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شناسایی ۹۳ بیمار جدید کرونا در کشور
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در طول روز گذشته متاسفانه یک نفر از بیماران 
کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دســت داد و مجموع جان باختگان این 
بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۵۷ نفر رسید. به گزارش ایسنا، در شبانه روز ۱۶ بهمن 
ماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۹۳ بیمار جدید مبتال به 

کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۵۳ نفر از آنها بستری شدند.
بر این اســاس مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۵۶۴ هزار 
و ۷۵۶ نفر رســید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، یک نفر از بیماران 
کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دســت داد و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۵۷ نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون ۷ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۸۲۶ نفر از بیماران، بهبود یافته 
یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند. ۲۰۴ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در 

بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۵ میلیون و ۶۷ هزار و ۶۸۰ آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شده است. همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۶۵۲ نفر دوز اول، 
۵۸ میلیــون و ۵۸۷ هزار و ۲۲۳ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۳۱۸ 
نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۹۳ دوز رسید.
همچنین در حال حاضر هیچ شهرستانی وضعیت قرمز کرونا نیست، ۲ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۱۰۵ شــهر در وضعیت زرد و ۳۴۱ شهر کشور نیز در وضعیت 

آبی قرار دارند.

هشدار بازگشت پاندمی کرونا
 ،A پس از شــیوع کرونا تعداد موارد ابتال به عفونت هایی مانند اســترپتوکوک
آنفلوآنزا و ویروس سین سیشیال تنفسی )RSV( از زمان همه گیری و همچنین 

مقاومت دارویی در باکتری های عامل عفونت جریان خون افزایش یافته است.
به گــزارش ویفروم، در زمان محدودیت های مرتبــط با بیماری همه گیر، فقط 
موضوع شیوع بیماری کووید- ۱۹ نبود. بسیاری از بیماری های عفونی نیز کاهش 
یافت زیرا دانش آموزان در خانه ماندند؛ مشاغل تعطیل و ماسک های صورت به 
یک منظره عمومی عادی تبدیل شــد. در حال حاضر با کاهش محدودیت های 
دوباره جوامع، عفونت ها در حال افزایش اســت اما کاهش ارتباطات کودکان در 

دوره کرونا باعث کاهش ایمنی در کل جمعیت شده است.
در اینجا چهار بیماری عنوان شده است که در حال افزایش است:

 A استرپتوک ،)CDC( به گفته مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری آمریکا
نوعی باکتری اســت که در گلو و روی پوســت یافت می شود که معموال باعث 
بروز تب و عفونت های گلو مانند گلودرد اســترپتوکوکی یا مخملک می شود که 
  ،)RSV( در موارد نادر می تواند کشنده باشــد. ویروس سین سیشیال تنفسی
ویروس تنفســی رایجی اســت که باعث عفونت ریه ها و مجاری تنفســی در 
نوزادان زیر ۲ ســال و بزرگساالن با شرایط بیماری قبلی می شود. مراکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری ایاالت متحده در این خصوص کرد: پیش بینی می شود 
ساالنه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار سالمند در ایاالت  متحده به دلیل RSV در بیمارستان 

بستری می شوند و ۶ تا ۱۰ هزار نفر نیز جان خود را از دست می دهند.
ایــن مرکز تخمین می زنــد تاکنون در این فصل حداقــل ۲۴ میلیون بیماری 
آنفلوآنزا ثبت شــده که در پی آن ۲۶۰ هزار نفر در بیمارستان بستری شدند و 

۱۶ هزار نفر نیز جانشان را از دست داده اند.
گزارش سازمان بهداشــت جهانی بر اساس داده های ۸۷ کشور در سال ۲۰۲۰ 
نشان داد افزایش مقاومت دارویی در باکتری های عامل عفونت های جریان خون 
از جمله در برابر آنتی بیوتیک ها در ســال اول همه گیری کروناویروس مشاهده 
شد. رویترز گزارش کرد که استفاده بیش از حد و یا نادرست از آنتی بیوتیک ها 

به میکروب ها کمک کرده تا به بسیاری از درمان ها مقاوم شوند.

مشاهده یک قالده پلنگ در ارتفاعات املش

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست املش از مشــاهده و تصویربرداری از 
یک قالده پلنگ در ارتفاعات این شهرســتان خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، لطیف جواهر دشــتی گفت: برای چندمین بــار مأمورین یگان حفاظت 

شهرستان املش موفق به فیلم برداری از پلنگ در این منطقه شده اند.
وی اضافه کرد: گزارشــات مکرر مردمی و مأمورین اجرایی از مشاهده پلنگ 
در منطقه نشــان می دهد که این منطقه مأمن و زیستگاه فوق العاده مناسبی 
برای این گونه نادر در کشور است. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش 
با اشــاره به شرایط اقلیمی بسیار مناســب جنگل های گیالن بیان کرد: تنوع 
گیاهــی و جانوری منحصربه فرد، وجود دره های عمیق در این منطقه بهترین 
شرایط را برای زیســت گونه های جانوری نظیر پلنگ، شوکا، خرس قهوه ای، 
گربه جنگلی، گراز و سایر جانداران فراهم کرده که به جرأت می توان گفت در 
کشــور بی نظیر است. جواهردشتی ادامه داد: املش با دارا بودن جنگل انبوه و 
بخشی کوهســتانی دارای تنوع زیستی باالیی است که در سال جدید با ثبت 
گونه های پلنگ، گرگ، گربه جنگلی، روباه معمولی، شوکا، گراز، تشی و غیره 
توانست بار دیگرگونه های منحصربه فردی از محیط زیست را به تصویر بکشد.

تعداد روزهای »پاک« پایتخت در ۱۴۰۱
 به عدد ۳ رسید

بر اســاس داده های شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت روز شنبه ۱۵ بهمن 
ماه میانگین غلظت آالینده ها به روی عدد ۴۷ قرار گرفته بود و در نتیجه یک 

روز دیگر به روزهای هوای پاک تهران در سال ۱۴۰۱ اضافه شد.
به گزارش تسنیم، بر اســاس داده های شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، 
روز شنبه ۱۵ بهمن ماه میانگین غلظت آالینده ها به روی عدد ۴۷ قرار گرفته 
بود و یک روز دیگر به روزهای هوای پاک تهران ســال جاری اضافه شــد؛ و 

تعداد روزهای »پاک« پایتخت در ۱۴۰۱ به عدد ۳ رسید!
بــا ثبت یک روز پاک دیگر در تهران، تعداد روزهایی که پایتخت نشــینان در 
ســال ۱۴۰۱ هوای پاک تنفس کرده اند، یک روز بیشــتر از سال ۱۴۰۰ شد؛ 
هرچند این آمار نمی تواند معیار مناســبی برای مقایســه شرایط هوا در این 
۲ ســال باشــد چرا که در ســال ۱۴۰۱ تعداد روزهایی که هوای »ناسالم« و 
»ناسالم برای گروه های حســاس« بر تهران حاکم بوده است، بسیار بیشتر از 

سال گذشته است.

چند مدرسه در زلزله خوی آسیب دیده اند؟
معاون وزارت آموزش و پرورش درباره آسیب مدارس در زلزله خوی توضیحاتی 
ارائه کرد. مجید عبداللهی؛ معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت 
مدارس آســیب دیده در زلزله خوی اظهار کرد: در زلزله نخســت ۱۰  مدرســه  
آســیب دید که ۹ مدرســه نیازمند تعمیرات و یک مدرسه تخریبی و در روستا 
قرار داشــت. وی افزود: برای بازسازی و تعمیرات این مدارس ۱۳ میلیارد تومان 
تأمین اعتبار شد و در روستای بدالن که مدرسه  ۶ کالسه آن تخریب شده بود، 
یک مدرســه خیرساز دو کالســه داریم و تا ۲۰ روز آینده تحویل داده می شود 
همچنین فعاًل برای برقراری کالس درس دانش آموزان از کانکس استفاده خواهد 
شد. معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره 
به اینکه برای ساخت مدرسه ۶ کالسه در روستای بدالن نیازمند تأمین منابع از 
سوی دولت هستیم تا بتوانیم برای مهر سال آینده مدرسه جدید را تحویل دهیم، 
مطرح کرد: در زلزله چند روز گذشــته نیز ۴ مدرسه در شهرستان خوی آسیب 

دید که دو مدرسه شبانه روزی و دو مدرسه روزانه بود.

کرونا

محیط زیست

آب و هوا

آموزش و پرورش

تهیه اطلس آسیب های اجتماعی کودکان کار و خیابان

بودجه۱۴۰۲؛ درد جدید معلوالن

سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور از تهیه اطلس آسیب های اجتماعی کودکان 

کار و خیابان پس از تکمیل بانک اطالعاتی خبر داد. 
»محمدرضا حیدرهایی« سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در پاســخ به این سوال که با توجه به ثبت کد یونیک 
برای کودکان کار و خیابان در ۱۳ اســتان کشــور آیا علت 
انتخاب این اســتان ها به دلیل باال بودن آمار کودکان کار 
در این اســتان ها بوده اســت؟ گفت: ما باید بانک جامعی 
از کــودکان کار و خیابان تهیه کنیــم و برای این کار باید 
اطالعات کودکان ثبت شود که این کار از طریق ثبت اسکن 
عنبیه انجام می شــود، از همین رو ثبت اطالعات کودکان 
کار و خیابان از طریق ثبت اســکن عنبیه در دســتور کار 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در ۱۳ استان به صورت پایلوت 
اطالعات کودکان از طریق دســتگاه عنبیه ثبت شده است 
و برای آن ها کد یونیک تعیین شــده است. علت اینکه این 
اســتان ها انتخاب شده اند به این دلیل است که شرایط این 
اســتان ها برای انجام این طرح نســبت به ســایر استان ها 
فراهم تر بود و شروع کار در این استان ها به این دلیل نبود 
که کودکان کار و خیابان بیشــتری در این استان ها حضور 

دارند.
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور تصریح کرد: به هرحال باید به سمت تهیه 
بانک جامعی از کــودکان کار و خیابان، پراکندگی آن ها و 
اینکه در کدام اســتان بیشترین شناســایی صورت گرفته 
برویم و از همین رو این کار در همه استان ها انجام خواهد 
شد. بعد از اینکه کودکان از طریق اسکن عنبیه شناسایی و 
اطالعات شان ثبت می شود برای آن ها پرونده خانوار تشکیل 
شده که در ذیل آن پرونده سالمت و مدل توانمندسازی هر 

کودکی نیز طراحی می شود.
حیدرهایی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه توانمندسازی 
کودکان کار در حال انجام اســت، تصریح کرد: اگر تا پایان 
سال بقیه دستگاه های عنبیه هم خریداری شود می توانیم 
در سایر اســتان ها نیز ثبت کد یونیک برای کودکان کار و 
خیابان داشته باشــیم. مهمترین کار ما این است که بانک 
اطالعاتی کودکان کار و خیابان را ایجاد کنیم و در ذیل این 
بانک اطالعاتی می توانیم، اطلس آســیب های اجتماعی در 

حوزه کودکان کار و خیابان را ترسیم کنیم.
وی با اشــاره به تهیه اطلس آسیب های اجتماعی در حوزه 

کــودکان کار و خیابان گفت: این اطلــس به ما می گوید، 
پراکندگی کودکان کار و خیابان در کدام اســتان ها بیشتر 
اســت. همانطور که می دانید تعداد زیــادی از کودکان کار 
و خیابان از اتباع ســایر کشورها هستند ما اگر بتوانیم این 
بانــک اطالعاتی را با خرید دســتگاه ثبت کد یونیک برای 
همه استان ها تهیه کنیم می توانیم متوجه شویم که برخی 
از کودکان اتباع در کدام استان ها بیشتر و در کدام استان ها 
کمتر هســتند.در برخی از استان های غربی تعداد کودکان 

اتباع کمتر از استان های مرکزی و شرقی است.
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا امسال برای 
همه استان ها دستگاه ثبت عنبیه خریداری می شود، گفت: 
باید از محل تملک دارایی، اعتبار این دستگاه ها تامین شود. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دفتر امور اجتماعی 
وزارت کشــور به ما در این خصوص قول مســاعد داده اند. 
ما امیدواریم که تا پایان ســال این اعتبار تامین شود و ما 

بتوانیم این دستگاه ها را تهیه کنیم.
حیدرهایی درباره اقدامات سایر دستگاه ها مانند شهرداری 
تهران درخصوص ســاماندهی کودکان کار و خیابان گفت: 
در آیین نامه ســاماندهی کــودکان کار و خیابان تکالیف 

دستگاه ها مشخص شده است. همچنین در قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان تکالیف دســتگاه ها را در این خصوص 
تعیین و ۱۵ دســتگاه را به عنوان دســتگاه اصلی در این 
خصوص معرفی کرده است. سازمان بهزیستی و شهرداری ها 

نیز از این دستگاه های متولی هستند.
وی ادامه داد: آنچه که قانون برای شــهرداری ها مشخص 
کرده، این اســت که فضای مناســب را در اختیار سازمان 
بهزیســتی قرار دهند تا موضوع حمایت از کودکان را انجام 
دهد ما در این خصوص در حال رایزنی با شهرداری تهران 
هســتیم تا بتوانیم فضای مناسب را از شهرداری تهران در 
اختیار بگیریم در ســال ۹۹، ســه مرکز از مراکز بهاران از 
ســوی شهرداری در اختیار بهزیستی قرار گرفته بود اما در 
حال حاضر چنین مراکزی در اختیار ما نیست و ما در حال 
رایزنی با شــهرداری تهران هستیم تا این مراکز در اختیار 
بهزیستی قرار بگیرند تا بتوانیم شناسایی و جذب کودکان 

کار را انجام دهیم.
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: اما موضوع کودکان کار و 
خیابان فقط موضوع تهران نیست بلکه این مشکل در سایر 
استان ها و شهرهای کشور نیز وجود دارد و قاعدتا سازمان 

شــهرداری های وزارت کشور باید در این خصوص پای کار 
آمده و به سازمان بهزیستی درخصوص ساماندهی کودکان 
کار و خیابان کمک کند. در این خصوص نیز زیر نظر وزارت 
کشور تعامالتی با سازمان شهرداری ها در حال انجام است و 

امیدوارم توافقات خوبی در این زمینه برسیم.
حیدرهایی همچنین درباره بودجه ســال ۱۴۰۲ در حوزه 
آســیب های اجتماعی در ســازمان بهزیستی کشور گفت: 
مهمترین موضوع در بودجه موضوع توانمندسازی کودکان 
کار و خیابان است و اینکه اگر ما بخواهیم کودک از خیابان 
جمع شــود و دیگر شــاهد حضور او در خیابــان برای کار 
نباشــیم باید به سمت توانمندسازی خانواده کودک برویم. 
اگر بخواهیم خانواده را توانمند کنیم قاعدتا باید هزینه های 
توانمندسازی خانواده را بپردازیم. آن چیزی که در بودجه 
سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است کفاف توانمندسازی این 
تعداد از کــودکان را نمی دهد و مــا از نمایندگان مجلس 
خواهش می کنیم که بودجه حوزه آســیب ها را حداقل به 
نحــوی افزایش دهند که ما توانایــی خارج کردن کودکان 
از چرخه حمایت و رســاندن خانواده ها به یک ســطحی از 
توانمندسازی را داشته باشیم تا دیگر شاهد حضور کودک 

در خیابان برای کار نباشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره حضور کودکان 
در زباله گردی و استفاده از آن ها به عنوان پاکبان در برخی 
از مناطق شــهر تهران توسط برخی از پیمانکاران گفت: ما 
در جلســات مختلف موضوع زباله گردی کودکان را مطرح 
کرده ایم و این قول را همکاران شــهرداری به ما داده اند که 
در خصوص کودکان اتباعی کــه در حوزه زباله گردی کار 

می کنند ورود جدی داشته باشد.
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور تصریح کرد: موضوع زباله گردی در دست 
پیمانکاران شهرداری است و در هر منطقه پیمانکاران کل 
به پیمانکاران جز تقسیم می شوند و پیمانکاران جز هستند 
که از کودکان به ویژه کودکان اتباع بهره کشــی می کنند. 
فکر می کنم این عزم در شــهرداری وجــود دارد تا به این 
موضوع ورود کرده و اجازه ندهند از اطفال در موضوع زباله 
گردی اســتفاده شــود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
نیــز در این خصوص تصریح دارد و بهره کشــی اقتصادی 
از کودک زیر ۱۵ ســال را جرم دانســته و منع کرده است 
و تکلیف شــهرداری اســت که در این موضوع ورود کند. 
امیدواریم با قول مســاعدی که شهرداری تهران داده است 

ورود جدی تر به این موضوع داشته باشند.

انتقاد معلوالن نسبت به بودجه ۱۴۰۲ در حالی 
اعالم شــده که منابع مالــی اختصاصی برای 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در این 

بودجه لحاظ نشده است.
به گزارش مهر، هفت میلیون مددجو در ایران 
وجــود دارد که بیش از ۲ میلیون آن را جامعه 
معلوالن تشکیل می دهد که ساالنه حدود ۶۰ 
هزار معلول به علت تصادفات و سوانح در سطح 

کشور به جمعیت معلوالن اضافه می شود.
مجلس در راستای بهره مندی معلوالن از همه 
حقوق خود در جامعــه قانون »قانون حمایت 
از حقــوق معلوالن« را در دهه ۷۰ تدوین و به 
تصویب رســاند که این قانون در سال ۱۳۹۷ 
بازنگری و بار دیگر به تصویب رســید؛ یکی از 
مفاد این قانون الزام ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور به تخصیص اعتباری برای اجرای این 
قانون اســت. ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق 
معلوالن تأکید می کند »به منظور شفاف سازی 
منابع مالی اختصاص یافته بــرای اجرای این 
قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان 
برنامه و بودجه کشــور مکلف است نسبت به 
ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی 
متناســب با عناوین فصول این قانون در لوایح 

بودجه سنواتی اقدام نماید.« طبق اعالم »علی 
محمد قادری« رئیس بهزیســتی کشور برای 
اجرای قانون حمایت از معلوالن در سال آینده 
بــه ۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز اســت اما این 
امر در »بودجه ۱۴۰۲« لحاظ نشــد. »بودجه 
۱۴۰۲« در حالــی از ســوی دولت به مجلس 
تقدیم شــد که واکنش های مختلفی از سوی 
کارشناســان داشــته و حتی انتقاداتی توسط 
معلوالن به آن وارد شده چرا که در این الیحه 
ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن 

حذف شده است.
انتقادات معلوالن

 به تصمیمات دولتمردان
ایــن انتقادات زمانی شــدت گرفت که الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ از ســوی بهارســتان به 
تصویب رســید. »بهروز مروتی« مدیر کمپین 
معلوالن در گفت وگویی رســانه ای بیان کرده 
است »ما نسبت به حذف ردیف مستقل بودجه 
قانون حمایــت از حقوق معلــوالن در الیحه 

بودجه سال ۱۴۰۲ انتقاد کرده ایم«.
وی تأکید کرده اســت: »انتقادات معلوالن تا 
بازگشــت این بودجه به بودجه سنواتی ادامه 
خواهد داشــت«. یکی از معلوالن نیز هشــدار 

داده است: »حذف ردیف بودجه قانون حمایت 
از حقوق معلــوالن تبعات جبران ناپذیری دارد 
که ورشکستگی مراکز توان بخشی یکی از آنها 
است«. این توان خواه ادامه داد: »اغلب معلوالن 
در مراکز توان بخشــی نگهداری می شوند و اگر 
بودجه آنها تأمین نشــود، پیش بینی شده که 
مراکز توان بخشی کشور با خطر ورشکستگی و 
ارائه نکردن خدمات الزم به جامعه هدف روبه رو 

خواهند بود«.
کاهش ۳۰ درصدی 

یک ردیف بودجه سازمان بهزیستی
این موضــوع نیــز واکنش هایــی را از برخی 
نمایندگان مجلس داشــت است به گونه ای که 
»محمدعلی محسنی بندپی« عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس خواستار بازگشت 
ردیــف اختصاصی حمایــت از افــراد دارای 

معلولیت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کشور شد.
وی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بیان کــرد: »در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ ردیف اختصاصی حمایت از افراد دارای 
معلولیت حذف شــده و ایــن موضوع موجب 
نگرانی افراد دارای معلولیت شده است که باید 
نســبت به اصالح آن در کمیســیون تلفیق یا 

صحن مجلس اقدام شود«.
»ســید کریم حســینی« عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر 
تصریح می کند: حذف بودجه سازمان بهزیستی 

در الیحه بودجه ۱۴۰۲ صحت ندارد.
نماینده مردم اهــواز در مجلس بیان می کند: 
طبق بررســی ها و شــواهد بخشــی از بودجه 
سازمان بهزیســتی در یک ردیف کاهش ۳۰ 
درصدی داشــته که دولــت در تبصره ۱۶ این 
کاهش را جبران کرده اســت. عضو کمیسیون 

اجتماعی مجلس عنوان می کند: بودجه سازمان 
بهزیســتی در ســال ۱۴۰۲ رونــد صعودی و 
افزایشی داشــته گرچه همه مطالبات محقق 

نشده است.
بودجه معلوالن برای تخصیص
 نیازمند تصویب مجلس است

توسعه مدیریت  انجالســی« معاون  »علیرضا 
و منابع ســازمان بهزیســتی در گفت وگویی 
رسانه ای تأکید می کند که بودجه معلوالن در 

الیحه ۱۴۰۲ حذف نشده است.

اعضای شــورای اســالمی شــهر تهران با افزایش ۲۰ 
درصدی عوارض طرح ترافیک برای سال آینده موافقت 

کردند.
به گزارش ایســنا، اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
در یکصد و بیســت و هفتمین جلسه علنی این شورا 
بررســی الیحه اصــالح مصوبه عوارض تــردد جهت 
مدیریــت ترافیک، کاهــش تقاضای ســفر و کنترل 
آلودگی هوا را در دســتور کار داشــتند که در همین 
راستا مجتبی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
شهرداری تهران، گفت: در سال جاری درآمد ناشی از 
اجرای طرح ترافیک و عوارض آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان 
بوده اســت که از این رقم تا بــه امروز ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان وصول شــده است و امیدواریم تا پایان سال نیز 

مابقی این درآمد وصول شود.
وی با اشاره به نرخ پایه عوارض طرح ترافیک در سال 
جاری تاکید کرد: این مبلغ ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان در 

نظر گرفته شده بود که برای سال آینده با افزایش ۲۵ 
درصــدی این رقم به ۵۴ هــزار و ۷۵۰ تومان خواهد 

رسید.
شــفیعی ادامه داد: در ارتباط با بهــای عوارض طرح 
ترافیــک برای برخــی از گروه ها از جملــه جانبازان، 
بیماران خــاص،  خبرنگاران و ... نیز رقــم برای ورود 
ســالیانه در ســال جاری ۲۳۴ هزار تومــان بود که با 
۲۵ درصد افزایش در ســال آینده به ۲۹۳ هزار تومان 

خواهد رسید.
وی بــه برخــی از اصالحیه عــوارض وانــت بارها و 
کامیونت ها در سال آینده اشاره کرد و افزود: تغییراتی 

نسبت به سال جاری در این بخش انجام شده است.
به گزارش ایســنا، نهایتا اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران با پیشــنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض طرح 
ترافیک برای سال آینده با ۱۰ رأی موافق و هشت رأی 

مخالف موافقت کردند.

اعضای شــورای اســالمی شــهر تهران با افزایش نرخ 
عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال 
جاری موافقت کردند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران در یکصد و بیست و هفتمین جلسه 
شورای شهر تهران تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای 
در ســال ۱۴۰۲ را در دســتور کار خود داشتند که در 
همین راستا مصطفی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با مدیریت 
و ســاماندهی پارک حاشیه ای در شــهر تهران گفت: 
براســاس مصوبه شورای شهر تهران شهرداری در سال 
جاری ملزم به ســاماندهی ۱۲۰ هزار پارک حاشیه ای 
در مناطق مختلف تهران شــد که تا به امروز ۷۵ هزار 

قرارداد پارک حاشیه ای منعقد شده است.
وی ادامه داد: ان شاءاهلل تا پایان سال نیز قرارداد و فضای 
عملیاتی ۲۰ هزار پارک حاشیه ای در مناطق دیگر منعقد 
خواهد شد. با محاسبه این تعداد پارک حاشیه ای، حوزه 

حمل و نقل شهرداری تهران ۹۵ هزار پارک حاشیه ای 
درسال جاری ساماندهی خواهد کرد و دلیل نرسیدن به 
۱۲۰ هزار پارک حاشیه ای تجارب ناموفق گذشته بوده 
اســت چرا که بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل ترس 
پای قرارداد پارک حاشیه ای نیامده اند. شفیعی تاکید 
کرد: تا به امروز قرارداد ساماندهی پارک حاشیه ای در 
مناطق ۲، ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ منعقد و ان شاءاهلل دو 

منطقه ۱ و ۵ نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
وی در خصوص نرخ پارک حاشیه ای نیز گفت: این رقم 
برای سال جاری به ازای هر نیم ساعت ۱۶۰۰ تومان در 
نظر گرفته شده است که با گذشت دو ساعت این رقم 
در هر نیم ســاعت به دو هزار تومان افزایش می رسد 
که برای ســال آینده در ارتبــاط با همین تعداد پارک 
حاشــیه ای در دو ســاعت اول ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و 
برای نیم ساعت های بعدی دو هزار و ۸۰۰ تومان درنظر 

گرفته خواهد شد.

افزایش ۴۰ درصدی نرخ پارک حاشیه ای در پایتختافزایش ۲۰ درصدی عوارض طرح ترافیک در سال آینده

رئیس اداره سرطان دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت با بیان اینکه ساالنه 
تقریبا نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر در کشور به سرطان مبتال 
می شوند، در عین حال جزئیات تشخیص زودهنگام ۳ 
سرطان در ایران در قالب برنامه ملی مدیریت سرطان را 

تشریح کرد و از توسعه کشوری آن خبر داد.
دکتر علی قنبری مطلق در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
وضعیت بروز و شــیوع سرطان در کشور، گفت: معموال 
در حوزه بروز سرطان، کشــورها را به پنج رده تقسیم 
می کنند که ایران در رده میانی قرار می گیرد و ایران از 

نظر بروز سرطان در حد متوسط قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه ساالنه تقریبا نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر 
در کشور به ســرطان مبتال می شوند، افزود: همچنین 
تقریبا سالی حدود پنج درصد هم در کشور افزایش بروز 
ســرطان را داریم که این میــزان طی دو دهه آینده در 
همه جای دنیا افزایش پیدا می کند. میزان بروز سرطانی 
که از سال ۲۰۲۰ تا دو دهه آینده برای ایران پیش بینی 
شده، فقط به دلیل تغییرات جمعیتی ۱۱۵ درصد است. 
در حالی که متوسط جهانی آن ۶۳ درصد است. علت هم 
این است که در حال حاضر اکثر جمعیت مان، جمعیت 
جوان و میانسال هستند که طی دو دهه آینده این افراد 
به سن پیری می رسند و از آنجایی که هرم جمعیتی مان 

بیشتر به سمت پیری می رود، بنابراین متوسط افزایش 
بروز سرطان در کشــور ما بیش از سایر کشورهاست و 
دلیل دیگری جز این ندارد. قنبری مطلق با بیان اینکه 
این میزان پیش بینی فقط بر اساس تغییرات جمعیتی 
است، گفت: با این حال دالیل دیگر بروز سرطان، شامل 
شــیوه زندگی و تغییرات محیطی هم عوامل مهمی در 
زمینه افزایش بروز سرطان محسوب می شوند که البته 
قابل پیش بینی و محاسبه هستند، اما میزان تاثیرشان 
در بروز سرطان و محاسبه دو دهه آینده، پیش بینی پذیر 
نیســت. به عنوان مثال در حال حاضر ریسک منتسب 
بــه عوامل خطر ســرطان، در بین عوامــل تغذیه ای و 
کم تحرکی  پررنگ است. در عین حال کم تحرکی نقش 
زیادی در بروز سرطان ها در ایران دارند که این ها عواملی 
جدای از افزایش ســن است. در عین حال افزایش سن 
موضوعی طبیعی است و آدم ها هم دوست دارند که عمر 
بیشتری کنند. حال به طور کلی افزایش عمر، احتمال 
بروز بیشــتر سرطان را هم به دنبال دارد. وی ادامه داد: 
تقریبــا در دنیا هیچ کشــوری را نداریم که در دو دهه 
آینده میزان بروز سرطانش در حال کاهش باشد. البته 
ممکن اســت که برخی ســرطان ها به طور استثناء در 
برخی کشــورها در حال کاهش باشند، اما به طور کلی 
همه سرطان ها در همه کشورها در حال افزایش هستند. 

رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی ضمن برشماری 
دســتاوردهای انقالب اسالمی در حوزه پزشکی، نظام 
شــبکه و مراقبت های اولیه ســالمت در ایــران را از 
الگوهای موفق در دنیا خواند و گفت: این الگوی موفق 

در کشورهای دیگر دنیا تدریس می شود.
به گزارش ایســنا، دکتر محمدرئیس زاده در نشستی 
خبری به مناسبت ایام پیروزی انقالب اسالمی، ضمن 
تبریک این ایام و ابراز همدردی با زلزله زدگان خوی، 
گفت: در این زمینه ما سعی کردیم از روزهای نخست 
کنار مردم باشیم. بر اساس آخرین آمار به لحاظ نقدی 
بیــش از ۳.۵ میلیارد تومان کمک اعضای ســازمان 
بود که به زلزله زدگان خوی اهدا شــد و بیش از ۵۰۰ 
بخــاری، ۷۰۰ تخته پتو در اختیــار مردم قرار گرفت. 
دو کمپ در آنجا تشــکیل شــد تا هم برای اســکان 
اعضای آســیب دیده و هم برای خدمت رسانی باشد 
و انصافا دوســتان پزشک شــبانه روزی در کنار سایر 
دســتگاه ها در خوی فعال هستند و توصیه ما هم این 
است که این مشکل به شکل منطقه ای مدیریت شود؛ 
به همیــن دلیل بنده علی رغم میل باطنی در منطقه 
حضور نیافتم که زحمتی ایجاد نشود. در زمینه دارو و 
تجهیزات کمبودهایی وجود داشــت که خداروشکر با 
همکاری هالل احمر، وزارت بهداشت و نیروهای مسلح 

این کمبودها نیز برطرف شد.
وی افزود: ممکن اســت گاهی اوقات ســازمان نظام 
پرشــکی به موضوعاتی مانند کم کاری متهم شــود؛ 
اما باید در ســیر زمان این موضوعات بررسی شوند که 
مشخص شود ما در طول ۴۳ سال گذشته چه کرده ایم. 
شاخص طول عمر ما پس از پیروزی انقالب از ۵۵ سال 
به ۷۷ ســال رسید که اکنون حتی از میانگین جهانی 
هم باالتر اســت. قبل از انقالب شاخص ما از میانگین 
جهانی پایین تر بود، در سال ۶۷ به آمار جهانی رسیدیم 
و از دهه ۷۰ به بعد حتی طول عمر در ایران از میانگین 
جهانــی فراتر رفت. در بحث مراقبت اولیه ســالمت و 
گســترش نظام شبکه، ما جزو الگوهایی موفق در دنیا 
هســتیم. ۳۵ هزار بهورز را در بیش از ۱۹ هزار روستا 
مستقر داریم که مراقبت اولیه انجام می دهند که این 
عدد قبل از انقالب ۲۵۰۰ نفر بوده اســت. این الگوی 
کشــور ما به عنوان الگوی موفق حتی در کشــورهای 
دیگر دنیا تدریس می شــود. رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی تاکید کرد: در کنترل بیماری سل، وبا و ماالریا 
موفق به ریشه کنی شدیم؛ درحالی که هنوز کشوری 
مانند نیجریه مرگ و میر بســیار باالیی از نظر ماالریا 
دارد که حتی درخواست داشتند ما الگوی موفق خود 

را آنجا پیاده کنیم.

روز جهانی سرطان؛ فاصله ها را کم کنید

ابتالی ساالنه ۱۵۰ هزار نفر به سرطان در ایران
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تشریح کرد

ارائه خدمات درمانی ساالنه به ۹۰۰میلیون نفرخدمت


