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دبیر شورای عالی نظام پرستاری کشور:

مهاجرت بیش از  1000پرستار از
کشور ،بخشی از خروج نیروهای
مفید کشور است .دیروز هم در
خبرها داشتیم که ایرانیها بیشترین
تعداد مسکن را در ترکیه خریداری
کردهاند که زمینه مهاجرت موقت
یا دائم آنان را فراهم میآورد.
معمو ًال هم ،اینها افرادی هستند که
به نسبت ،وضعیت مناسب مالی و
اقتصادی دارند .مهاجرت نخبگان
و تحصیلکردگان سطوح ارشد
و دکتری و همچنین مخترعان و
چهرههای علمی هم که مسبوق
به سابقه بوده است .اگر به خوبی
نگاه کنیم االن مهاجران به خارج از
کشور ،تقریب ًا در بیشتر مشاغل و
ردههای اقتصادی ،علمی ،فرهنگی،
هنری ،ورزشی و  ...هستند و باید
برای این خروجهای زیانآور فکری
کرد.
سابق ًا پزشکان و متخصصان و فوق
تخصصهای علوم پزشکی به خارج

مهاجرت میکردند ولی اینک
به پرستاران هم سرایت کرده.
گرچه خواستههای پرستاران با
پزشکان در پارهای موارد متفاوت
است ولی همگی نیروهای مفید
کشور ما هستند که برای آموزش،
مهارتآموزی و تجربهاندوزی آنها
هزینههای زیادی شده است.
باید خواستههای آنها را به ج ّد
مورد بررسی و رسیدگی قرار داد
تا بمانند .شکی نیست که سالهاست
مردم همگی در شرایط بد اقتصادی
بسر میبرند خصوصا در یکی دو
دهه گذشته این فشارها ،طاقت
همگان را فرسوده و زندگی را
سخت کرده است .باید مسئوالن
امر یک بازنگری اساسی و عمیق
در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،شغلی ،ورزشی،
هنری و  ...صورت دهند و حال و
هوای جامعه را کام ً
ال عوض کنند
تا جلوی این مهاجرتها را بگیرند.

رئیس پلیس راهور ناجا:
پوشاندن یا تغییر در ارقام پالک از
جمله اقدامات مجرمانهایست که چند
سالی است برخی از رانندگان برای
ورود به محدوده طرحهای ترافیکی
دست به انجام آن میزنند .اقدامی که
گرچه تا همین چند وقت پیش عمدت ًا
در طول روز و در معابر پیرامون طرح
ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا
دیده میشد ،اما مدتی است که با
اجرای طرح منع تردد شبانه چنین
خودروهایی در طول شب در برخی
معابر دیده میشوند .موضوعی که
رئیس پلیس راهور ناجا نسبت به آن
هشدار داده است.
به گزارش رویداد ، ۲۴سردار سید
کمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور
ناجا در گفتگو با ایسنا درباره پدیده
مخدوش کردن پالک خودرو ،گفت:
ابتدا باید بگویم که طبق قانون هر
فردی در ارقام و مشخصات پالک
وسایل نقلیه موتوری زمینی ،آبی یا
کشاورزی تغییر داده یا پالک وسیله
نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق
کند ،برای آن پالک تقلبی به کار
برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر
یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده
قرار دهد به حبس از شش ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد.وی با بیان
اینکه طبق قانون دستکاری و تغییر
در ارقام و مشخصات پالک عنوان
مجرمانه دارد ،گفت :افرادی که به
طور آگاهانه اقدام به این عمل کنند
دیگر یک تخلف رانندگی مرتکب
نشده و بلکه مرتکب جرم و تخلف
توأمان شدهاند و قانونگذار نیز برای
مجرم مجازاتی عالوه بر جریمه
رانندگی در نظر گرفته است.هادیانفر
ادامه داد :در همین راستا نیز مأموران
پلیس راهور با حضور در معابر شهری
تمام کشور چه در طول روز و چه
در طول شب با هرگونه پوشاندن
پالک و تغییر در اعداد و ارقام پالک
برخوردی جدی خواهند داشت.
اشتباه جریمه نخواهید شد
رئیس پلیس راهور ناجا درباره یک
نگرانی پیرامون جریمه اشتباه با تغییر
ارقام پالک نیز گفت :شاید سالها
پیش چنین احتمالی وجود داشت ،اما
در حال حاضر با توسعه هوشمندسازی
در پلیس راهور و اقداماتی که انجام
دادهایم امکان اینکه با تغییر پالک
جریمه برای فرد دیگری صادر شود
وجود ندارد.هادیانفر در توضیح
چرایی این موضوع نیز گفت :زمانی
که خودرویی شمارهگذاری میشود،

رنگ ،نوع ،مدل و یکسری دیگر از
مشخصات آن نیز در سامانه پلیس
ثبت میشود .به عنوان مثال پلیس
قابلیت تشخیص این موضوع را دارد
که یک پالک متعلق به خودروی
پژو  ۲۰۶با رنگ و سال تولید
مشخص و  ...است .در همین راستا
نیز اگر رانندهای اقدام به تغییر ارقام
پالک خودروی خود کند ،بالفاصله
این پالک جریمه نمیشود ،بلکه
ابتدا مشخصات خودرو با پالکی که
دوربین ثبت کرده تطبیق داده میشود
و سپس اگر همهچیز درست باشد،
دیگر مراحل اجرایی خواهد شد.وی
اضافه کرد :اگر هم این خودرو از
سوی مأموران مشاهده شود ،پالکش
در کمترین زمان ممکن قابل استعالم
بوده و همین اطالعات به مأمور داده
خواهد شد.
شناسایی و معرفی پالک مخدوشها
به مراجع قضایی
هادیانفر اضافه کرد :عالوه بر این
و برای اطمینان بیشتر اخیرا ً نیز
پلیس راهور یک ربات رایانهای را
طراحی کرده که قابلیت تطبیق سریع
شماره پالک با مشخصات خودرو را
داراست و تاکنون اطالعات بیش از
 ۷۵۰هزار دستگاه خودرو را بدون
خطا تطبیق داده است .عالوه بر این
عامل انسانی و کارشناسان خبره و
متخصص ما نیز در مرحلهای دیگر بر
این روندها نظارت دارند.
رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید
دوباره بر اینکه مخدوش کردن یا
تغییر در ارقام پالک نه یک تخلف
بلکه جرم است ،گفت :رانندگانی
که دست به انجام این اقدام مجرمانه
بزنند ،از سوی پلیس شناسایی شده و
به مراجع قضایی تحویل داده میشوند.
ردیابی پالکهای مخدوش هم با
دوربین و هم ازسوی مأمور
هادیانفر درباره پوشاندن پالک و
نیز امکان تشخیص پالک اصلی این
خودروها نیز به ایسنا گفت :با توجه
به اینکه امکان تشخیص پالک وجود
دارد ،بنابراین پلیس این امکان را
دارد که پالک اصلی این خودروها
را نیز با استفاده از ارکان وسیله،
تجهیزات و نوع آن شناسایی کند .از
طرفی دیگر مأموران پلیس راهور در
تمام ساعات شبانه روز چه در طول
روز و چه در طول ساعات اجرای
طرح منع تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا
 ۳بامداد در معابر شهری مستقر بوده
و بر این موارد نظارت جدی دارند.

مدیرکل کمیته امداد فارس اعالم کرد:
مدیرکل امداد فارس گفت :سال گذشته  ۱۴میلیارد ریال به خانوادههای
تحت حمایت استان که بیمار فوتی ناشی از کرونا داشتند؛ مساعدت
پرداخت شده است.
محمد بذرافشان با اعالم اینکه در سال گذشته  ۱۴میلیارد ریال کمک
بالعوض به خانوادههای دارای بیمار فوتی کرونا تحت حمایت این نهاد
پرداخت شده است ،گفت :از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون ۷۱۹

نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد فارس به بیماری کرونا مبتال شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از کمیته امداد فارس ،بذرافشان افزود :از تعداد
کل مبتالیان به بیماری کرونا در سال گذشته ،تعداد  ۴۳۲نفر بهبود یافته
و متأسفانه  ۲۸۷نفر نیز جان خود را از دست دادند که از این تعداد به
خانوادههای  ۲۴۳نفر که فوت آنان بر اثر کرونا به تأیید رسیده ،کمک
بالعوض با هزینه  ۱۴میلیارد ریال پرداخت شده است.
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دبیر شورای عالی نظام پرستاری کشور:

احتمال سقوط قیمت نفت به  ۱۰دالر
دبیر شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت :میزان مهاجرت پرستاران در
سال گذشته ماهانه حدود  ۱۰۰الی  ۱۲۰نفر بوده است ،یعنی در سال گذشته
بیش از هزار پرستار از کشور مهاجرت کرده است.
حمیدرضا عزیزی دبیر شورای عالی نظام پرستاری کشور در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا ،با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه ماهی  ۵۰۰پرستار از
کشور مهاجرت میکنند ،بیان کرد :این اعداد که گفته میشود ،درست
نیست ،طبق آمارهایی که از واحد بینالملل داریم ،آمار ماهی  ۵۰۰نفر
مهاجرت رد میشود.
وی ادامه داد :مهاجرت پرستاران به خارج از کشور به دلیل شرایط کرونا
و مسائل معیشتی و مشکالت اقتصادی کشور است که در یک الی یک
سال و نیم گذشته رخ داده است.
عزیزی افزود :میزان مهاجرت در سال گذشته ماهانه حدود  ۱۰۰الی ۱۲۰
نفر بوده است ،یعنی در سال گذشته بیش از هزار پرستار ما مهاجرت
کرده است ،اما اینکه دوستان میگویند ماهی  ۵۰۰پرستار از کشور خارج
میشود ،آمار درستی نیست.
وی گفت :همه ما باید این واقعیت را بپذیریم که وضعیت معیشتی و
اقتصادی در کشور خوب نیست و همکارانی هستند که مهاجرت را ترجیح
میدهند ،این موضوع با توجه به چند نکته قابل تحلیل است؛ نخست به
تعداد سالمندان در کشورهای اروپایی برمیگردد و اینکه نیروی پرستار
ایران از نظر مهارت ،دانش و تجربه زبانزد است و بنابراین خیلیها راغب
هستند تا نیروی جوان و آماده به کار از کشور ما را جذب کنند.
عزیزی افزود :بنابراین وضعیت معیشتی بازار کار و توانمندی پرستاران
سبب افزایش درخواستها شده ،در صورتی که باید از همکارانمان
مراقبت شود تا مهاجرت اتفاق نیفتد.
وی در ادامه گفت :نکته آخر اینکه در کشور ما نظام پرداخت بسیار
معیوب است و این باعث میشود تا وقتی تبعیضها ،بیعدالتیها و
رفتارهای ناشایست در حوزه نظام سالمت اتفاق بیفتد ،افراد انگیزی خود
برای خدمترسانی و ماندن کامل از دست بدهند.
عزیزی افزود :همه اینها یک زنگ خطر است تا ما زیرساختها را اصالح
کنیم ،چون کار در نظام سالمت به شکل تیمی انجام میشود و بیمار یک
فرایند تیمی را طی میکند ،در این فرایند هر کسی که نقشی دارد باید
مورد توجه قرار گیرد ،حتی ما نمیگوییم همه را یکسان ببینید ،میگوییم،
عادالنه و متناسب با دانش ،توان و تالش افراد دیده شوند ،این به معنای
برابری نیست ،بلکه به معنای عدالت است ،بنابراین اگر ایرادها رفع شود،
شاهد خواهیم بود که همکاران با تالش بیشتر کار میکنند.
دبیر شورای عالی نظام پرستاری کشور درباره وضعیت ابتالی پرستاران
به کرونا گفت :جوان مردم ،جانش را کف دستش گذاشته و با ویروس

در سال ۲۰۵۰

مبارزه میکند ،یک نفر در آیسییو ،یک نفر در بخش کرونا و یک نفر
هم در بخش معمولی .وقتی در بخش عادی بیمار میآید ،روز اول مشخص
نمیشود که فرد به ویروس مبتال شده است ،در ضمن در بخشهای
معمولی وسایل حفاظتی کمتر و ناقصتر است و احتمال ابتال در آنها
بیشتر است ،چون نیروهای بخش کرونا حفاظت بیشتری دارند.
وی گفت :حال اگر از بین این  ۱۱۰پرستار شهید ما یک الی دو نفر هم در
بخشهای آیسییو و کرونا نبودند ،باز هم باید مورد احترام و بزرگداشت
قرار بگیرند و نه اینکه بگوییم ایشان در بخش کرونا بودند و دیگری نبوده
و بین امتیازها تفاوت قائل شد ،مردم ما عزیزان خود را از دست دادند،
مگر در جنگ تحمیلی به این شکل برخورد میشد که بین کسی که در
خط مقدم بوده و کسی که پشت خط خدمت میکرده به لحاظ امتیازی
تفاوت قائل میشدند؟ درجهبندی خاصی در نظر نمیگرفتیم و این ادبیات
زیبنده نظام سالمت نیست و گالیه ما این است که باید گشاده دستانهتر
به این موضوع نگاه شود.
عزیزی در پایان تاکید کرد :متأسفانه از این همه شهید که ما تقدیم
کردیم ،هنوز وضعیت پرونده اکثر شهدا بالتکلیف است و حکمی برای
آنها نیامده است ،هنوز وضعیت معیشت خانوادههای این شهدا تعیین نشده
است ،خیلی از خانوادهها حکم شهادت عزیزشان را گرفتند ،اما هنوز
حقوق و مزایایی که باید به فرزند و همسر برسد را دریافت نکردند و این
حرمت مقدسی که برای شهدا قائل هستیم را زیر سؤال میبرد.
تحلیل این خبر را در ستون
سمت راست بخوانید

مالکان بیش از پنج واحد مسکونی خالی،
مشمول مالیات دو برابری میشوند

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز تاکید کرد؛

نصب المان مادر زمین در بوستان مادر
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر
شیراز یکصد و هفتاد و هفتمین نشست کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز ،با چهار دستور کار ارائه گزارش
شهرداری درخصوص آییننامه حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز با
تاکید بر وظایف شهرداری ،گزارش شهرداری درخصوص تدوین آییننامه
ساماندهی انبارهای شهرداری ،گزارش شهرداری درخصوص طرح احداث
مجتمع خدماتی رفاهی کارکنان شهرداری و طرح ساخت و نصب المان مادر
زمین در بوستان مادر منطقه  ۵شهرداری با حضور اعضای کمیسیون ،روسا
و نمایندگان معاونتهای خدمات شهری ،برنامهریزی و توسعه منابع انسانی،
مالی و اقتصادی ،معماری و شهرسازی ،فنی و عمرانی ،اداره کل بودجه
شهرداری ،مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر شیراز ،سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری و مدیر منطقه پنج شهرداری شیراز برگزار شد.
در دستور کار نخست درخصوص آییننامه حمایت از افراد دارای معلولیت
شهر شیراز با تاکید بر وظایف شهرداری ،پس از ارائه گزارش دستگاههای
مربوطه؛ دکتر علی ناصری رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به لزوم حمایت شغلی و
معیشتی از این قشر گفت :با ایجاد اشتغال و حل مشکل معیشت افراد معلول،
زمینه خودکفایی و توانمندسازی آنها فراهم میشود.
وی با تاکید بر تسهیل شرایط اشتغال این قشر در جامعه افزود :معلولیت
محدودیت نیست و بر پایه توانمندیهایی که افراد معلول دارند باید
مناسبترین کار به آنها سپرده شود که این امر نیازمند حمایت و
فرهنگسازی کلیه نهادهای متولی است.
در ادامه مقرر شد که از سوی شهرداری الیحه آییننامه حمایت از افراد
دارای معلولیت شهر شیراز با تاکید بر وظایف شهرداری تهیه و جهت

رئیس بهزیستی کشور به کرونا
مبتال شد

بررسی به شورا ارائه شود.
درخصوص دستور کار دوم با موضوع تدوین آییننامه ساماندهی انبارهای
شهرداری مقرر شد که شهرداری با هماهنگی و نظارت نماینده کمیسیون،
الیحه ساماندهی انبارهای مرکزی ،مناطق یازدهگانه و سازمانهای تابعه را
بر اساس روشهای علمی کنترل و نگهداری اموال ،تهیه و به شورا ارائه
کند.
درخصوص دستور کار سوم با عنوان طرح احداث مجتمع خدماتی رفاهی
کارکنان شهرداری نیز مقرر شد که شهرداری پیگیریهای الزم را از طریق
کارگروه امور زیربنایی شورای برنامهریزی استان انجام داده و نتیجه را به
شورا اعالم کند.
در پایان موضوع طرح محمدتقی تذروی عضو شورا در رابطه با ساخت و
نصب المان مادر زمین در بوستان مادر منطقه پنج شهرداری مورد بررسی
قرار گرفت و مقرر شد که پس از طراحی المان مادر توسط سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهرداری ،مکانیابی مناسب نیز توسط شهرداری منطقه
 ۵انجام و نتیجه به شورا ارائه شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس عنوان کرد؛
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت 73 :کیلومتر از محور شریانی فسا -
داراب  -بندرعباس حدفاصل فسا و داراب در دست ساخت است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره ارتباطات و اطالعرسانی راه و
شهرسازی فارس ،زاهدی گفت :این مسیر بعنوان یکی از محورهای شریانی
این استان و محور ارتباطی فارس به استانهای هرمزگان ،کرمان و سیستان
و بلوچستان است و عملیات تبدیل آن به بزرگراه در برنامه کاری اداره کل
راه و شهرسازی فارس قرار دارد.
زاهدی اضافه کرد :تاکنون حد فاصل شهرستانهای شیراز ،سروستان ،فسا
(تقاطع جلیان) و تقاطع زریندشت-داراب و داراب جنت شهر جمع ًا به
طول  209کیلومتر به اتمام رسیده و در حال بهرهبرداری است و باقیمانده
حدفاصل تقاطع جلیان تا تقاطع زریندشت (بین شهرستانهای فسا و داراب)
به طول  50کیلومتر و کمربندی شهر داراب به طول  4کیلومتر و جنت
شهر به سمت رستاق به طول  19کیلومتر توسط پیمانکار در حال اجرا است.
وی ادامه داد :از جمع  73کیلومتر در حال اجرا حدود  20کیلومتر آن
آماده آسفالت است و طبق برنامهریزی انجام شده عالوه بر دستگاهها و

ماشینآالتی که در حال حاضر در محدوده شهرستانهای فسا و داراب
در حال انجام عملیات راهسازی میباشند مقرر گردیده تعداد دستگاههای
راهسازی دیگری نیز اضافه گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس اذعان داشت :امیدواریم با تأمین اعتبارات
الزم و به موقع بتوانیم طی سال جاری و سال آتی باقیمانده عملیات اجرایی
حدفاصل شهرستانهای داراب و فسا که بسیار پرتردد است به بهرهبرداری
برسانیم.

تصویر عامل خرابکاری
در نظنز برای اولین بار منتشر شد

