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گـــزارش
دعواها بر سر تعطیلی مدارس باال گرفت 

تصمیم عجیب و غریب برای پاک کردن هوا!
 آخرین اتمام حجت 

با مالکان ساختمان های ناایمن
آخرين اتمام حجت با مالکان ساختمان های ناايمن 
انجام و به آنها هشدار داده شد كه بعد از اين حکم 

قضايی داده می شود.
نشست بررســی و پيگيری ايمن سازی ساختمان 
های  نا ايمن شهر تهران )119 ساختمان بحرانی(  
با حضور مالکين ســاختمان های ناايمن، حســن 
زاده)معاون دادســتان و سرپرست دادسرای ناحيه 
37 تهران شــهر تهــران(، مهدی بابايی)رياســت 
كميته ايمنی شورای اسالمی شهر تهران( و قدرت 
اله محمدی)مديرعامل سازمان آتش نشانی تهران( 
و تعدادی از مديران عملياتی آتش نشــانی برگزار 
شد. در اين نشست مديرعامل سازمان آتش نشانی 
تهران با اشــاره به اهميت ايمنی ســاختمان های 
پايتخت تصريح كــرد: با توجه بــه پيگيری های 
جدی و ويژه در خصوص ايمن ســازی ساختمان 
های نا ايمــن ظرف 6 ماه گذشــته با تالش ها و 
همکاری مجموعه  مديريت شهری تهران و تعامل 
صميمانه معاون دادستان شهر تهران، خوشبختانه 
تعداد 10 ساختمان بحرانی نسبت به ايمن سازی 
اوليه ســاختمان اقدام و از فهرست ساختمان های 
بحرانی خارج شــدند و نويد دادند به زودی تعداد 
بيشتری از ساختمان های مذكور از شرايط بحرانی 
خارج خواهد شــد و اين آخرين جلسه توجيهی و 
اخطار می باشد و بعد از مهلت مقرر برای تك تك 

ساختمان ها حکم قضايی صادر خواهد شد.
 مهــدی بابائــی رياســت كميته ايمنی شــورای 
اسالمی شهر تهران و  حسن زاده معاون دادستان 
و سرپرست دادســرای ناحيه 37 تهران نيز ضمن 
ســخنرانی و اتمام حجت با مالکين ساختمان های 
ناايمــن اظهار كــرد: با توجه بــه اهميت موضوع  
ايمنی و آتش نشــانی در ســاختمان های ناايمن، 
مســئوليت تلفات جانی و خســارت مالی ناشی از 
ناايمنی ســاختمان ها برای شــهروندان و يا بيت 
المال متوجــه مالکين، بهره بردار و ذی نفعان اين 

ساختمان ها خواهد بود.
معاون دادستان ناحيه 37 تهران تاكيد كرد: اولويت 
ما جان شهروندان است و هر يك از دستگاه ها اگر 
نســبت به انجام وظايف خود كم كاری كنند بايد 
پاسخگو باشند و اين آخرين مهلت برای مالکان تا 
پايان سال می باشــد. بعد از اين مهلت برای همه 
ســاختمان ها حکم قضايی صادر می شــود.  17 
شهردار از شــهرداران مناطق مختلف تهران ضمن 
اعالم پيگيری ويــژه كميته های ايمنی در مناطق 
شــهرداری، آمادگی خود را جهت تسهيل، تسريع 

اقدامات ايمن سازی  ساختمان ها اعالم كردند.

جان باختن ۴۶۰ نفر به دلیل 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

بر اســاس اعالم پزشــکی قانونی كشور در 9 ماهه 
سال جاری 460 نفر در كشور به دليل مسموميت 
با گاز منوكسيد كربن جان خود را از دست دادند، 
اين رقم در مقايســه با مدت مشــابه سال قبل كه 
آمار تلفات 415 نفر بود، 10.8 درصد افزايش يافته 
اســت. همچنين در نه ماهه ســال 1401، از كل 
تلفات مســموميت با گاز 342 نفر مرد و 118 نفر 

زن بودند.
در اين مدت اســتان های خراســان رضوی با 54، 
تهران بــا 52 و اصفهان با 48 فوتی بيشــترين و 
اســتان های هرمزگان با دو، كهگيلويه و بويراحمد 
و چهارمحــال و بختياری هر كدام با ســه و قم و 
گلســتان هر كدام با چهار فوتــی كمترين تعداد 
مرگ های ناشی از مسموميت با گاز منوكسيدكربن 
را داشته اند. در اســتان سيستان و بلوچستان نيز 
در اين مدت هيچ مورد مرگــی بر اثر گازگرفتگی 
گزارش نشده اســت. در نه ماهه امسال بيشترين 
تعداد تلفــات گازگرفتگی با 110 فوتی در آذر ماه 
به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
2.8 درصد بيشتر شــده است. در اين زمينه مريم 
اخگری رئيس گروه كنترل و تضمين كيفيت دفتر 
امور آزمايشگاهی سازمان پزشکی قانونی كشور، با 
تاكيد بر اينکه بخاری های فاقد دودكش در فضای 
دربسته و يا اســتفاده از بخاری های غيراستاندارد 
از عمده داليل مرگ با گاز منوكســيدكربن است، 
به هموطنان توصيه كرد ضمن اســتفاده از وسايل 
اســتاندارد، حتماً پيش از استفاده از سيستم های 
گرمايشــی، خروجی بخاری را بررســی كنند و از 
سالمت آن مطمئن شوند، همچنين برای منازل و 
ساير محيط ها تهويه مناسب در نظر گرفته شود تا 
شاهد تجمع گاز منوكسيد كربن در محيط نباشيم.
وی بخاری هــای فاقد دودكــش را از ديگر عوامل 
خطرزا در بروز گازگرفتگــی عنوان و تصريح كرد: 
بخاری هــای بدون دودكــش تنها بــرای مغازه و 
كارگاه هــا كه تردد به آنها زياد اســت و تهويه هوا 
انجام می شــود مناسب است و نبايد در خانه از آن 
اســتفاده كنيم مگرآنکه پنجره ای را هميشــه باز 
نگه داريم تا هوا تهويه شــود در غير اينصورت اگر 
حسگر تعبيه شــده در بخاری های بدون دودكش 
عمل نکند، گاز منوكســيد كربــن در فضا پراكنده 
و مــرگ افراد را به دنبال خواهد داشــت. اخگری 
با تأكيد بر اينکه منوكســيدكربن گازی بی رنگ و 
بی بو است و هيچ عالمت خاصی هم ندارد، گفت: 
متأســفانه بسياری از موارد مرگ بر اثر اين گاز در 
ســاعاتی اتفاق می افتد كه افراد در خواب هستند 
و هيــچ ترددی هــم به منظور تهويــه هوا صورت 
نمی گيرد و از آنجا كه اين نوع مســموميت تنها در 
فرد حالت خواب آلودگی و رخوت ايجاد می كند و 
هيچ مشخصه ديگری ندارد، فرد متوجه نشت گاز 

در خانه نخواهد شد.

اخبـــــار

در حالی كه وزير آموزش و پرورش گفته بود رئيس  جمهور 
بــه موضوع بازگشــايی مدارس توجــه دارد و می خواهيم 
پيشــنهاد دهيم شــاخص ها بــرای تعطيلی مــدارس را 
تعليــق كنند وزارت بهداشــت از مخالفت خــود با تغيير 
اســتانداردهای شــاخص آلودگی هوا برای تعطيل نکردن 

مدارس خبر داده است.
به گزارش فــارس چندی پيش مركــز تحقيقات آلودگی 
هوای دانشگاه علوم پزشــکی تهران اعالم كرده بود كه بر 
اســاس مطالعات، هر سال حدود 40 هزار نفر در كشور به 
دليل مواجهه با غلظت آاليندگی ذرات معلق كمتر از 2.5 
ميکرون در هوا جان خود را از دست می دهند كه اين عدد، 
معادل 10 درصد كل موارد فوتی ها است و در دنيا به هفت 

ميليون نفر می رسد.
براســاس تحقيقات، تهران يکی از آلوده ترين شــهرهای 
جهان اســت كه عواقب آن به صــورت بيماری ها و امراض 
قلبی عروقی، تنفســی و ســکته مغزی متوجه ساكنان اين 
شــهر می شود. شــواهد نشان داده اســت كه در روزهايی 
كه آلودگی هوای ناشــی از ذرات معلــق زياد بوده، موارد 
پذيرش افرادی كه دچار مشکالت قلبی-عروقی و تنفسی 
شــده بوده اند، بيشتر بوده اســت. اين روزها تعداد زيادی 
از شــهرهای كشــور از معضل آلودگی هوا رنج می برند و 
 بارها طی روزهای گذشــته مدارس بــه دليل آلودگی هوا 

تعطيل شده اند.

تعطیلی مدارس کارآمدترین راهکار نیست
تعطيلــی مدارس درحالی انجام می شــود كــه به اعتقاد 
مســئوالن  فوری ترين اقدام برای مبارزه بــا آلودگی هوا 
تعطيلی دو تا ســه روزه مدارس كالنشــهر اســت، اما به 
گفته كارشناسان؛ بی گمان اين راهکار، كارآمدترين راهکار 
نيســت. شــايد در ظاهر برای نبود خروج دانش آموزان و 
فعاليــت خودروها، يکی از راهکارهــای متوليان امر برای 
كنترل آلودگی هوا، مجازی شدن آموزش در مدارس است، 
اما در عمل به جرئت می توان گفت كه اين تعطيلی ها تأثير 
چندانی ندارد، ضمــن اينکه عالوه بر تاثيرپذير نبودن اين 
راهکار برای كنترل آلودگی هوا، آموزش دانش آموزان نيز با 

مشکل مواجه می شود.
طی دو ســال از همه گيری ويروس كرونا و حضور نيافتن 
دانش آمــوزان در مــدارس و كالس درس؛ افت تحصيلی، 
وابســتگی بيشــتر به والدين به جای نظام آموزشی و بروز 
ناهنجاری های اجتماعی در محصالن از حواشــی آموزش 
مجازی بوده است، اما در اين ميان نگرانی والدين از سالمت 
فرزندان و نگرانی مسئوالن از تبعات آينده آموزش مجازی 
برای نظام تعليم و تربيت هر دو به جا و منطقی است، زيرا 
محققان حوزه روان شناسی تاكيد دارند يادگيری از طريق 

تعامل جمعی بهترين شــيوه مؤثــر در ارتقای مهارت های 
فردی، اجتماعی است.

شاخص ها برای تعطیلی مدارس را تعلیق کنیم!
موضــوع تعطيلی مدارس در آلودگی هوا حاال به چالشــی 
جــدی تبديل شــده به طوری كــه روز گذشــته وزرای 
كشــور و آموزش و پرورش از احتمال تغيير اســتانداردها 
در شــاخص آلودگی هوا در موضوع تعطيلی مدارس خبر 
دادند. وزير كشــور ديروز در حاشيه نشست استانداران در 
پاســخ به ســؤالی درباره تعطيلی مدارس به علت آلودگی 
هوا، گفت: تعطيلی مدارس به خاطر رفع آلودگی نيســت، 
بلکــه به خاطــر ســالمتی فرزندان مان اســت. مصوبه ای 
وجود دارد كه در آن مشــخص كرده در چه شــاخصی از 
آلودگی، مدارس بايد تعطيل باشــند. گروه های اضطراری 
 اســتان ها براســاس هميــن مصوبــه ناچارنــد تصميم 

به تعطيلی بگيرند.
احمد وحيدی افزود: در هرحال اين موضوع موجب شد تا 
با كمك ســازمان محيط زيست پيشنهاد جديدی را برای 
دولت تعيين كنيم تا اين استانداردها را كمی تغيير دهيم 
تا الزم نباشد در اين شــرايط مدارسمان را تعطيل كنيم. 

وزير آمــوزش و پرورش نيز گفته بود: رئيس جمهور هم به 
موضوع بازگشايی مدارس توجه دارد و می خواهيم پيشنهاد 

دهيم كه شاخص ها برای تعطيلی مدارس را تعليق كنند.

 مخالفت وزارت بهداشت
 با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا

اظهــارات عجيب و غريب وزرا با واكنش وزارت بهداشــت 
مواجه شــد، به طوری كه عباس شاهســونی رييس گروه 
ســالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشــت، درباره برخی 
اظهارات اخير مســوالن وزارت آموزش و پرورش مبنی بر 
لزوم تغيير شــاخص های تعطيلی مدارس ناشی از آلودگی 
هوا، گفته اســت: بعضــی روزها در تهــران غلظت ذرات 
معلق PM2.5 بيش از 10 برابر راهنمای ســازمان جهانی 
بهداشت می شود كه اين يعنی غلظت ذرات معلق به حدی 
زياد است كه برای سالمتی مردم و بويژه گروه های حساس 

خطرناك است. 
وی افــزود: يکی از گروه های حســاس كودكان هســتند 
و اين درســت نيســت كه صرفا با تغيير شاخص آلودگی 
هوا، صورت مســئله را پــاك كنيم. ما بايــد اقدام جدی 
بــرای كاهش مواجهــه و كاهش غلظــت آالينده های هوا 

داشــته باشــيم. ای كاش وزير محترم آموزش و پرورش 
پيشــنهاد می دادند كــه اقداماتی نظير نوســازی ناوگان 
حمــل و نقل عمومــی، از رده خارج كــردن خودروهای 
فرسوده، بهبود كيفيت سوخت و بهبود كيفيت خودروهای 
توليــد داخلی و... بــرای كاهش غلظــت آالينده های هوا 
صورت گيرد. ما هم در وزارت بهداشــت تعطيلی مدارس 
را راهــکار اصلــی نمی دانيــم، اما چاره ديگــری جز اين 
 نداريم كه بــا اين كار مواجهه كودكان بــا آلودگی هوا را 

كاهش دهيم. 

 عدد مبنای غیرحضوری شدن مدارس
 مصوب هیئت وزیران است

وی تاكيد كرد: مبنای رســيدن غلظت آالينده های هوا به 
150 كه به دنبال آن غيرحضوری شــدن مدارس صورت 
می گيرد، در راستای قانون هوای پاك مصوب هيئت وزيران 
در سال 1396 است. برای تغيير اين شاخص كه در قانون 
مطرح شده است بايد كميته ای متشکل از وزارت بهداشت، 
سازمان محيط زيست، وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تشــکيل شــود تا تصميماتی با رويکرد سالمت 
محــور اخذ كنند و نه اينکه بياييم صورت مســئله را پاك 
كنيم. مگر ســازمان محيط زيست كه استانداردهای ذرات 
معلــق هوا را افزايــش داد، به هدف خود رســيد كه ما با 

حضوری كردن مدارس به هدف خود برسيم؟
وی افــزود: از طرفــی نکتــه حائز اهميت اين اســت كه 
خوشــبختانه با زيرســاختی كــه خــود وزارت آموزش و 
پرورش به دنبال شيوع كرونا راه انداخت و اپليکيشن شاد 
را طراحی كرد، مدارس امســال هيچ وقت تعطيل نشــد و 
به شــکل مجازی فعال بود درحالی كه ســال های قبل كه 
زيرساختی وجود نداشت، مدارس تعطيل می شد. اما اكنون 

آموزش از راه دور برقرار است.

معضل دیرینه آلودگی هوا
معضــل ديرينه آلودگی هوای كالن شــهرها هر ســاله با 
فرارســيدن فصل پاييز و زمســتان يــادآور خاطرات تلخ، 
افزايش آاليندگی های زيســت محيطی و علل بيماری های 
قلبی عروقی، تنفســی و گوارشــی اســت كه بسياری از 
هموطنان را راهی مراكز درمانــی می كند و بارها مدارس 
شهر و شهرســتان های آن را به تعطيلی می كشاند، گرچه 
به طــور معمول هنگام آلودگی هــوا و در نبود باد و باران، 
تعطيلی مــدارس اقدامی عاجل اســت و گريــزی هم از 
آن نيســت، اما بی گمان اجرايی نشــدن قانون هوای پاك 
و كــم كاری ســازمان های متولی در مبارزه بــا اين قاتل 
خامــوش، راحت ترين اقدام برای حفظ ســالمت، تعطيلی 

مدارس است.

هفته گذشته ســخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال 
خبرنگاری درباره پرونده فردی كه ســال گذشــته همســر خود را با همدستی 
برادرش به قتل رســاند، گفت: در اين پرونده ســجاد حيدر نوا متهم به مباشرت 
در قتل عمد، ايراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخالل در نظم عمومی و حيدر 

حيدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حيدری هستند.
وی افزود: در جلســات قبل ذكر كرديم اوليا دم متوفی گذشت كردند و با توجه 
به قابل گذشــت بودن اين قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده 13 قانون آيين 
دادرسی كيفری در مواردی كه جرم واجد جنبه و حيثيت خصوصی دارد پرونده 
امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقيب شده است كه دقيقا در اين پرونده قانون 

اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائيه اضافه كرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر اين اساس 
از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم رديف اول از حيث مباشرت در قتل عمدی به 
تحمل 7 ســال و نيم حبس تعزيری و از حيث جنبه عمومی ايراد ضرب و جرح 
عمدی به 8 ماه حبس محکوم شده است و اين رای قطعی است. وی افزود: متهم 
رديف دوم نيز به 45 مــاه حبس تعزيری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم 

شده است و متهمان در حال حاضر در زندان هستند.
اما پس از اعالم حکم قاتل مونا حيدری، ابهاماتی در برخی از رســانه ها و فضای 
مجازی درباره اين پرونده مطرح شــد. برخی حکم صادره را غير متناسب با جرم 
معرفی كردند و بعضی نيز با مقايسه اين پرونده با پرونده های ديگر مدعی شدند 

بايد برای قاتل، عنوان »محاربه« در نظر گرفته می شد.
دكتر جعفر صادق منش، حقوقدان، عضو ســابق هيات علمی دانشگاه و از اعضای 

انديشــکده حقوق بشر و شــهروندی در همين زمينه و در گفت وگو با ميزان به 
تشريح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حيدری نوا از سوی همسرش پرداخت. 

اين عضو ســابق هيات علمی دانشــگاه گفت: ابتدا بايد گفت كه مجازات محاربه 
طبق مــاده 282 قانون مجازات اســالمی تخييری و طبق مــاده 283 يکی از 
كيفرهای مندرج در آن ماده به انتخاب قاضی و با لحاظ شــرايط پرونده و جرم 
ارتکابی تعيين می شــود.ثانيا منتقدان رای صادر شده به اين عبارت صريح ماده 
ياد شده عمدا يا سهوا بی توجه هستند كه مقرر می دارد:» هرگاه كسی با انگيزه 
شخصی به سوی يك يا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی 

نداشته باشد ...، محارب محسوب نمی شود.«
صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده ياد شــده، سالحی سرد بر روی مقتول 
كشيده شــده و هرچند حيات او سلب شــده و هرچند گرداندن سر مقتول در 
خيابان موجب ناامنی در محيط شــده و صرف سالح كشيدن حتی بدون ارتکاب 
قتل هم بخشــی عمده از شرايط جرم محاربه را داشته است ولی نکته دقيق اين 
اســت كه شرط مقرر در ذيل ماده 279 كه ناظر بر انگيزه مرتکب است در رفتار 
او وجود نداشــته است چون همه می دانيم كه قتل ارتکابی مرحوم مونا حيدری 

صرفا جنبه انتقام جويی شــخصی و خانوادگی داشــته و قصــد ايجاد ناامنی در 
محيط در آن وجود نداشته است.

عضو انديشــکده حقوق بشر و شــهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد 
فی االرض هم نبوده زيرا طبق ماده 286 قانون مجازات اسالمی، »گسترده« بودن 
رفتار يکی از شــروط تحقق جرم ياد شــده است و گستردگی در فرض قتل اين 
است كه فرد چندين نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل يك نفر اين گستردگی 

محقق نمی شود.
صادق منش ادامه داد: با توجه به منتفی شــدن عنوان محاربه و همچنين عنوان 
افساد فی االرض، اتهامی كه در مورد متهم باقی می ماند اتهام قتل عمدی و نيز 
اخــالل در آرامش عمومی با حركات غير متعارف در قالب گرداندن ســر مقتول 
در معابر بوده است كه كيفر قتل عمدی به استناد ماده 381 قصاص نفس است 
و در صورت عدم درخواســت قصاص از سوی اوليای دم يا اعالم گذشت وی ، با 
توجــه به ماده 612 قانون تعزيرات مصــوب 1375 قانونگذار با لحاظ پيامدهای 
اجتماعی قتل ارتکابی، به صورت مشــروط مجازات ســه تا ده سال حبس برای 

آن مقرر كرده است. 
صادق منش با بيان اينکه بنابراين رای صادر شــده رايی ســنگين و مشــتمل 
بــر حداكثر مجــازات در چارچوب قانون بوده و انتقادات نســبت به اين رای به 
هيچ وجه منطقی و دارای توجيه حقوقی نيســت گفــت: تعجب از برخی افراد 
به ظاهر حقوقدان اســت كــه با رويکردی دوگانه در يك جــا ادعای مهربانی و 
 شــفقت و رعايت حقوق متهمان را دارند و در جايی ديگر به كمتر از اعدام افراد 

راضی نمی شوند!

تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری

 سالح کشیدن با انگیزه شخصی 
محاربه محسوب نمی شود
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آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي 

اداره کل راه آهن شرق

ت اول
نوب

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابی كيفي مناقصه 
گران واجد شرايط جهت دعوت به تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای به شماره مناقصه )0901-ش-05( به شرح زيراقدام نمايد.

1-شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات اياب و ذهاب کارکنان سيرو حرکت اداره کل راه آهن شرق )طبس(بوسيله 
آژانس )درونشهری و برو نشهری( 

2-مبلغ كل برآورد: 31.195.632.000 ريال
 3-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1.559.781.600  ريال

4-مدت و محل اجرا: مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه مي باشد.
 5-پيمانکاران واجد شرايط: مناقصه گران ميبايست دارای گواهی صالحيت های ذيل باشند :

5-1 ( تاييد صالحيت در رشته حمل و نقل صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  
5-2 ( تاييد صالحيت ايمنی پيمانکاری صادره از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی. 

6-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي: متقاضيان مي توانند حداكثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13  با 
مراجعه به سامانه تداركات الکترونيکی دولت به نشانی www.setadiran.ir   و  از طريق لينک مربوط در سامانه فوق، اسناد 

ارزيابی كيفی را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزاری مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام می 

پذيرد
تداركات  سامانه  در   1401/11/27 مورخ  پنجشنبه  روز   19:00 ساعت  تا  حداكثر  شده:  تکميل  اسناد  ارسال  نحوه  و  7-مهلت 

الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردد.
 پس از ارزيابي كيفي، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم)100-65 ( را كسب نموده باشند جهت دريافت  اسناد 

مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.
شناسه آگهی 1445713

نوبت اول 1401/11/5 ، نوبت دوم 1401/11/8  

وزارت راه و شهر سازی
 شركت راه آهن جمهوری اسالمی ايران

اداره كل راه آهن شرق  مديركل دفتر طب ايرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به استفاده از 10 داروی طب 
سنتی در درمان كرونا، جزئيات طرح نهضت سواد سالمت آموزی را تشريح كرد.

به گزارش تســنيم، نفيسه حسينی يکتا در مراســم اختتاميه سومين جشنواره طب 
ايرانی در ســالن بيمارستان قلب رجايی تهران اظهار كرد: ادغام طب ايرانی در شبکه 
بهداشت كشور با هدف اصالح شيوه زندگی مردم انجام شده و تاكنون در 14 دانشگاه 

علوم پزشکی كشور اجرايی شده است كه سال آينده به 100 درصد خواهد رسيد.
مديركل طب ايرانی و مکمل وزارت بهداشت از آغاز مرحله كشوری ادغام طب ايرانی 
در شــبکه بهداشت كشور و پوشش 40 درصدی طب ايرانی در اين شبکه خبر داد و 
افزود: اين اتفاق مهم در حوزه ادغام طب ايرانی در نظام ســالمت در حوزه بهداشــت 
انجام شد؛ اســتفاده از آموزه های طب ايرانی در اصالح سبك زندگی در نظام شبکه، 

پس از اجرای طرح آزمايشی در يزد در فاز دوم به انجام رسيد.
حسينی يکتا گفت: در يك سال گذشته از ظرفيت طب ايرانی در مهار كرونا بهره گيری 
زيادی شــد؛ تعداد مراكز طب ايرانی از 7 مركز در موج پنجم كرونا به 158 مركز اعم 
از مراكز مراجعات ســرپايی و مشاوره تلفنی ارتقا يافت و 10 داروی طب ايرانی برای 

درمان كرونا وارد بازار شد.
مديركل دفتر طب ايرانی و مکمل وزارت بهداشــت بــا بيان اين كه تاكنون 60 هزار 
دانشــجوی علوم پزشــکی در هفت رشــته، دو واحد درس مربوط به طب ايرانی را 
گذرانده اند، ادامه داد: تدوين برنامه های درسی متعدد طب ايرانی برای تربيت نيروی 
مورد نياز در دانشــگاه های علوم پزشــکی، راه اندازی دبيرخانه طب ايرانی در سازمان 
نظام پزشــکی، راه اندازی كارگــروه احيای ميراث مکتوب با همــکاری كتابخانه های 
كشــور و تشــکيل كميته مشــترك گردشــگری و طب ايرانی با همــکاری وزارت 
 گردشــگری، از برنامه های يك ســال اخير دفتر طب ايرانی و مکمل وزارت بهداشت 

بوده است.

استفاده از ۱۰ داروی طب سنتی برای درمان کرونا 


