات چرخشــی نداشته باشید.
دستگیرهها برای راحتی شما ساخت ه شدهاند و همواره سعی کنید
پساز اینکه بار را محکم از دستگیره آن گرفتید ،آن را بلند کنید.
خدابخشــی در ادامه توصیههای خود گفــت :موقع جابهجایی بار،
جلوی دید خود را باز بگذارید و مســیر حرکت خود را باز و خلوت
نگهداریــد .مواظب ســطوح لغزنده ،روغنی و لیز باشــید .مواظب
میخهای بیرون آمده از تختهها باشــید .هنــگام حمل بار حتماً از
دستکش مناســب و تمیز استفاده کنید .در صورت گرفتگی ساده
کمر۷۲ ،ساعت استراحت مطلق کرده و در موارد شدیدتر به پزشک
مراجعه کنید.
وی تأکیــد کرد :قبل از شــروع بهکار ،بدن باید گرم شــود و در
صورتیکه بدن گرم نشــود ،در حین کار و بعد از کار ،درد عضالت
و کشــیدگی در تاندونها و ناراحتیهای مفصلی حس خواهد شد.
حتمــاً در بین فواصــل کاری به خود اســتراحت بدهید که دچار
دردهای عضالنی نشوید.
ی معاونت امور بهداشتی دانشگاه در پایان
این کارشــناس ارگونوم 
صحبتهایش به افراد توصیه کرد :برای انجام کارهای ســنگین تا
حد امکان از دیگران کمک بگیرید .توجه داشــته باشید چنانچه از
کارگرهای خانگی برای انجام کارهای منزل استفاده میکنید ،این
افراد توسط یک شــرکت خدماتی معتبر بیمه داشته باشند تا در
صورت بروز حادثه مورد حمایت بیمه قرار بگیرند.

بازرسی بهداشتی از اماکن و مراکز حساس عمومیدر نوروز
معاون بهداشت وزارت بهداشــت از تشدید بازرسیهای بهداشتی
ی در طرح ســامت نوروزی خبر داد و جزییات این
از اماکن عموم 
طرح را تشدید کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتر علیرضا رئیســی در مانور بهداشت محیط
طرح ســامت نوروزی گفت :در تعطیالت نوروز گذشــته اقدامات
بازرسان و مأموران بهداشــت در حوزه نظارت نسبت به سالهای
قبل بینظیر بود .من خودم از چندین استان بازدید کردم و حضور
شما را حس میکردم .شما یک پشتوانه و مهر تأییدی هستید که
مردم با خیال راحتتر از اماکن عمومیاستفاده کنند.
وی افزود :در عین حال تجهیز حوزه بهداشت محیط به دستگاههای
پرتابل نقطه عطفی در حوزه بهداشت محیط بود؛ چراکه در گذشته
در بازرسیها باید ابتدا نمونهگیری میشد و سپس نمونه مورد نظر
به آزمایشگاه میرفت و در آنجا مشخص میشد که آیا نمونه آلوده
است یا خیر .اما در حال حاضر در محل این اتفاق میافتد.
وی بــا بیان اینکه ضابطین قضایی و نیروی انتظامیدر این حوزه
کمک بســیاری میکنند و از آنها تشــکر میکنیم گفت :یکی از
اولویتهای برنامه نوروزی امســال ،نظارت و بازرســی بهداشــتی
بر اماکن و مراکز حســاس عمومیاســت .همچنین امســال کار
سامانه ۱۹۰که سامانه شکایات و گزارشهای مردمیاست ،در این
یک ماه کارش را شدت میبخشیدم.
رئیســی ادامه داد :در عین حال امسال در حوزه بهداشت محیط از
ظرفیت دفاتر خدمات سالمت نیز استفاده میکنیم.

وی تأکیــد کرد :ما اعتقاد داریم که اوالً ســامت حق همه مردم
اســت و دوم وزارت بهداشت متولی سالمت است و سیاستگذاری
و نظارت میکند .اما نکته ســوم این است که سالمت تنها توسط
وزارت بهداشــت تضمین و تأمین نخواهد شد و همه سازمانها و
بخشهــا باید به کمک ما آیند؛ بنابراین حتی از بخش خصوصی و
مردم میخواهیم که ناظر ما باشند.
رئیســی با اشاره به آمار بازدیدهای سال گذشته در حوزه بهداشت
محیط گفت :در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰هزار بازدید بهداشتی
انجام شــد و ۲۲هزار بازدید نیز از اماکــن بینراهی انجام دادیم.
همچنین ١١هزار متخلف بهداشــتی شناسایی و به مراجع قضایی

معرفی شــدند که از این تعداد ۲۴۱۰مرکز متخلف پلمب شــدند.
همچنین در ســال گذشــته ۲۰هزار بازدید مشــترک با تعزیرات
حکومتی و ســایر دستگاهها داشتیم که قابل افتخار است .در عین
حال ۲۸۶هزار مورد سنجش با دستگاههای پرتابل صورت گرفته و
یک میلیون و ۵۰۰هزار کیلوگرم مواد غذایی معدوم شد.
وی خطاب به به بازرســین بهداشــت محیط گفت :شما مرزبانان
ســامت کشور هستید .در اربعین گذشــته حتی یک مورد وبا در
کشــور نداشتیم و این نشان میدهد که شــما کارتان را به خوبی
انجام میدهید ،باید توجه کرد که بحث اربعین فقط مرزهای غربی
را شــامل نمیشود بلکه باید در شرق کشور هم کنترلهای الزم را
انجام دهیم تا افرادی که از کشورهای همسایه وارد میشوند ،مبتال
به بیماری نباشند.
وی افزود :من از شما و خانوادههایتان که در این ایام برای سالمت
مردم از خودگذشتگی میکنید ،تشکر میکنم و امیدوارم در امسال
هم به خوبی کارتان را انجام دهید.
در ادامه این مراســم آرش لشــکری -مدیــرکل حمایت از حقوق
مصرفکنندگان ســازمان تعزیرات حکومتی گفت :از ۷اسفندماه
گشتهای مشــترک تعزیرات حکومتی بر اساس تفاهمنامهای که
با وزارت بهداشت امضا کردیم ،راهاندازی و ۵۰۰تیم فعال شدهاند.
وی افــزود :این گشــتها در حال حاضر در تمام اســتانها فعال
هســتند و مردم هم میتوانند تخلفات بهداشــتی و ...را به  ۱۳۵و
 ۱۲۴اطالع دهند.

ی فقط به فکر «جوج
در طبیعتگرد 
زدن» نباشیم

با نزدیک شــدن به ایــام نوروز و آغــاز تعطیالت ،بازار
طبیعتگردیهــا داغتــر از هر زمان دیگری میشــود.
بســیاری از افراد ترجیح میدهند پس از یک سال کار و
فعالیت در شــهرهای بزرگ و پر جمعیت ،چند روزی را
میهمان طبیعت باشند اما گردشگریهای غیر مسئوالنه
گاهی هزینههای سنگینی روی دوش طبیعت میگذارد.
یک استاد جهانگردی در ادامه به نکات ساده برای کاهش
خسارت به طبیعت در روزهای تعطیل اشاره کرده است.
توگو با ایســنا با اشــاره اینکه
راحله اســدینیا در گف 
ســفرهای گروهی ،آموزشهای محیط زیستی به همراه
دارد اظهار کرد :در گروههای طبیعتگردی سرگروههایی
هســتند که آموزش دیدهانــد و میتواننــد آنها را به
طبیعتگــردان آمــوزش دهند هنگامیکه ســفرهای
طبیعتگردی بهصورت گروهی انجام میشــود طبیعت
از زباله به دور میمانــد چراکه افراد وقتی در گروه قرار
میگیرند به صورت ناخودآگاه اقدامات حفاظت از محیط
زیســت را از یکدیگر تقلید میکننــد و بدین ترتیب از
ب رساندن به پوشش
آلودگی رودخانهها و آبشارها و آسی 
گیاهی و جانوری منطقه جلوگیری کند.
وی با تأکید بــر اینکه تورهای طبیعتگردی میتوانند
سفرهای نوروزی را به سمت برنامههای آموزشی حفاظت
از محیط زیست ببرند تصریح کرد :بهتر است که تورهای
طبیعتگــردی در کنار تفریح ،زمانی را برای جمعآوری
زبالهها از جنگل یا از کنار سواحل و آشنا کردن کودکان با
مفاهیم حفاظت از محیط زیست اختصاص دهند .خیلی
اوقــات هنگامیکه خانوادهها بهصورت تکی یا خانوادگی
سفر میکنند ممکن است در جمع خود اقداماتی انجام
دهند که به طبیعت آسیب بزنند.
این اســتاد مدیریــت جهانگردی ادامه داد :متأســفانه
در جامعــه ما گاهی اوقات مقابله با مســائل اجتماعی و
فرهنگی وجود دارد و برخی افراد اینگونه بیان میکنند
که نهادهای جامعه بهما خدماتی ارائه نمیدهند پس ما
هم به محیط زیست آســیب میزنیم بنابراین سفرهای
تکی یا خانوادگی به مراتب آســیبهای بیشــتری برای
محیط زیست درپی دارند.
اســدینیا با انتقــاد از برخی تورهــای طبیعتگردی
گفت :متأســفانه برخی گروههایی که اقدام به برگزاری
تورهای طبیعتگردی میکنند صرفاً اهداف درآمدزایی
و اقتصادی دارند و هیچگونه برنامههای آموزشــی برای
برگزاری این تورها درنظر ندارند.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه در بسیاری از
ســفرهای خانوادگی یا انفــرادی روی ابنیــه تاریخی
یادگاری نوشــته میشــود ،اظهار کرد :متأســفانه این
عادت اشــتباه رفتاری به طبیعتگردی نیز انتقال پیدا
کرده اســت .تورهای طبیعتگردی در کنار درآمدزایی
میتوانند به طبیعتگردان در این زمینهها آگاهی دهند.
وی در ادامه با اشاره به فرهنگ خرید سوغاتی در کشور
اظهار کرد :بهتر است سوغاتیهایی که در سفرها خریده
میشود صنایع دســتی و برگرفته از طبیعت و فرهنگ
جامعه باشــند همچنین در ســفرهای گروهی به افراد
آموزش داده شود که کیســههای پارچهای را جایگزین
کیســههای پالســتیکی کنند و از ظروف یکبار مصرف
استفاده نکنند.
این اســتاد مدیریت جهانگردی بــا بیان اینکه تفکیک
زبالههــا از یکدیگــر از جمله مواردی اســت که باید در
طبیعتگــردی به آن توجه کنیــم ،تصریح کرد :برخی
آژانسهای مســافرتی که دغدغه محیط زیست دارند در
برنامه ســفر خود گیاهخواری را نیز میگنجانند و سعی
میکنند که حداقل یک روز از سفر را گیاهخواری کنند.
اســدینیا افزود :از دیگر مزایای ســفرهای گروهی این
است که به جای استفاده از چندین خودرو از یک خودرو
استفاده میشــود و در نتیجه آسیب کمتری به طبیعت
میرسد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه آفرود سواری در مناطق
کویری و جنگلی کشــورهای مختلف دنیا انجام میشود
گفت :البته اینکار مشــروط به شــرایط خاصی اســت.
پوشــش گیاهی و جانــوری منطقه نباید بــر اثر آفرود
ب ببیند همچنین مسیری که برای این کار
سواری آسی 
انتخاب میشود شناخته شده و رانندگان آفرود آموزش
دیده باشــند که همه اینها نیازمند آموزشهای قبل از
سفر است.
این مدیر آژانس گردشــگری با بیان اینکه متأســفانه
مهمترین ضعف گردشــگری ســبز و پایدار در کشور ما
مسئله آموزش و فرهنگسازی قبل از سفر است تصریح
کرد :اگر میخواهیم یک اکوتوریسم مثبت داشته باشیم
و اثرات منفی گردشــگری طبیعی را کاهش دهیم باید
بدانیم که گردشگری طبیعی با چه هدفی انجام میشود.
اگــر هدف فقط تفریح و به اصطــاح عامه مردم «جوج
زدن» باشد آسیب زیادی به طبیعت وارد میشود.
این استاد مدیریت جهانگردی ادامه داد :آگاهی از فضای
محیطی که به آن وارد میشویم اعم از اینکه آن منطقه
متعلق به چه دورهای اســت و پوشش گیاهی و جانوری
چه قدر آســیبپذیر هســتند ضروری است همچنین
یادگیــری اصول حفاظت از طبیعت و احترام به فرهنگ
منطقه از دیگر مواردی اســت که گردشگران باید به آن
توجه کنند.
اسدینیا در پایان گفت :برای افزایش طبیعتگردیهای
مســئوالنه باید از تجارب کشــورهای خارجی در زمینه
اقامتگاههای بومگردی استفاده کنیم.

