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شناسایی ۶۹ بیمار جدید کرونایی
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای از شناسایی ۶۹ بیمار 
جدید در یک شــبانه روز  خبر داد.به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت اعالم کرد: 
تــا روز ۱۴ آذر ۶۵ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۵۹۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۲ 
هزار و ۳۴۷ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۹۳ نفر، دوز سوم و باالتر 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۵۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۷ دوز رســید.از روز۱۳ آذر تا روز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۹ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در 

کشور شناسایی و ۴۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیماران کووید-۱۹ در کشــور به ۷ میلیــون و ۵۵۹ هزار و ۹۲۴ نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۵ نفر از بیماران کووید-۱۹ در کشور جان 
خــود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیمــاری، به ۱۴۴ هزار و 
۶۴۵ نفــر رسید.خوشــبختانه تا روز ۱۴ آذر ۷ میلیــون ۳۳۵ هزار و ۳۳۰ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۶۸ نفر از بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تــا روز ۱۴ آذر ۵۴ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۳۰ آزمایش تشــخیص 
کووید-۱۹ در کشور انجام شــده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت 
قرمز، ۳ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۹۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۱ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

ثبت ۳۰۰ هزار ازدواج در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱
معاون وزیر و رئیس ســازمان ثبت احوال کشور از ثبت ۳۰۰ هزار ازدواج در ۶ 
ماهه سال ۱۴۰۱ در کشــور خبر داد.هاشم کارگر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر ثبت آخرین آمار والدت در کشور گفت: از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ تاکنون، تعداد والدت های ثبت شده در ایران ۶۲۰ هزار رویداد بوده 
که تعداد ۴۷۰ هزار مورد آن مربوط به والدت های ثبت شــده در نقاط شهری 
و ۱۵۰ هزار رویداد متعلق به نقاط روســتایی کشور بوده است.وی ادامه داد: از 
مجموع والدت های ثبت شده در کشور ۳۲۰ هزار رویداد مربوط به ثبت والدت 
پســران و ۳۰۰ هزار رویداد نیز مربوط به تولدهای با جنسیت دختر بوده است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین در خصوص ثبت آخرین آمار ازدواج 
در کشور در سال جاری نیز، گفت: تا این تاریخ بیش از ۲۹۹ هزار رویداد ازدواج 

به ثبت رسیده است.
معاون وزیر کشــور در خصوص نقش آمارهای ثبت احوال کشور به عنوان مبنا 
و پایه در برنامه ریزی های کالن کشوری، افزود: مطابق با بند ز ماده یک قانون 
ثبت احوال تولید و انتشار آمارهای انسانی از وظایف ثبت احوال است که با توجه 
به اسناد باالدستی و فرمایش و تاکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
خصوص رصد مداوم آمارها )بند ۱۴ سیاست های ابالغی جمعیت( و همچنین 
نیاز فعلی کشــور برای داشتن اطالعات دقیق و متقن و در عین حال توانایی و 
ظرفیت های موجود در سازمان ثبت احوال کشور، قطعا می توان گفت آمارهای 
تولید و منتشــر شده توسط سازمان ثبت احوال کشــور برای برنامه ریزی ها و 
تصمیم های کشــور از اهمیت باالیی برخوردار است.کارگر در پایان با تاکید بر 
نقــش آمارهای جمعیتی ثبت احوال در برنامه ریزی های شــهری و اجتماعی، 
تصریح کرد: انتشــار آمار باید به روز و شفاف و همراه با تحلیل و بررسی دقیق 

باشد تا مثمر ثمر شود.

کمبود ۶۰ هزار نیرو در حوزه بهداشت
معاون بهداشت وزارت بهداشــت، از تدوین نسخه ۰۳ پزشک خانواده خبر داد 
و گفت: وزارت بهداشــت مصر است که برنامه پزشــک خانواده در سال آینده 
برای جمعیت شهری اجرا شود که بالغ بر ۵۲ میلیون نفر برآورد می شوند.دکتر 
حسین فرشــیدی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت توسعه برنامه پزشک 
خانواده شهری، گفت: نسخه ۰۲ برنامه پزشک خانواده مورد بازنگری و ویرایش 
قــرار گرفت، تغییرات جدید به برنامه اضافه شــد و بحث های مربوط به جوانی 
جمعیت هم به آن اضافه شــد و نسخه پزشــک خانواده به روز شده و به نسخه 
۰۳ تغییر یافت.وی افزود: وزارت بهداشــت مصر است که برنامه پزشک خانواده 
در سال آینده برای جمعیت شهری اجرا شود که بالغ بر ۵۲ میلیون نفر برآورد 
می شــوند. آنچه که مانع اجرای این برنامه بوده است، وضعیت اعتباری و تامین 
بودجه آن اســت که باید اعتبارات الزم برای اجرای این برنامه دیده شــود. در 
زمینه برآورد اعتباری اجرای نســخه ۰۳ برنامه پزشک خانواده در حال نهایی 
کردن کارها هستیم و سازمان برنامه و بودجه آن را اعالم خواهد کرد.فرشیدی 
گفت: در عین حال آنچه که در پزشــک خانواده به دنبال آن هستیم، این است 
که از طریق خرید خدمت و با واســطه گری بیمه ها کار را انجام دهیم.فرشیدی 
در عین حال درباره وضعیت کمبود نیرو در حوزه بهداشــت کشــور و برنامه ها 
برای استخدام نیرو نیز گفت: به طور کلی حدود ۶۰ هزار ردیف خالی در حوزه 
بهداشــت داریم. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار نفر در حوزه بهداشت کشور 
شــاغل هســتند و حدود ۶۰ هزار ردیف هم در بهداشت ردیف خالی داریم. در 
عین حال باید دید که برای ســال آینده در جهت استخدام نیرو سازمان برنامه 
و بودجه و ســازمان اداری و اســتخدامی، مجوز جذب چه تعداد نیرو را به ما 

خواهند داد.

»حق پرستاری« معلوالن شدید و ضایعه  نخاعی ها
 ۵۰ درصد افزایش یافت

سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از افزایش 
۵۰ درصدی حق پرســتاری افراد دارای آســیب نخاعی و افراد دارای معلولیت 
شدید و خیلی شــدید خبر داد.علیرضا انجالسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه »سازمان 
مکلف اســت با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید 
و خیلی شــدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده 
پس از ارائه خدمات آموزشــی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق 
پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند یا خدمات 
مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابســته به خود یا 
حمایت از مراکز غیردولتی )خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد( 
ارائه کند«، اظهار کرد: در هفته بزرگداشــت مقام افراد دارای معلولیت، هیئت 
وزیران به استناد ماده ۷ قانون، با افزایش ۵۰ درصدی میزان کمک هزینه حق 
پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید 
موافقت کرد.وی افزود: بر این اساس حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و 
افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید از یک میلیون تومان به یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.به گزارش ایسنا، در عین حال 
پیش از این نیز انجالسی از افزایش کمک هزینه مراکز شبانه روزی به میزان ۵۰ 
درصد، مراکز روزانه به میزان ۳۵ درصد، مراکز ارائه خدمات تخصصی توانبخشی 
در منزل به میزان ۴۶ درصد و مراکز مراقبت در منزل به میزان ۵۰ درصد برای 
ســال جاری خبر داد و به ایسنا گفته بود: کمک هزینه مراکز شبانه روزی از دو 
میلیون تومان برای هر نفر در ماه به ۳ میلیون تومان و کمک هزینه مراکز روزانه 
با رشــد ۳۵ درصدی از یک میلیــون و ۳۵۰ هزار تومان برای هر نفر در ماه به 
یــک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش می یابد.وی افزود: همچنین مراکز ارائه 
خدمات تخصصی توانبخشی در منزل با رشد ۴۶ درصدی از ۵۰۰ هزارتومان به 
۷۳۰ هزار تومان و کمک هزینه مراکز مراقبت در منزل از یک میلیون تومان به 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرد.

درخواست مولوی از سازمان امور استخدامی  و وزارت 
آموزش برای استخدام ۱۳۵۰ معلم حق التدریس

عضو هیات رئیســه کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر رفع مشکل استخدام ۱۳۵۰ معلم حق التدریس از سازمان 
امور اداری و اســتخدامی و وزارت آموزش و پرورش خواست تا سریع تر مقدمات 

استخدام آنها را فراهم کنند.
ســید محمد مولوی در گفت و گو با ایســنا، در رابطه با تعیین وضعیت ۱۳۵۰ 
معلم حق التدریس که وضعیت اســتخدام آنها بالتکلیف مانده و اعتراضاتی نیز 
داشته اند، تصریح کرد: معلمان حق التدریسی نیروهایی هستند که دو سال قبل 
در آزمون پذیرفته نشدند و تعداد آنها ۱۳۵۰ نفر است و مجوز داشتند و دو سال 

نیز است که از سال ۹۹ تاکنون کار می کنند.
وی افزود: همچنین این تعداد نیروهایی هســتند که دارای سابقه کار و مدرک 
مرتبط با آموزش و پرورش هســتند و در این کار نیز تخصص دارند و در حال 
حاضر نیز به وجود این معلمان در چرخه آموزش و پرورش نیاز است، چراکه با 
خروج این افراد از چرخه آموزش در مناطقی که از وجود این معلمان اســتفاده 

می کردند با مشکل مواجه می شوند.

اخبار کوتاه
  نقدی بر احضار مدیر یک فروشگاه به خاطر حجاب مشتریان

»حجاب« را به موضوعی برای »تقابل بین مردم« تبدیل نکنید

معاون سازمان محیط زیست:

امکان بازگرداندن ۲ توله یوز جدا شده از توران به طبیعت وجود ندارد

استان های رکورددار بروز سرطان تیروئید

افزایش شیوع التهاب تیروئید در پاندمی کرونا

انتقال کارتن خواب ها به گرمخانه با تاکسی ون های فرسوده!

روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خبر داده که مدیر یک فروشگاه زنجیره ای در 
همــدان، به دلیل آنچه »ســهل انگاری و عدم 
رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه به شکایت 
آمر به معروف« توصیف شــده، به ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر استان همدان »احضار« 

شده است.
به گزارش عصر ایران طبق این خبر، مســؤول 
حقوقی این ستاد با انتقاد از سهل انگاری مدیر 
فروشگاه در مواجهه با خانم های بدحجاب به 
وی گفته اســت: »صاحبــان و مدیران اماکن 
تجاری موظف به برخورد با هنجارشــکنی در 
محدوده محل تجاری خود هستند؛ شما باید 
با استفاده از پرسنل آموزش دیده از ورود افراد 
هنجارشکن به فروشــگاه جلوگیری کنید، در 
صورت کشف حجاب در داخل فروشگاه از ارائه 
هرگونه خدمات به اینگونه افراد نهی شــده اید 
و باید آنها را به بیرون فروشگاه هدایت کنید، 
همچنین با نصب انواع نوشــته های تبلیغاتی 
و هشــدار دهنده در ورودی و داخل فروشگاه 

اقدام کنید.« 
بــرای این که »کاســبان برچســب«، با زدن 
برچســب و انواع اتهامــات، اصل موضوع را به 
حاشیه نبرند، همین ابتدای امر اعالم می کنیم 
کــه حجاب یکی از دســتورات دینی اســت، 
همان طــور که تهمت نزدن، اختالس نکردن، 
رواداری بــا مردم، دروغ نگفتن، عدالت، به کار 
گیری گارگزاران خبره در امر حکومت و ... نیز 
دستورات دینی هستند. پس برچسب نچسب 
مخالفت با دین درباره این نقد کارایی نخواهد 

داشت.
این که حکومت موظف باشــد نــوع خاصی 

از پوشــش را به عنوان حجاب بــر زنان یک 
جامعــه تحمیل و خاطیان را مجــازات کند، 
امری اســت که هم از منظر علمای دین محل 
اختالف اســت و هم تجربه ۴۰ ســالۀ مسألۀ 
حجاب در ایران نشــان می دهد که در عمل، 
نه میسر است و نه مطلوب.بازخوانی تجربه تلخ 
گشت ارشــاد - که امروز کسی مسؤولیت آن 
را بــر عهده نمی گیرد - بــه تنهایی مؤید این 
مدعاست که مداخله حکومت در امر حجاب، 
نه تنها به قوام و گســترش آن نیجامیده، بلکه 
حجاب را از یک مقوله دینی و معنوی به یک 
موضوع حکومتی تنزل داده و موجبات بدبینی 
عمومی به آن را نیز فراهم کرده است، بدان حد 

که بسیاری دینداران هم صراحتاً مخالفت خود 
را بــا ادامه فعالیت این گشــت ها اعالم کرده 
انــد.ورود حکومت به امر حجاب  - آن هم در 
شــرایطی که طبق اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد 
بانوان ایرانی حجاب شرعی را رعایت نمی کنند 
- باعث ایجاد تقابل بین بخش مهمی از جامعه 
و حکومت شده است که نمود عینی آن را در 
ماجرای غمبار مرحومه مهسا امینی و حوادث 
بعد از آن می بینیم و انــکار آن، مانند نادیده 

انگاشتن روز در میانۀ صالة ظهر است!
لذا تا بدین جای کار، اصرار حکومتی بر حفظ 
حجاب، باعث »تقابل بین دولت و ملت« شده 

اســت. عقل ســلیم حکم می کند که تدبیری 
بخردانــه برای فروکش کــردن این منازعه به 
میان آید نه این که با نابخردی های بیشــتر، 
دامنه آن گســترش یابد و به »تقابل مردم با 
یکدیگر« برســد.این که صاحبان مغازه ها را 
موظــف کنند که شــخصاً با زنــان بدحجاب 
برخورد و آن را از فروشــگاه بیرون کنند و اگر 
صاحب فروشــگاهی چنین نکرد، او را احضار 
کنند، نه تنها اندازه ســر ســوزنی به حجاب 
کمک نمی کند بلکه دامنــه نزاع حجاب را به 

میان مردم می کشاند. 
کســانی که چنین تفکری دارنــد، آیا به این 
نیندیشده اند که همسر و دختر صاحب همان 

مغازه هم پوششــی کمابیش مشــابه حجاب 
همان مشــتری دارد که ملزم اســت بیرونش 

کند؟! 
یا به ایــن فکر نکرده اند که ایــن خانم ها از 
همان خیابان هایی عبور کرده و به فروشــگاه 
رســیده اند که تحت کنترل حکومت است و 
چــرا باید یک مغازه دار جزء کاری را بکند که 
حکومت در بیرون مغازه او نتوانسته است انجام 
دهــد؟! و اصاًل مگر می توانــد؟ و مگر عاقالنه 
اســت؟ و مگر می شود اکثر مشتریان را بیرون 
کرد و کســب درآمد داشت؟! یا مگر مغازه دار 
مرجع رسیدگی به شــکایات است که او را به 
دلیل عدم رسیدگی به شکایت آمر به معروف 

بازخواست کنند؟! و صدها مگر دیگر... .
واقعاً کســانی که چنیــن انتطاراتی دارند، در 
چه فضایی ســیر می کنند؟ و باید چه اتفاقاتی 
در کشــور بیفتد که متوجه خط خطای خود 

شوند؟!
از منظری کالن تر، در شرایطی که همبستگی 
ملی مهم ترین نیاز امروز ایران اســت، ایجاد 
اختالف و نزاع بین مردم، آن هم با اســتفاده 
از یــک فریضه دینی، روندی رو به گسســت 
اجتماعــی و به شــدت در تضاد بــا منافع و 
امنیت ملی است.تردید نکنید که اگر حجاب از 
شکل حکومتی خارج شود، هم بیشتر رعایت 
می شــود، هم از حالت نماد سیاســی خارج 
می شود )محجبه، نزدیک به حکومت شمرده 
نمی شــود و بی حجابی هم نشــانه مخالفت 
بــا نظام نخواهد بود( و انــرژی عظیم مادی و 
معنوی که حکومت و مردم صرف این موضوع 
می کنند، در مسیر معقول تری حرکت خواهد 

کرد. آیا زمان عقالنیت فرا نرسیده است؟!

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظــت محیط زیســت با تاکید بــر اینکه 
متاسفانه دیگر امکان بازگرداندن دو توله یوز 
تازه کشف شده در پارک ملی توران به طبیعت 
وجود ندارد، عنوان کرد: دامپزشــکان ما فعال 
مشــغول تغذیه دو توله ماده با شیر خشک و 
انجام مراقبت های بهداشتی از آن ها هستند و 
به محض این که توله ها به وضعیت پایدارتری 
برسند، حتما توله ها را از توران خارج خواهیم 
کرد و احتماال آن هــا را به تهران می آوریم.به 
گزارش خبرنگار ایلنا، چند روز گذشــته خبر 
پیدا شــدن دو توله یوزپلنگ ایرانی توســط 
یک چوپــان در پارک ملی توران در اســتان 
ســمنان باعث نگرانی فعاالن محیط زیســت 
شــد، زیرا این دو توله که جنســیت هر دوی 
آن ها ماده تشخیص داده شده است، عمال به 
دست این چوپان از طبیعت و مادر خود جدا 
شده اند و دیگر امکان بازگشت آن ها به محیط 
طبیعی وجود ندارد، چون به گفته کارشناسان 
حیات وحش، وقتی دست انسان به توله های 
یوزپلنگ تازه  متولدشده می خورد، دیگر مادر 
آن هــا را نمی پذیرد؛ به نحوی که با وجود این 
که در روزهــای اخیر محیط بانان پارک ملی 
توران دو مرتبه توله ها را به محل کشف آن ها 
توسط چوپان بازگرده اند، یوزپلنگ مادر برای 
پیدا کــردن آن ها به محل نیامده اســت و با 
توجه به سرمای شــدید منطقه، محیط بانان 
ناچار شــده اند که توله ها را به پاسگاه محیط 
بانی بازگردانند.جدا شدن دو توله یوز ماده از 

طبیعت در حالــی در »روز جهانی یوزپلنگ« 
رخ داده اســت که برآوردهای سازمان محیط 
زیســت نشــان می دهد که کمتر از ۴۰ فرد 
یوزپلنگ در طبیعت ایــران باقی مانده و اگر 
شــرایط به همین صورت پیش برود، احتمال 
انقراض یوز ایرانــی در طبیعت دور از انتظار 
نیســت. البته خوشــبختانه در ماه های اخیر 
خانواده های جدید، توله های تازه متولدشــده 
و جمعیت پویایــی از یوزپلنگ در پارک ملی 
توران استان ســمنان و منطقه حفاظت شده 
میاندشــت استان خراسان شــمالی مشاهده 
شــده که امیدها را به احیای نسل یوز ایرانی 
در طبیعت زنده کرده اســت، اما به شرط آن 
کــه عوامل اصلی تهدیدکننــده جمعیت این 
یوزها یعنی جاده هــای ناایمن و دامداری در 
مراتــع طبیعــی، این جمعیت را بــه نابودی 
نکشــاند.پارک ملی تــوران و مراتع طبیعی 
داخل و حاشــیه آن از گذشــته محلی برای 
چراندن دام اهلی توســط چوپانان و صاحبان 
گله بوده اســت و با وجود ایــن که از ابتدای 
دهــه ۸۰ یعنی زمان آغاز اجــرای پروژه بین 
المللی حفاظت از یوزپلنگ آســیایی تا امروز، 
تالش های مختلفی برای رفع تعارض بین دام 
اهلی و یوزپلنگ در این منطقه صورت گرفته، 
اما هنوز این تالش ها به ثمر ننشســته است و 
همچنان حضور سگ های گله که بعضا بر سر 
طعمه با یوزها درگیر می شوند و البته ناآگاهی 
جوامع محلی درباره نحوه مواجهه با یوزپلنگ 
و توله های آن، جمعیت یوز ایرانی را در منطقه 

توران تهدید می کند. 
تــا جایی که اخیرا یک چوپان محلی دقیقا به 
دلیل همین ناآگاهــی و کمبود آموزش های 
ارائه شــده به جوامع محلی از سوی سازمان 
محیط زیست، دو توله یوز را از مادر خود جدا 
کرد و دیگر امکان بازگرداندن آن ها به محیط 

طبیعی وجود ندارد.
در همین راســتا، »حســن اکبــری« معاون 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت در جزئیات بیشــتر 
درباره نحوه پیدا شــدن این توله ها توســط 
چوپــان به خبرنــگار ایلنا گفــت: ظاهرا روز 
پنجشنبه هفته گذشته یک چوپان در حوالی 
مرز جنوب شــرقی پارک ملی توران، دو توله 
یوزپلنــگ ماده را از طبیعــت جدا می کند و 
آن ها را به کلبه دامــداری خود می برد. ابعاد 
کامل ماجرا هنوز برای ما مشخص نشده است، 
ولی طبق اظهارات چوپان، او توله ها را در یک 
بیشه زار مشاهده می کند و چون می ترسد که 
سگ ها، توله ها را شکار کنند، آن ها را به منزل 
می برد و به گفته خودش یک شــب آن ها را 
نگهداری کرده و به آن ها شــیر داده است.وی 
افزود: صبح روز جمعه، خود چوپان به تصمیم 
شخصی خود یا برحسب تصمیم صاحب اصلی 
گله، موضوع را بــه محیط بانی منطقه اطالع 
می دهد و همکاران ما هم بالفاصله توله ها را به 
محلی که زنده گیری شده بود بازمی گردانند و 
با فاصله زیاد از آن محل به کمین می نشینند 
تا یوزپلنگ مادر به محل بازگردد که متاسفانه 

این اتفاق نمی افتد. 
عصر جمعه نیز که همکاران ما از مرکز استان 
ســمنان و ستاد ســازمان در تهران به محل 
اعزام شــدند، یک بار دیگر توله ها را به محل 
زنده گیری معرفی می کنند و تا ۱۱ شــب در 
محل کشــیک می دهند، ولی مادر برای پیدا 
کــردن توله های خود به محــل نمی آید و با 
توجه به سرمای شدید هوا، همکاران ما توله ها 
را به پاسگاه محیط بانی منطقه بازمی گردانند.
اکبــری بــا تاکید بر ایــن که دیگــر امکان 
بازگردانــدن توله ها به طبیعــت وجود ندارد، 
گفــت: دو تولــه یوز ماده تا کنــون دو بار به 
طبیعت معرفی شده اند، اما با توجه به این که 
مــادر در هر دو مرتبه برای پیدا کردن توله ها 
به محل نیامده اســت و خود توله ها نیز مدت 

زمان زیادی در کنار انســان حضور داشتند، 
دیگــر امــکان بازگرداندن آن هــا به طبیعت 
وجود ندارد.این مقام مســئول در ســازمان 
محیط زیســت ادامه داد: بخشی از اظهارات 
چوپان هنــوز برای ما مبهم اســت، از جمله 
این که آیا یک شــب توله ها را پیش خود نگه 
داشته است یا مدتی بیشتر. همچنین ما هنوز 
نمی دانیم دقیقا هدف او از جدا کردن توله ها 
از طبیعــت چه بوده و اساســا چرا خود مادر 
برای پیدا کردن توله هایش به محل برنگشته 
اســت؟ این ها موضوعاتی است که اکنون در 
حال تحقیق روی آن ها برای پی بردن به ابعاد 
ماجرا هســتیم، اما به صورت قطعی مشخص 
شده است که هر دو توله ماده هستند و حدود 

سه هفته از تولد آن ها می گذرد.

رئیــس اداره غدد و متابولیک دفتــر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشــت ضمن ارائــه توضیحاتی درباره 
عملکــرد غده تیروئیــد و عوارض مرتبط بــا آن،  گفت: در 
پاندمی کووید ۱۹، بروز اختالالت تیروئیدی بخصوص التهاب 
تیروئید )تیروییدیت( شــایع بود و بسیاری از این بیماران 
بعد از بهبودی التهــاب تیروئید، به کم کاری تیروئید مبتال 
شــدند و تحت درمان قرار گرفتند.دکتر شهین یاراحمدی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره غــده تیروئید، گفت: تیرویید 
غده کوچکی شــبیه پروانه است که در جلوی گردن، روی 
نای و پایین تر از غضروف تیرویید )ســیب آدم(، قراردارد و 
بزرگ ترین غدد درون ریز بدن بشــمار می رود. غده تیرویید 
دو لوب )راست و چپ( و یک قسمت میانی به نام ایسموس 
دارد.وی بــا تاکید بر اینکه تیرویید در افزایش ســوخت و 
ســاز بدن، تکامل سیستم مغزی عصبی و همچنین رشد و 
نمو نقش اساســی دارد، اظهار کرد: اثرات هورمون تیرویید 
)تیروکســین( در رشد و تکامل مغز و رشد و نمو و عملکرد 
تعداد دیگری از غدد درون ریز بسیار مهم و ضروری است. 
اگــر به هر علتی هورمون تیرویید در بدن تولید نشــود،  یا 
تولید آن کم باشد، بیماری کم کاری تیرویید به وجود می آید 
و عوارض مختلفی در بدن هویدا می شود که این عوارض در 

سنین مختلف متفاوت هستند.
او درخصوص نشــانه های بروز تیروئید کــم کار،  بیان کرد: 
نشــانه های کم کاری تیروئید در ســنین مختلف متفاوت 
است. چون کمبود ترشح هورمون تیروئید وجود دارد همه 
واکنش های مربوط به ســوخت و ســاز بدن کند می شوند. 
کم اشــتهایی، یبوست، عدم تحمل ســرما، آهسته شدن 

حرکات، خشکی و خشونت پوست، موهای شکننده، ضعف 
و خســتگی، صدای خشــن و گرفتگی عضالتی، کم شدن 
حافظه، خواب آلودگی، مشکل تمرکز، بی حسی دست ها و 
پاها، افزایش وزن خفیف، صورت پف آلوده بویژه چشــم ها، 
خونریزی ماهیانه شــدید و نامنظم در زنان، ترشح شیر از 
پستان ها، نازایی و گواتر )تورم غیرطبیعی در ناحیه جلوی 
گردن به علت بزرگ شدن غده تیروئید( از عالیم کم کاری 
تیروئید است.وی با تاکید بر اینکه چاقی در همه کسانی که 
به کم کاری تیروئید مبتال هســتند دیده نمی شود، تصریح 
کرد: ممکن اســت در هر بیمار یــک یا چند عالمت وجود 
داشته باشد در حالی که در بیمار دیگر چنین عالمتی شدت 
کمتر داشــته یا اصاًل دیده نشــود. در واقع تعدادی از افراد 
مبتال به کم کاری تیروئید هیچ شکایتی را عنوان نمی کنند 
و در آزمایش تیروئید مشکل کشف می شود. چون بسیاری 

از شکایات فوق غیراختصاصی بوده و علل متعددی دارند.
رئیــس اداره غدد و متابولیک دفتــر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشــت درخصوص تیروئید پرکار، بیان 
کرد: اگر به هر علتی ترشــح هورمون تیروئید در بدن بیش 
از حد طبیعی شــود موجب بروز بیماری پرکاری تیرویید 
می شــود که عوارض مختلفی در بدن رخ می دهد. پرکاری 
تیروئید حالتی اســت که باعث می شود مقدار زیاد هورمون 
به بافت های بدن برسد. اگر چه علل متفاوتی برای پرکاری 

تیروئید وجود دارد اما عالئم و نشــانه های آن مشابه است.
وی افزود: به علت افزایش ســوخت و ســاز بدن، بیماران 
عالئمی همچون طپش قلب و نامنظم شــدن ضربان قلب، 
عدم تحمل گرما، کاهش وزن در بسیاری از موارد، احساس 
خستگی، اختالل خواب، لرزش دســت ها، اضطراب و زود 
رنجی، تنفس کوتاه، درد ســینه و ضعــف عضالت و گاها 
اســتفراغ، خارش، نارسایی قلب، ســکته مغزی و یا حتی 
بیماری روانی را ممکن اســت تجربه کنند.او در پاســخ به 
این ســوال که عوارض عدم درمان تیروئید پرکار و کم کار 
چیســت؟، توضیح داد: عدم درمان بیماری های تیروئیدی 
عوارض بســیار مهم و جدی، همچون عقب ماندگی ذهنی 
در نوزادان، کوتاهی قــد در کودکان و نوجوانان، اختالالت 
هورمونی شــدید، اختالالت چربی های خون و مشــکالت 
روحی _ روانی در جوانان و میانســاالن و نارســایی قلبی 
و حتی مرگ در میانســاالن و ســالمندان دارد. همچنین 
اختالالت تیروئیدی می تواند بر عملکرد اکثر ارگان ها و غدد 
بدن تاثیر گذار باشــد. ناباروری و سقط از عوارض جدی در 

زنان است.
او با بیان اینکه ســرطان تیروئید شایع ترین بدخیمی غدد 
درون ریز در دنیا اســت، اظهار کرد: میزان بروز ســرطان 
تیروئید ســریع تر از هر بدخیمی دیگری در سال های اخیر 
افزایش داشــته است. میانگین شیوع ســرطان تیروئید به 

تفکیک سال نشان می دهد که شیوع سرطان تیروئید سیر 
افزایش یابنده ای بویژه از ســال ۲۰۰۲ داشته است. شیوع 
در هر دو جنس افزایش یافته ولی در زنان بسیار شایع تر از 
مردان است.باالترین میزان شیوع سرطان تیروئید به ترتیب 
در اســتان های اصفهان با میانگین شــیوع ۴.۳ در هر صد 
هزار نفــر، یزد با میانگین شــیوع ۴.۱ در هر صد هزارنفر، 
تهران با میانگین شــیوع ۴ در هر صد هــزار نفر و قزوین 
با میانگین شــیوع ۳.۱ در هر صد هزار نفر است.یاراحمدی 
با تاکیدبر لزوم اســتفاده از تیروئید بند در رادیوگرافی های 
دندانی، گفت: باید حین رادیوگرافی از سر و گردن و دندان 
از غده تیرویید محافظت شود. عدم استفاده از کاور تیروئید 

می تواند موجب بروز اختالالت تیروئیدی شود.
رئیــس اداره غدد و متابولیک دفتــر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت درباره آثار و عوارض کرونا بر اجرای 
برنامه های وزارت بهداشت در خصوص بیماری های مرتبط 
بــا تیروئید، تصریح کــرد: در پاندمی کرونا همه برنامه های 
ســالمتی غیرواگیر در دنیا و ایران تحت تاثیر قرار گرفتند 
و ارائــه خدمات به بیماران کاهش یافت اما، در ایران برنامه 
کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان، تنها 
برنامه ای بود که حتی یک روز متوقف نشــد و به غربالگری 
نــوزادان، بیماریابی و درمان و پیگیــری بیماران ادامه داد. 
این امر یکی دیگر از موفقیت های اجرای این برنامه اســت.

وی افــزود: در پاندمی کووید ۱۹، بروز اختالالت تیروئیدی 
بخصوص التهاب تیروئید )تیروییدیت( شایع بود و بسیاری 
از ایــن بیماران بعد از بهبودی التهاب تیروئید، به کم کاری 

تیروئید مبتال شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

گشت های ویژه فوریت اجتماعی شهرداری تهران کار خود 
را آغاز کرد، گشــت هایی که حاشیه ساز شد چراکه تعداد 
زیــادی »تاکســی ون« در میان خودروهای گشــت برای 
جمع آوری کارتن خواب ها به چشــم می خورد که واکنش 
مسئوالن شهری را به همراه داشت.به گزارش ایسنا، صبح 
روز یکشــنبه گشــت های فوریت های اجتماعی شهرداری 
تهران تحت عنوان »حامی شــهر« رونمایی شد، طرحی که 
بنــا به گفته احمد احمدی صدر مدیرعامل ســازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شــهر تهران قرار است 
افراد کارتن خواب و بی خانمان را در شــبهای سرد و بلند 

زمستان جمع آوری کند.
وی همچنین اعالم کرد که نســبت به سال گذشته تعداد 
گشت های شهرداری به دو برابر افزایش یافته و ۴۰ خودرو 
و هفــت اتوبوس کار جمــع آوری بی خانمان هــا را انجام 
می دهند.مدیرعامل ســازمان در حالی از افزایش دو برابری 
گشــت های فوریتی در زمستان امسال خبر می دهد که نه 

تنها خبری از نوسازی و افزایش ون های سقف بلند و سفید 
این ســازمان نبود، بلکه در اقدامی عجیــب و قابل تأمل از 
»تاکسی های ون« که بعضا فرســوده بودند، استفاده شده 
اســت و احمدی صدر نیز در پاســخ به چرایی بکارگیری 
ون های فرســوده با پالک تاکسی به عنوان گشت های ویژه 
فوریت هــای اجتماعی در تهران، تــوپ را به زمین مناطق 
انداختــه و می گوید: عالوه بر خودروهایــی که در اختیار 
ســازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به 
عنوان گشت های فوریت های اجتماعی قرار دارد، در مناطق 
نیز تعدادی خودرو برای انتقال افراد بی خانمان به صورت 
کرایه در اختیار گرفته می شــود که در این ایام تنها برای 

انتقال افراد بی خانمان مورد استفاده قرار می گیرد.
در این میان مهدی چمران رئیس شــورای شهر تهران نیز 
در واکنش به بکارگیری ون های فرســوده برای گشت های 
ویژه فوریت های اجتماعی )حامی شــهر( جهت انتقال افراد 
بی خانمان به مددســراها انتقاد کرده و اظهار می کند: این 

موضوع را پیگیری خواهیم کرد چراکه گالیه ای در خصوص 
فرسودگی ون هایی که برای جابجا کردن بی خانمان ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد وجود دارد که قطعا این موضوع را 
دنبال خواهیم کرد.انتقادها برای بکارگیری تاکســی  ون ها 
ادامه دارد تا جایی که وحید سرلک معاون نظارت سازمان 
تاکسیرانی شهر تهران نیز در گفت وگویی با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه این ون ها نباید در خطوط فعال باشند، می گوید: 
فعالیت در خطــوط برای ما در اولویت اســت و رانندگان 
تاکسی چه ســواری و چه ون باید در خطوط فعال باشند 
و اینگونه نیســت که فعالیــت در خطوط برای کار دیگری 
رها شود، اما ســازمانها که از سازمان تاکسیرانی، سرویس 
نمی گیرند بلکه از شــرکت های خصوصی که ون ها و سایر 
تاکسی ها زیر نظر آنها فعال هســتند، سرویس می گیرند.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای 
شــهر تهران نیــز در واکنش به این اقدام ســازمان رفاه و 
خدمات اجتماعی شهرداری تهران به ایسنا می گوید:طبیعا 

خودروهایی که پالک تاکســی دارند باید برای عموم مردم 
خدمات و ســرویس بدهند و استفاده اختصاصی به هر نوع 
چه جمع آوری معتادان و چه ســایر فعالیت های در سطح 
شــهر مثل جابجایی بار و یا اســتفاده اختصاصی، درحوزه 
فعالیت تاکسی ها نیست و خودروهای تاکسی باید صرفا در 

اختیار عموم مردم باشند.
به گزارش ایســنا، آنگونه که مدیرعامل ســازمان خدمات 
اجتماعی گفته این ون ها تنها برای انتقال افراد بی خانمان 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اما به هر دلیلی که باشد، 
آیا استفاده از تاکسی که وسیله تردد عامه مردم است برای 
انتقال کارتن خواب هایی که سبک زندگی متفاوتی دارند، 
مناسب است؟ نحوه فعالیت این تاکسی ون ها در جابجایی 
افراد بی خانمان چگونه اســت؟ آیا ســاعت خاصی دارد؟ 
آیا بعد از هر بار جابجایی این تاکســی های ون ضدعفونی 
می شود؟ و... سواالتی اســت که با وجود پیگیری خبرنگار 

ایسنا از مسئولین مربوطه بی پاسخ مانده است.


