سلام برش�ما مخـاطبان هميش�گي «جوان» .دلگويههاي شما
عزيزان را از طريق شمـاره  88498445شنوا و پـذيرا هستيم.
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه ميخوانند.

--------------------------------------------------روزنامه جوان در شاهينشهر اصفهان توزيع نميشود
حاجيوند -شاهينشهر :متأس��فانه روزنامه جوان در شاهينشهر
اصفهان توزيع نميشود .مگر روزنامه جوان توزيع سراسري ندارد؟
--------------------------------------------------قيمت داروها را در داروخانهها كنترل كنيد
رضواني -تهران :حال كه دولت درصدد تحول در نظام سالمت كشور
است ،بهتر است سري هم به داروخانهها بزند ،كمتر دارويي در داروخانهها
وجود دارد كه فروش آن بر اساس قيمت روي بسته دارو فروخته شود.
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سهش��نبه  16ارديبهش��ت 6 | 1393رج��ب |1435

سرويس اجتماعي 88498445

سالم نظام سالمت به مردم

حضرت آيتاهلل خامن��هاي رهبر معظم
انقالب اس�لامي پيش از ظهر ديروز در
دي��دار تع��دادي از مس��ئوالن جمعيت
مامايي ايران همزمان با روز جهاني ماما،
نقش اين قشر در تأمين سالمت جامعه و
همچنين در بقاي نسل بشر را بسيار مهم
و ارزشمند دانستند و با تأكيد بر اهميت
فرهنگسازي در اقبال عمومي به استفاده از خدمات مامايي به منظور
اجرايي شدن سياس��ت اساس��ي افزايش جمعيت كشور خاطرنشان
كردند :مسئله تكثير نسل و جلوگيري از كاهش جمعيت جوان كشور،
يك مسئله حياتي است و بايد به طور جدي دنبال شود.
حضرت آي��تاهلل خامنهاي ب��ا قدرداني از خدمات و زحمات دلس��وزانه
جمعيت مامايي كشور كه با صبر ،دانش و تجربه ،وظيفهشناسي و احساس
مسئوليت حرفهاي ،مهمترين نقش را در حفظ سالمت مادر و كودك ايفا
ميكنند ،افزودند :بر همين اساس ،تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها
هستند و اين قش��ر نيز همواره از احترام و تكريم ويژهاي در ميان مردم
برخوردار بوده است .ايشان فرهنگسازي را مسئله مهم و اصلي در ترغيب
جامعه زنان به استفاده از خدمات مامايي و زايمان طبيعي برشمردند و
گفتند :متخصصين بايد زيانهاي ناشي از وضع حملهاي غيرطبيعي و
همچنين فوايد و آثار مثبت زايمان طبيعي در حفظ سالمت مادر و كودك
را مكررا ً در مجامع عمومي و رسانهها تبيين كنند.
رهبر انقالب با اش��اره به اهميت فراوان توليد و افزايش نس��ل و نقش
برجس��ته زايمان طبيعي و خدمات مامايي در اين فرآيند خاطرنشان
كردند :كثرت جمعيت جوان يكي از امتيازات كشور است و در صورت
استمرار سياستها و اقدامات نادرستي كه منجر به تحديد نسل و كاهش
شديد جمعيت جوان كشور در طول سالهاي آينده خواهد شد ،دچار
ضربه بسيار بزرگي به نام «سالمندي عمومي» خواهيم شد.
ايشان افزودند :كشور بدون جمعيت جوان ،يعني كشور بدون ابتكار و
پيشرفت و هيجان و شور و شوق ،بنابراين برنامه حياتي تكثير نسل بايد
به طور جدي دنبال و پيگيري شود .حضرت آيتاهلل خامنهاي همچنين
با تأكيد بر ض��رورت حل مش��كالت جمعيت مامايي كش��ور گفتند:
مسئوالن دس��تگاههاي دولتي بايد در صدد جبران كمبودها و نقايص
در اين بخش باشند.
در ابتداي اين ديدار ،خانم دكتر معصومه آباد ،رئيس جمعيت مامايي
ايران ،از وجود  ۵۰هزار دانش آموخته مامايي در كش��ور خبر داد و با
اشاره به نقش مامايي در مقوله توسعه جمعيت افزود :امروز حدود ۵۰
درصد نوزادان در كشور به صورت غير طبيعي متولد ميشوند كه اين
سزارينهاي غير ضروري و فراوان ،يك مانع اساسي در تداوم باروري
مادران و افزايش جمعيت است .وي تحت پوشش قرار گرفتن خدمات
مامايي و اصالح سامانه ارجاع و همچنين برنامهريزي براي آموزشهاي
مرتبط به دختران در مراكز آموزش��ي را از جمل��ه راهكارهاي اصالح
فرهنگ و نوع نگاه به خدمات مامايي برشمرد.
---------------------------------------------------

گام بزرگ تحول نظام سالمت با كاهش  27درصدي هزينههاي درمان برداشته شد
گزارش يك

زهرا چيذري

بلوغ طالق در مقابل ركود ازدواج

ازدواج  11ميليون و  200هزار مجرد
نردبان خروج از چاله جمعيتي

صفحه دوم شناسنامه  11ميليون و  200هزار نفر
هنوز سفيد است

 11ميلي�ون و  200هزار نف�ر از جمعي�ت  75ميليوني كش�ورمان
در س�ن ازدواج و مج�رد هس�تند .اين در حالي اس�ت ك�ه چاله
جمعيت�ي موج�ود در جامع�ه م�ا در مع�رض عميقت�ر ش�دن
اس�ت و تنها راه ب�راي برونرف�ت از اين بنبس�ت ،ق�رار گرفتن
ع�زم مل�ي ب�ر تحق�ق ازدواج و كاه�ش س�ن ازدواج اس�ت.

 1 0ازدواج به ثبت رس��يده اس��ت و اس��تانهاي اردبيل ،كردستان و
خراسان رضوي بيشترين نرخ ازدواج و استانهاي تهران ،البرز و كرمان
كمترين نرخ ثبت ازدواج را داشتهاند.
ساعتي  18بار عرش خدا ميلرزد
وي درباره طالق در سال گذشته اظهار داشت 155 :هزار و  369مورد
طالق در سال گذشته در كشور به ثبت رسيده است كه به طور متوسط
در هر ماه  12ه��زار و  947مورد ،در هر ش��بانهروز  426مورد و در هر
ساعت  18مورد طالق به ثبت رس��يده است .محزون بيان داشت:آمار
طالق در سال  92نسبت به سال گذشته  3/4درصد رشد داشته است.
وي افزود 14/2 :درصد از طالقها مربوط به سال اول و حدود  50درصد
از طالقها مربوط به پنج سال اول است.
مديركل آمار و اطالعات جمعيتي س��ازمان ثبت احوال كشور از آمار
واقعه طالق كه بر اساس روايات ماعرش خدا را ميلرزاند اين طور گفت:
در سال  91حدود  16طالق در هر ساعت اتفاق ميافتاد كه در سال 92
به  18طالق در هر ساعت افزايش يافته است .محزون يادآور شد:در سال
 92در مقابل هر هزار نفر دو واقعه طالق به ثبت رس��يده و استانهاي
گيالن ،كردستان و خراسان رضوي بيشترين و استانهاي سيستان و
بلوچستان ،ايالم و يزد كمترين طالق را داشتهاند.
وي درباره ارتباط مستقيم ازدواج و طالق اظهار داشت :در سال گذشته
به ازاي هر پن��ج ازدواج يك طالق و به عبارت ديگر ب��ه ازاي هر 100
ازدواج  20طالق در كشور اتفاق افتاد .در صورتي كه در  10سال گذشته
به ازاي هر  100ازدواج  10طالق داشتهايم و اين نشان ميدهد سرعت
رشد طالق نسبت به سرعت رشد ازدواج بيشتر بوده است.
خبر خوشي كه محزون بيان كرد
البته محزون خبرهاي خوب هم داشت كه نشان ميداد تالشها براي
تشويق جامعه به فرزندآوري به بار نشستهاند .وي در خصوص آمار ثبت
وقايع كشور در سال  1392اظهار داشت :در سال گذشته يك ميليون و
 471هزار و  834والدت در كشور ثبت شده كه از اين تعداد  755هزار و
 849مورد پسر و  715هزار و  985مورد دختر است .محزون بيان داشت:
در هر ماه به طور متوسط  122هزار و  653واقعه والدت به ثبت رسيده
است كه آمار آن در هر شبانهروز و در هر ساعت نيز به ترتيب 4هزارو32
مورد و  168مورد بوده است .مدير كل آمار و اطالعات جمعيتي سازمان
ثبت احوال كشور بيان داش��ت :تعداد والدت در مقايسه سال گذشته
3/5درصد رش��د داشته اس��ت .در ادامه اين نشس��ت خبري محزون
درباره كل فوت در سال گذشته اظهار داشت :در هر ماه به طور متوسط
 31هزارو  75واقعه فوت به ثبت رسيده كه اين آمار در هر شبانهروز و در
هر ساعت به ترتيب هزار و 22واقعه و  43واقعه بوده است.
محزون در خصوص مقايس��ه آمار فوت امسال نسبت به سال گذشته،
اظهار داشت :در سال  92نسبت به سال گذشته  1/5درصد رشد آمار
فوت را در كش��ور داش��تهايم .تمام اينها در حالي است كه ديروز مقام
معظم رهبري در ديدار با جمعي از ماماهاي كشور از مسئله تكثير نسل
و جلوگيري از كاهش جمعيت جوان كشور به عنوان يك مسئله حياتي
ياد كردند كه بايد به طور جدي دنبال شود و پاشنه آشيل اين مسئله
ازدواج و تشكيل و تقويت بنيان خانواده است

رهبر انقالب  :برنامه حياتي تكثير نسل
به طور جدي پيگيري شود

برنامه جديد دولت در حوزه بهداشت و درمان با حضور رئيس جمهور كليد خورد

نفيسه ابراهيم زاده انتظام

ازدواج تنها راه حفظ سالمت جامعه از آسيبهاي موجود و نوپديد است.
منتها چند سالي است اين امر مقدس در جامعه با چالشهايي مواجه
اس��ت .اگر از علل كاهش ازدواج و افزايش طالق و افزايش سن ازدواج
بگذريم ،مسئله اصلي در اتفاقي است كه ميافتد و آن افتادن جامعه در
دامن چرخه كاهش جمعيت جوان و افزايش جوانان مجرد است.
پاسخ اين معادله چند مجهولي چندين سر دارد كه هر كدام در جهتي
اس��ت .خانوادهها ،تغيير نگاههاي فردي و اجتماعي ،وس��ايل ارتباط
جمعي و كاركردهاي اجتماعي آنها و برنامههاي كشوري و ملي و عزم
مس��ئوالن و مديران كالن از جمله اين جهتها هستند .روز گذشته
علياكبر محزون ،مديركل آمار و اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال
كش��ور با زبان آمار نسبت به اين امر هش��دار داد .وي با اشاره به اينكه
تأخير سن ازدواج براي خانمها ،تجرد قطعي را افزايش داده است ،گفت:
 ۱۱ميليون و  ۲۰۰هزار نفر در كشور در سن ازدواج و مجرد هستند و
سن  ۴۹سالگي سن تجرد قطعي محسوب ميشود.
چند روز پيش هم معاون قوه قضائيه و رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و
امالك كشور با اعالم كاهش بيش از  4درصدي نرخ ازدواج در كشور در
سال  92نسبت به سال  91در مورد اين شرايط ابراز نگراني كرد .جدا از
مسئله تفاوت در آمارهاي اعالمي از سوي سازمانهاي مختلف ،وجه
مشترك تمامي آنها در نرخ باالي كاهش ثبت واقعه ازدواج است.
ساعتي  88ازدواج هم مشكل را حل نكرد
وي در خصوص آمار ثبت ازدواج در كل كش��ور اظهار داشت :در سال
گذشته  774هزار و  513ازدواج به ثبت رسيده است كه به طور متوسط
در هر ماه  64هزار و  543واقعه ازدواج ،در هر شبانهروز 2هزارو  122واقعه
ازدواج و در هر ساعت  88واقعه ازدواج در كل كشور اتفاق ميافتد.
محزون خاطرنشان كرد:ميانگين س��ن ازدواج براي آقايان  28و براي
خانمها  23سال است كه نسبت به سال گذشته نيز منفي  6/7درصد
آمار ازدواج كاهش يافته اس��ت .مديركل آم��ار و اطالعات جمعيتي
سازمان ثبت احوال كشور بيان داش��ت:به ازاي هر هزار نفر جمعيت
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جمعي از مسئوالن جمعيت مامايي ديروز با
آيتاهلل خامنهاي ديدار كردند

روز گذش�ته رئي�س جمه�ور مهم�ان وزارت
بهداش�تيها ب�ود ت�ا ب�ا آغ�از رس�مي ط�رح
تح�ول در نظ�ام سلامت قفله�اي بس�ته
اين بخ�ش از جامعه را ب�ا كليد تدبير ب�از كند.

س�لامت اگرچه يكي از اصليتري��ن اولويتها در
بين تمامي دولتهاي دنياس��ت اما اين بخش در
كشورمان مغفول مانده بود .حاال دولت يازدهم با
شعار اولويت سالمت به ميدان آمده و نخستين گام
را روز گذش��ته با اجراي طرح تحول نظام سالمت
برداشت .رئيسجمهور هم با تأكيد بر عزم دولت
در جهت كاهش هزينههاي مردم در بخش درمان
گفت :هدف دولت اين اس��ت كه ب��ا اجراي طرح
تحول نظام سالمت ،هزينههاي مردم در اين بخش
را كاهش داده و آنان با احساس كرامت بيشتر شاهد
تحوالت در بخش خدمات باشند .به باور وي توسعه
و پيشرفت در سايه نظام سالمت و انسانهاي سالم
امكان تحقق خواهد داشت.
حذف هزينه نخ بخيه و چاقوي جراحي
از هزينه بستري!
دكتر حسن روحاني در حاشيه اين ديدار با بيان اينكه
در گذشته تعادلي ميان مس��ئوليت بخش دولتي
و هزينههايي كه مردم در بخ��ش درمان پرداخت
ميكردند ،وجود نداشت ،افزود :با اجراي طرح تحول
نظام سالمت در سراسر كشور ،مردم ما قدم به قدم
شاهد بهبود خدمات در اين حوزه خواهند بود.
رئيسجمهور با اش��اره به اينكه با اجراي اين طرح
تمامي خدمات درماني اعم از تشخيص و اقدامات
درماني و دارويي در بيمارس��تانهاي دولتي انجام
ميشود ،گفت :بر اس��اس برنامهريزيهاي صورت
گرفته ،پزشكان متخصص به مناطق كم برخوردار
خبر

اعزام ميشوند و خدمات درماني و پزشكي را به مردم
اين مناطق ارائه خواهند كرد .سيدحس��ن قاضي
زاده هاشمي هم در برنامه گفتوگوي ويژه خبري
شبكه دو در تشريح آغاز طرح سالمت كشور با تأكيد
بر همياري مجل��س و دولت در اج��راي اين طرح
گفت:در طرح تحول سالمت كشور ،افراد با مراجعه
ب��ه بيمارس��تانهاي دولتي بايد فق��ط  10درصد
هزينههاي درماني و روستاييان ،عشاير و همچنين
افرادي كه تحت تكفل كميته امداد و بهزيس��تي
هس��تند ،فقط  5درصد هزينه درماني را بپردازند.
بنا به تأكيد وزير بهداشت در گذشته مردم وقتي به
بيمارستان دولتي مراجعه ميكردند جدا از پرداخت
 10درصد فرانشيز بايد ملزومات پزشكي از جمله نخ
بخيه ،دمپايي ،چاق��وي جراحي ،مالفه ،تجهيزات
قلبي و جراحي را از بي��رون تهيه ميكردند .بر اين
اساس ،آزمايش��گاههايي در اطراف بيمارستانها
ايجاد ش��ده بود و بيمار به بيرون بيمارستان ارجاع
داده ميش��د .اما در طرح تحول سالمت در تالش
هستيم تا تمام خدمات تشخيصي در بيمارستانها
صورت پذيرد .به گفته وزير بهداش��ت قرار اس��ت
بستههاي مهمي در مناطق محروم اجرايي شود و با
حمايتهاي دولت در قالب پرداختهاي مضاعف،
بتوانيم حداقل ح��دود هزار و  800پزش��ك را در
مناطق محروم جذب كنيم.
حمايت از توليد داخل و كاهش هزينهها
در گزارش معاونان وزارت بهداشت به رئيسجمهور
نيز معاون وزير و رئيس س��ازمان غذا و دارو با بيان
توفيق مهار بحران دارويي در سال  92و آرامش در
بازار دارويي و دسترسي فعلي مردم به داروها افزود:
در سال  93سياس��تهاي تأمين و تدارك دارو به

س��مت حمايت از توليد داخل و همچنين كاهش
هزينههاي دارويي مردم ادامه خواهد داشت.
وي در حوزه نظارت بر كيفيت و سالمت فرآوردههاي
غذايي و ساير كاالهاي س�لامت محور اشاره كرد و
افزود :تقويت برنامههاي نظارتي به خصوص نظارت
در س��طح عرضه را پيگيري ميكني��م .همچنين
در زمينههاي كاهش مصرف مواد آسيبرس��ان به
سالمت مانند نمك ،روغن (به خصوص اسيدهاي
چرب ترانس و اشباع) و شكر تالش خواهيم نمود.
رئيس س��ازمان غ��ذا و دارو ،برنامه نسخهنويس��ي
الكترونيك به منظور منطقي كردن تجويز و مصرف
دارو و راهاندازي پورتال دارويي براي نظارت دقيق بر
تمام فرآيندهاي تأمين ،تدارك ،توزيع و عرضه دارو را
از ديگر اولويتهاي سال  93اين سازمان اعالم كرد.
معاون آموزشي وزارت بهداشت نيز از تدوين طرح
تحول نظام آموزش پزشكي در چهار بخش تدوين
و اجراي فاز اول اين طرح خب��ر داد .رئيسجمهور
اما با اش��اره به گزارش معاونين وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��كي در اين جلس��ه گفت :در
حوزه بهداشت و درمان طي دو تا چهار سال آينده
در بسياري از بخشها از جمله توليد واكسن و دارو،
خودكفا و بينياز خواهيم شد .به باور روحاني امروز
ايران در حوزه آموزش پزشكي توان جذب دانشجو
را از ديگر كشورهاي منطقه دارد و ميتواند به قطب
سالمت و بهداشت و درمان منطقه تبديل شود.
كاهش  27درصدي پرداختهاي بيماران
هاش��مي با بيان اينكه در بخش درمان ،مهمترين
نكته هم��ان پرداخت از جيب بيمار اس��ت ،گفت:
هدف ما اين است كه بيماران در مقايسه با سال 92
در مراجعه به بيمارس��تانهاي دولتي ،حداقل 27

درصد پرداخت كمتري داشته باشند .به گفته وي در
حال حاضر يكي از بستههاي كمكي دولت اين است
كه  90درصد هزينه داروهاي بيماران صعبالعالج
را پرداخت كند .ضمن اينكه داروهاي بيماران خاص
رايگان است .همچنين بايد تالش كرد تمام خدمات
به بيماران خاص و صعب العالج تحت پوشش بيمه
برود .رايگان شدن زايمان طبيعي هم يكي ديگر از
بخشهاي طرح تحول در نظام سالمت است .وزير
بهداشت با اشاره به اينكه رشد آمار سزارين در ايران
بسيار باالتر از  54درصد است ،خاطرنشان كرد :رقم
قابل توجهي براي تش��ويق مردم ب��ه انجام زايمان
طبيعي پيشبيني شده و اميدواريم بتوانيم با اين
طرح  10درصد از شيوع سزارين را كاهش دهيم.
بنا ب��ه اذعان وزي��ر در ح��ال حاضر ام��داد هوايي
منسجمي جهت تصادفات و حوادث وجود ندارد و
در اين راس��تا  16مركز جهت برقراري امداد هوايي
پيشبيني شده است .دكتر س��يد حسن هاشمي
اذعان كرد :وزارت بهداش��ت سالها منتظر تعيين
تكليف وظايف بوده است .خوشبختانه طبق بند هفت
سياستهاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري تمام
مسئوليتهاي بخش بهداش��ت و درمان به گردن
وزارت بهداشت افتاده و ساير دستگاهها موظفند كه
با سياستهاي اين وزارتخانه هماهنگ باشند.
دكتر هاش��مي ب��ا بي��ان اينك��ه در بخ��ش ديگر
سيس��تمهاي نظارت ،م��ردم ني��ز ميتوانند ناظر
باشند ،گفت :بيماران ميتوانند در صورت بروز هر
خطا و اش��كالي به مس��ئوالن بيمه يا مسئوالن در
بيمارس��تانها مراجعه كنند يا با ش��ماره  1590يا
 1490تماس گرفته و اشكاالت را منعكس كنند.
افزايش ارزش بيمهها در طرح تحول
رئيسجمه��ور با اش��اره ب��ه ضرورت گس��ترش
گردشگري سالمت در كشور گفت :بايد در زمينه
نوسازي و بازسازي بيمارستانها و تكميل تجهيزات
پزشكي تالش كنيم و اميدوارم با اقدامات خوبي كه
انجام ميشود شاهد تحول در نظام سالمت باشيم
و مردم روند بهبود در اين بخش را از امروز احساس
كنند .وي همچنين در زمينه برنامههاي دولت در
جهت گسترش و ارتقاي كارآيي دفترچههاي بيمه
گفت :برنامه دولت اين است تا همه افرادي را كه
بيمه نيستند ،تحت پوشش بيمهها قرار داده و از
س��ويي ارزش بيمهها را افزايش داده و بسياري از
زمينههايي را كه مشمول بيمه نبودند ،شامل كند.
به گفته روحاني ممكن است دولت در گامهاي اوليه
به تمامي اهداف خود نرسد اما در نهايت قدمهاي
خوبي در زمينه درمان و س�لامت مردم برداشته
خواهد ش��د .همچنين مطاب��ق برنامهريزيهاي
دولت ،نظام درماني و بيمه كشور به كمك يكديگر
ميآيند تا هزينههاي پرداختي مردم در زمينه دارو
و درمان كاهش يابد.
آزمون سخت دولت
حاال ديگر آزمون سخت دولت آغاز شده است؛آزموني
كه اميد را به جامعه تزريق كرده و اگر به درستي اجرا
نش��ود اين اميدها به نااميدي و حتي بياعتمادي
بدل ميشود و دولت اصليترين سرمايهاش يعني
اعتماد ملي را از دست ميدهد .بايد ديد آيا روحاني و
كابينهاش ميتوانند اعتماد ملي را قويتر كنند؟

افزايش  100درصدي آمار سرطان در ايران طي دو دهه آينده

سرطان دهان دركمين ميليونها مصرف كننده قليان

دبير علمي پنجاه و چهارمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران
با بيان اينكه سرطان دهان ششمين س�رطان شايع در انسان
است ،گفت :متأس�فانه با وجود پيش�رفتهاي اخير پزشكي،
س�رانجام اين بيماران با گذش�ته تغيير چنداني نكرده است.

پ را
دكتر پوريا مطهري استعمال دخانيات اعم از سيگار ،قليان و پي 
شايعترين علت بروز سرطان دهان برشمرد و افزود :با قطع استعمال
مواد دخاني از بروز س��رطان دهان جلوگيري ميشود .وي با تأكيد
بر ضرورت عزم عمومي و همت جدي در س��طح ملي براي كنترل
استعمال دخانيات ادامه داد :سرطان دهان همه قسمتهاي دهان
از شهر

بيژن سوراني

اعم از مخاط ،لب ،گونه ،سقف دهان ،كف ،زبان و ...را در بر ميگيرد.
دبير علمي پنجاه و چهارمين كنگره انجمن دندانپزش��كي ايران با
بيان اينكه تظاهرات سرطان دهان بيشتر به صورت زخم است ،گفت:
گسترش اين زخم و اين نوع سرطان تدريجي و آرام است .مطهري
با بيان اينكه در اين نوع سرطان خطر دست اندازي به غدد لنفاوي و
ديگر قسمتها وجود دارد ،افزود :درمان اصلي جراحي و نظير ديگر
سرطانها درمان جانبي راديوتراپي و ش��يمي درماني است .وي با
اظهار تأسف از شيوع استعمال قليان در ميان ميليونها جوان ادامه
داد :اين افراد از خطرات و عوارض استفاده از قليان بياطالعند.

همچنين مدير مركز تخصصي راديوتراپي و انكولوژي امام رضا(ع) از
افزايش دو برابري آمار سرطان در ايران طي  20سال آينده خبر داد.
فاطمه ورشويي اظهار كرد :به صورت ميانگين به طور ساالنه بالغ بر
 2هزار نفر بيمار سرطاني جديد به اين مركز مراجعه كرده و پذيرش
ميشوند .وي گفت :طبق آمار جهاني و رسمي ميزان بروز سرطان در
كشور طي  20سال آينده دو برابر ميشود .ورشويي همچنين با اشاره
به شيوع باالي سرطان سينه در زنان ايراني افزود 40 :درصد از بيماران
زن كه به مركز تخصصي راديوتراپي و انكولوژي امام رضا(ع) مراجعه
ميكنند بيماران مبتال به سرطان سينه هستند.

مدي�ر عام�ل س�ازمان نوس�ازي ش�هرداري ته�ران
با بي�ان اينك�ه  1/5ميليون نف�ر از جمعيت ته�ران در
بافتهاي فرس�وده اين ش�هر زندگي ميكنن�د ،اظهار
كرد :ب�ر اس�اس آم�ار اي�ن مي�زان مع�ادل  15درصد
جمعيت ته�ران اس�ت اي�ن در حالي اس�ت ك�ه روند
كند نوس�ازي و احياي بافته�اي ناپاي�دار از دوره اول
ش�وراي ش�هر همچنان ادام�ه دارد و به دليل ش�رايط
اقتصادي س�اكنان اي�ن بافته�ا ،ارائه سياس�تهاي
تش�ويقي نيز در اين زمينه تاكنون كارساز نبوده است.

عباداهلل فتحاللهي با اش��اره به اينكه بنا ب��ر اطالعات طرح
جامع ،تهران داراي  64هزار هكتار مس��احت است ،گفت:
3ه��زار و  268هكتار از اين مي��زان مربوط ب��ه بافتهاي
فرسوده است كه شامل پنج درصد مساحت تهران ميشود.
وي ادامه داد :بر اس��اس آخري��ن آمار  1/5ميلي��ون نفر از
تهرانيها در بافتهاي فرس��وده زندگ��ي ميكنند كه اين
ميزان مع��ادل  15درصد از ش��هروندان تهران��ي و به طور
ميانگين اين رقم نش��اندهنده اين اس��ت كه در بافتهاي
فرسوده سه برابر بافتهاي غير فرس��وده جمعيت زندگي
ميكند .مديرعامل س��ازمان نوسازي ش��هرداري تهران با
اش��اره به اينكه  920هزار پالك در شهر تهران وجود دارد،
خاطرنشان كرد :از اين رقم  206هزار پالك فرسوده هستند

كه معادل  22درصد از پالكهاي ش��هر تهرانند .وي ادامه
داد :قرار بود س��االنه  10درصد بافتهاي فرس��وده توسط
دولت و شهرداري نوسازي شوند كه هر كدام خدماتي طي
سالهاي گذشته ارائه كردهاند.
وي گفت :هزينههاي نوس��ازي در تهران نس��بت به س��اير
كالنشهرها بسيار باالس��ت و وام  30ميليون توماني كه به
اين امر اختصاص يافته ،دردي را از كساني كه قصد نوسازي
خانههايشان را دارند ،دوا نميكند.
تسهيالت بانكها براي نوسازي بافت فرسوده
كافي نيست
همچنين در جلس��ه روز يكشنبه شوراي ش��هر ،عليرضا

دبير رئيس كميس��يون برنامه و بودجه شهرداري تهران در
خصوص وضعيت بافتهاي فرس��وده با اش��اره به ماده 92
برنامه عملياتي پنج س��اله دوم مبني بر بهسازي ،نوسازي
و بازس��ازي بافتهاي فرس��وده ش��هري گفت :بر اس��اس
پيشبيني انجام ش��ده در برنامه عملياتي پنج س��اله دوم،
ش��هرداري موظف است در راس��تاي تحقق تسهيلگري و
تس��ريع فرآيند نوس��ازي مردمي ،اقدامات ويژهاي را انجام
دهد ولي دولت در پرداخت تسهيالت همكاري نميكند و
تسهيالت بانكها براي نوسازي بافت فرسوده كافي نيست.
ارزش افزوده نوسازي بافتهاي فرسوده
به جيب دالالن ميرود
به دليل سياس��تهاي نادرس��ت متوليان در احيا و نوسازي
بافتهاي فرسوده ،صاحبان امالك فرسوده تمايلي براي ورود
به احياي اين بافتها ندارند و به دليل نبود ساز و كار مشخص
افراد سودجو با مشاركت يا تملك در بافتهاي فرسوده ،ارزش
افزوده چندين برابري ناشي از نوسازي را به جيب ميزنند و از
سوي ديگر به گفته كارشناسان بسياري از بافتهاي نوسازي
ش��ده خود به نوعي بهدليل عدم رعايت قواني��ن و مقررات
ساخت وساز و استفاده از مصالح غير استاندارد و نامرغوب باز
هم فرسوده ساخته ميشود كه ادامه اين روند ميتواند ضربه
مهلكي به اقتصاد شهري بزند.

رئي�س انجم�ن جراح�ان كش�ور ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه درم�ان
در بيمارس�تانهاي آموزش�ي ت�ا چن�د س�ال پي�ش راي�گان
ب�ود و اي�ن بيمارس�تا نها مأم�ن م�ردم بودن�د ،اف�زود:
خودگردان�ي بيمارس�تانهاي دولت�ي آنه�ا را از پ�ا در آورد.

به گزارش «جوان» ،ايرج فاضل در نشس��ت خبري سيوهشتمين
كنگره جراحان ايران با بيان اين مطل��ب از افزايش بيبرنامه تربيت
پزشك در كشور انتقاد كرد .وي همچنين با اشاره به موضوع خريد
و فروش اعضاي بدن انس��ان تصريح كرد:ما در كنفرانس استانبول
متعهد شديم پيوند كليه از دهنده غير فاميل صورت نگيرد اما در حال
حاضر افرادي تحت عنوان توريسم درماني از خارج به ايران ميآيند
و عمل پيوند كليه انجام ميدهند.
بنا به تأكيد رئيس جامعه جراحان ايران اين كار در كشورهاي هند
و فيليپين هم انجام ميش��د و به همين دليل هم اين كشورها بدنام
شدند .بنابه ادعاي وي چنين عملي بيشتر در بيمارستانهاي دولتي
انجام ميگيرد همچنانكه انجام عمل پيوند بيشتر در بيمارستانهاي
دولتي است .فاضل راهكار مواجهه با اين مش��كل را عمل به قوانين
ملي و بينالمللي دانس��ت و افزود :نظارت بر اي��ن موضوع با وزارت
بهداش��ت اس��ت و در حال حاضر اين نظارت با حض��ور خانم دكتر
كتايون نجفيزاده در حال ساماندهي است .رئيس انجمن جراحان
كشور در رابطه با عملكرد انجمن حمايت از بيماران كليوي نيز گفت:
اين انجمن خودش مشكالت زيادي دارد.
فاضل همچنين از اجراي حكم زندان و صدور حكم قتل شبه عمد براي
پزشكاني كه بيمارشان فوت ميكند ،انتقاد كرد.
به باور وي هر چند در دادگاههاي قصور پزشكي مشاوران پزشك در
كنار قاضي حضور دارند اما قانون اختيار را به قاضي داده اس��ت نه به
مشاورش .دكتر كاظم عباس��يون ،دبير اجرايي جامعه جراحان ايران
نيز از افزايش  30درصدي در هتلينگ بيمارستانهاي خصوصي خبر
داد و در پاسخ به سلب قانوني تعيين تعرفهها از بخش خصوصي افزود:
بخش خصوصي خودش اين اختيار را از خود س��لب نكرده است .اين
در حالي است كه هنوز تعرفههاي س��ال  93از سوي وزارت بهداشت
اعالم نشده است.
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زندگي بيش از يك و نيم ميليون پايتختنشين در خانههاي لرزان

 22درصد پالكهاي تهران در بافت فرسوده هستند

بيمارستانهاي آموزشي
بايد رايگان شوند
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