
افزايش س�ه برابري قيمت بنزين هم تأثيري 
ب�ر كاه�ش ترافي�ك و ت�ردد خودروه�اي 
تك سرنش�ين و در نتيجه در كاهش آلودگي 
هوا نداشت. اين روزها از باد و باران هم خبري 
نيست تا بلكه بيايند و آلودگي ها را از سر هواي 
ته�ران و ديگر كالنش�هرها ببرن�د. آنطور كه 
رئيس س�ازمان اورژانس كشور خبر مي دهد، 
باال رفتن غلظت آاليندگي هاي ه�وا 12 هزار 
و 838 نف�ر را راه�ي بيمارس�تان ها كرده كه 
200 نفرش�ان بستري ش�ده اند. پيش بيني ها 
نشان مي هد الاقل تا فردا قرار نيست شرايط 
اضطراري آلودگي هوا دس�ت از سر تهراني ها 
بردارد. به همين خاطر ب�از هم كميته اضطرار 
آلودگي هواي تهران به س�راغ راهكار قديمي 
و بي نتيج�ه تعطيلي مدارس رف�ت و عالوه بر 
تعطيلي روزگذش�ته مدارس و دانش�گاه ها، 
 ام�روز هم به خاط�ر آلودگي هوا مدرس�ه ها و 
برخ�ي دانش�گاه ها را ب�ه تعطيلي كش�اند.

 
هواي پايتخت طي هش��ت روز گذشته تاكنون 
آلوده و ناسالم بوده است. شرايط اضطراري آلودگي 
هواي تهران دوباره تشكيل جلسات كميته اضطرار 
آلودگي را فعال كرده است؛ جلس��اتي كه نهايت 
تدبيرشان تعطيلي مدارس اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه هواي پاك مصوبه قانوني دارد و در اين 
مصوبه تكليف بيش از 18 دستگاه كه به نوعي در 
موضوع آلودگي هوا دخيل هس��تند، به روشني 
اعالم شده است. قانون هواي پاك بعد از دو دهه، 
سال 96 در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به 
دستگاه ها ابالغ ش��د، اما در دو سال گذشته انگار 
هيچ دستگاهي به وظايف خود عمل نكرده و در 
نهايت همه چشم به آسمان دوخته اند تا باران ببارد 
يا بادي بوزد و آلودگي ها را با خود ببرد! از س��وي 

ديگر در حالي كه بنزين اصلي ترين مقصر آلودگي 
هوا ش��ناخته مي ش��ود،  س��هميه بندي و گراني 
300درصدي س��وخت هم اثري بر آلودگي هوا 
نداشته است. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
ناجا هم دو روز بعد از اجراي طرح س��هميه بندي 
بنزين اعالم كرد:»پيش از اين مصرف روزانه بنزين 
در كشور 9۴ ميليون ليتر بود در صورتي كه طي 
دو روز گذشته اين مصرف افزايش يافته و به 10۵ 

ميليون ليتر در روز رسيده است!«
در اين ميان اگر ش��ما هم به دنبال اين هستيد تا 
بدانيد پيش بيني سازمان هواشناسي كشور درباره 
وضعيت آلودگي ه��وا در روزها و س��اعات آينده 
چگونه است، به در بسته مي خوريد چراكه سايت 
سازمان هواشناسي كشور از دسترس خارج شده 
تا خيال مردم از ادامه بحراني آلودگي هوا حسابي 

راحت شود!
 تا كي تعطيلي؟!

شرايط اضطراري آلودگي هوا در پايتخت حاال ديگر 
به بخشي از زندگي عادي مردم تبديل شده است. 
مردم تهران عادت كرده اند تا آلودگي ها نفس شان 
را به شمار بيندازد و كميته هاي اضطرار آلودگي 
هم جلسه اي تشكيل دهند و يكي دو روزي مدارس 
پايتخت را به تعطيل بكشانند، اما حتي اين تعطيلي 
هم شبيه عكس هاي سلفي »يهويي« شده! اين 
تعطيلي هاي »يهويي« وقتي اعالم مي ش��ود كه 
خانواده ها نمي توانند برايش برنامه خاصي داشته 
باشند تا الاقل پدر و مادرها هم مرخصي بگيرند و 
چند روزي از آلودگي هاي پايتخت به جايي خوش 
آب و هواتر پناه ببرند. به گفت��ه محمد تقي زاده 
معاون امور عمراني اس��تانداري تهران امروز هم 
تمام مقاطع تحصيلي استان تهران به جز پرديس، 
فيروزكوه و دماوند به دليل افزايش آاليندگي ها 
تعطيل اس��ت. وي اميدوار اس��ت از روز دوشنبه 

ش��اهد بارش باران و وزش باد در استان تهران و 
خروج آالينده ها باشيم. 

 13 هزار مراجعه به مراكز درماني با افزايش 
آلودگي 

شرايط اضطراري آلودگي هوا جدا از آثار طوالني 
مدتش، همي��ن حاال ه��م تبعات گس��ترده اي 
براي س��المت مردم داش��ته اس��ت. پيرحسين 
كوليون��د، رئيس س��ازمان اورژانس كش��ور روز 
گذش��ته از مراجعه 12 ه��زار و 838 نفر با توجه 
به باال رفتن غلظت آاليندگي ه��اي هوا به مراكز 
پيش بيمارستاني و بيمارستاني خبر داد.  به گفته 
وي از تاريخ 3 تا 8 آذرماه 12 ه��زار و 838 نفر با 
توجه به باال رفتن غلظ��ت آاليندگي هاي هوا به 
مراكز پيش بيمارس��تاني و بيمارستاني مراجعه 
كرده اند كه از اين تعداد ۵ هزار و 100 نفر بيماران 
مبتال به مش��كالت تنفس��ي و 7 هزار و 730 نفر 
بيماران مبتال به مشكالت قلبي بوده اند.  كوليوند 
با تأكيد بر اينكه استان اصفهان، البرز و تهران به 
ترتيب بيشترين آمار مراجعه كنندگان به مراكز 
درماني را به خ��ود اختصاص داده ان��د، افزود:»با 
توجه به آلوده ش��دن هوا طي روزهاي گذش��ته 
تمام پايگاه هاي اورژانس در مناطق بيس��ت و دو 
گانه تهران در حال آماده باش هستند  و همچنين 
در ساير نقاط كشور نيز پايگاه هاي اورژانس براي 
خدمت رس��اني به هموطن��ان از آمادگي كامل 

برخوردارند.«
 توصيه هاي سالمتي 

رئيس اورژانس كشور با توجه به وضعيت آلودگي 
ش��ديد هوا طي روزهاي گذش��ته به شهروندان 
توصيه كرد، از هرگونه فعاليتي كه منجر به افزايش 
آلودگي هوا مي شود خودداري كنند، همچنين تا 
حد امكان از خروج غيرض��روري از منزل و تردد 
بي مورد در معابر ش��هري خودداري كرده و براي 

سفرهاي درون شهري از وسايل حمل ونقل عمومي 
استفاده كنند. 

وي همچنين به بيماران قلبي و تنفسي و مبتاليان 
به آسم هم توصيه كرد، در فضاهاي باز هيچ گونه 
فعاليتي نداشته باشند و تا حد امكان از حضور در 

سطح شهر خودداري كرده و در منزل بمانند. 
كوليوند از مردم خواس��ت حتي المقدور كودكان 
را در منزل نگه دارند و ورزشكاران و شهروندان از 
هرگونه فعاليت فيزيكي و ورزشي از جمله دويدن 

و پياده روي در سطح شهر خودداري كنند. 
رئيس سازمان اورژانس كشور تأكيد كرد:»نوشيدن 
كافي آب منجر به شست وشوي دستگاه گوارش و 
رفع عطش و خش��كي دهان ناشي از آلودگي هوا 
خواهد ش��د.« بنا به تأكيد وي مصرف شير، ميوه 
و سبزي هاي تازه و مصرف كمتر تنقالت از جمله 
چيپس، پفك و نوش��ابه هاي گازدار مي تواند در 
شرايط آلودگي هوا از عوارض ابتال به بيماري هاي 

قلبي و تنفسي پيشگيري كند. 
 بستري شدن 200 تهراني 

به گفته عليرضا رئيس��ي، معاون بهداش��ت وزير 
بهداش��ت ظرف چن��د روزگذش��ته 200 نفر بر 
اثر آلودگي در تهران در بيمارس��تان ها بس��تري 

شده اند. 
به گفته وي، بيماران تنفسي يا بيماران مزمن قلبي 

در اثر آلودگي هوا بيماري شان تشديد مي شود. 
معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت تعطيل كردن 
مدارس را مس��كني موق��ت دانس��ت و افزود:» 
مهم ترين پيشنهاد ما اين است كه منشأ آلودگي 
را بايد از بين برد و اين منش��أ، خودروها و بنزين 
است.« رئيسي با تأكيد بر اينكه بايد حمل و نقل 
عمومي درست باش��د، خاطرنش��ان كرد:»ارائه 
بنزين يورو ۴ و يورو ۵، به طور كامل در همه شهرها 

پوشش داده نمي شود.«
معاون وزي��ر بهداش��ت گريزي هم ب��ه كيفيت 
خودروه��ا زد و تصريح كرد:» كيفي��ت خودروها 
بسيار پايين بوده و ناقص س��وختن بنزين باعث 
آلودگي مي شود. زماني كه در هوا منوكسيدكربن 
و سرب زيادي باشد، باعث ايجاد مشكالت تنفسي 

مي شود.«
 سخنراني توئيتري آقاي شهردار 

در اين ميان ش��هردار تهران در رشته توئيتي به 
موضوع آلودگي هوا پرداخته و راه حل مقابله با اين 
معضل را »مديريت يك پارچه  كنترل آلودگي هوا« 
عنوان كرده و مي نويسد:»توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومي، كنترل و جلوگيري از افزايش آالينده ها، 
ترويج استفاده از س��امانه هاي حمل و نقل پاك، 
حمايت از اس��تارت آپ هاي حمل و نقل عمومي، 
توس��عه دولت الكترونيك و كاه��ش مراجعات 
حضوري و اجراي طرح هاي ترافيكي، بخش��ي از 
اقدامات شهرداري براي حل معضل آلودگي هواي 

تهران است.«
شهردار تهران البته در توئيت بعدي آورده است: 
»معتقدم همه اين اقدامات و اقدامات 1۴دستگاه 
ديگ��ر در اي��ن موضوع، ب��ه صورت گسس��ته و 
غير هماهنگ نمي تواند به حل مسئله منجر شود. 
تجربه ساير كشور هاي درگير با اين موضوع نشان 
مي دهد، راه حل عملي و نهاي��ي معضل آلودگي 
هواي تهران، استقرار »مديريت يك پارچه  كنترل 

آلودگي هوا« است. 
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5درصد از مددجويان بهزيستي بسته معيشتي دريافت نكرده اند!

بانكذخايرژنتيكمعلوليتهاتشكيلميشود

تعطيالت يهويي حاصل تصميمات يهويي!
باالرفتن غلظت آاليندگي هاي هوا 12هزار و 838 نفر را راهي بيمارستان ها كرده است

رئي�س س�ازمان 

مريم زاهدي
بهزيستي كشور   گزارش  2

از تش�كيل بانك 
ذخاي�ر ژنتي�ك معلوليت ه�ا در راس�تاي 
پيش�گيري از معلوليت در كش�ور خبر داد. 
به گزارش » جوان«،  وحيد قبادي دانا در نشستي 
خبري به مناس��بت گراميداش��ت روز جهاني 
معلوالن، با تأكيد بر برنامه س��ازمان بهزيستي 
براي پيشگيري از بروز معلوليت ها گفت: امسال 
مراكز خدمات پيش��گيري از معلوليت به يك 
ميلي��ون و 200 هزار ن��وزاد ب��راي غربالگري 
ش��نوايي و همين طور 3 ميلي��ون و۴00 هزار 
كودك س��ه تا ش��ش س��ال براي تنبلي چشم 

خدمات ارائه كردند. 
 تشكيل پرونده ژنتيك براي يك ميليون 

و 500 هزار معلول 
در حال حاضر يك ميليون و ۵00هزار نفر داراي 
معلوليت، تحت پوش��ش بهزيستي هستند كه 
13 درصد آنه��ا داراي معلوليت هاي مربوط به 
ناش��نوايي و كم ش��نوايي، 11 درصد معلوليت 
كم بينايي و نابينايي، 39 درصد معلوليت هاي 
جسمي و حركتي، 2۴درصد معلوليت ذهني، 
۵درصد معلوليت هاي مربوط به صوت و گفتار و 
8درصد داراي اختالالت رواني مزمن هستند. 

به گفته رئيس س��ازمان بهزيس��تي كشور، از 
مهر امسال تمام خانواده هايي كه فردي معلول 
دارند با انجام آزمايش هاي ژنتيك اطالعاتشان 
گردآوري مي ش��ود ك��ه در اين زمين��ه انجام 
آزمايش هاي ژنتي��ك روي يك ميليون و ۵00 
هزار معلول و تش��كيل پرون��ده ژنتيك آنها در 
دس��تور كار قرار دارد. وي تأكيد ك��رد: بر اين 
اس��اس بنا داريم ت��ا بانك ذخاي��ر ژنتيكي در 
كش��ور راه اندازي كنيم كه اين طرح به كاهش 

بروز معلوليت ه��ا در آينده كمك مي كند و اين 
پيشگيري ها نيازمند آگاه سازي و اطالع رساني 

در پايه دهم مدارس خواهد بود. 
 5 درص�دي كه كمك هزينه معيش�تي 

نگرفته اند 
رئيس س��ازمان بهزيستي كش��ور در خصوص 
پرداخت بسته حمايت معيشتي به مددجويان 
س��ازمان بهزيس��تي نيز توضيح داد: اين بسته 
حمايتي در اختي��ار 9۵ درص��د از مددجويان 
بهزيس��تي قرار داده ش��د كه تنه��ا ۵درصد از 
مددجويان اين بس��ته را درياف��ت نكرده اند و 
يك درص��د از اين اف��راد در ماه هاي گذش��ته 
يارانه شان قطع ش��ده و 2 درصد نيز از گذشته 
به داليل مختلف از جمله مش��كل در ثبت نام، 
بي اطالعي از نحوه  ثبت نام يارانه نمي گرفتند كه 
با پيگيري هاي صورت گرفته از ستاد هدفمندي 

يارانه ها در تالش هس��تيم تا ياران��ه آنها برقرار 
شود و 2درصد از مددجوياني كه يارانه دريافت 
مي كردند، بسته حمايتي به آنها تعلق نگرفته كه 
از آنها خواسته ايم به وزارت كار مراجعه كنند و 

ما نيز پيگير اعتراض آنها هستيم. 
قبادي دان��ا در ادام��ه ب��ه مناسب س��ازي و 
تأثيرپذي��ري محيط ه��اي اداري، تج��اري 
و فرهنگي براي معلوالن اش��اره ك��رد و افزود: 
جلسات مناسب سازي با نظارت وزارت كشور به 
طور مرتب تشكيل شده و اميدواريم با همكاري 
دستگاه هاي متولي اقدامات خوبي در اين زمينه 
انجام شود. رئيس سازمان بهزيستي كشور در 
ادامه با اشاره به افزايش افراد سالمند در كشور 
طي 30سال آينده توضيح داد: با توجه به رشد 
1/2درصدي، جمعيت س��المندي 3/6درصد 

رشد خواهد داشت. 

 استخدام 3 درصدي معلوالن
وي از تش��كيل س��تاد هماهنگ��ي و نظارت بر 
اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن با حضور 
معاون اول رئيس جمهور و تعدادي از وزرا براي 
اولين ب��ار خب��ر داد و گفت: براس��اس قوانين 
موجود استخدام 3 درصدي معلوالن در آزمون 
استخدامي كشور قطعي اس��ت و اين افراد در 
اين آزمون با معل��والن ديگر رقابت مي كنند به 
اين ترتيب اين س��هميه ثاب��ت، پايدار و قطعي 
است و اگر پر نشود براي استفاده خود معلوالن 

باقي مي ماند. 
 افزايش سرانه  به ۹20 هزار تومان 

قبادي دانا با بيان اينكه براساس مصوبه هيئت 
وزيران سرانه يارانه هر سالمند، بيماران مزمن 
رواني، جس��مي، حركتي تا دي 97 مبلغ 6۴0 
هزار تومان به ازاي هر ماه بود كه براي ۴7 هزار 
س��المند و بيمار به مراكز نگه��داري پرداخت 
مي ش��د، ادامه داد: اين مبلغ در انتهاي س��ال 
97 ب��ه 770 هزار توم��ان و در آبان امس��ال به 
920 هزار تومان افزايش يافت. اين مبلغ براي 
افراد مجهول الهويه به ي��ك ميليون و ۴0 هزار 
تومان مي رسد كه امروز به حساب مراكز واريز 

مي شود. 
وي در ادامه با بيان اينكه يك ميليون و ۵00 
هزار معلول تحت پوش��ش سازمان بهزيستي 
كشور قرار دارند، اظهار كرد: از اين تعداد 13 
درصد معلول ش��نوايي، 11درص��د كم بينا و 
نابينا، 39 درصد حسي و حركتي، 2۴ درصد 
ذهن��ي، ۵ درصد ص��وت و گفت��ار و 8درصد 
اخت��الالت رواني مزمن هس��تند. اي��ن افراد 
نيازمند توانبخشي و توانمندسازي هستند و 
هدف اين اس��ت كه زندگي اين افراد با شأن و 

منزلت اجتماعي باشد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 فاطمه س�رهنگي با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش از 
بي خيالي يك بخشدار در سيلي كه چندي قبل در روستاهاي 
گيالن رخ داد، گاليه كرد و نوشت: منطقه طاهرگوراب در گيالن 
حدود1۵هزار نفر جمعيت دارد و يك��ي از مهم ترين قطب هاي توليد 
ابريشم در استان هاي شمالي اس��ت. براي منطقه صومعه سرا پس از 
سيل بيش از ۵0 ميليارد تومان خسارت پيش بيني شد. شرايط كار و 
زندگي اين مردم همواره دستخوش تغييرات بارش بوده و اين نمونه اي 

از پاسخگويي مسئوالن است:
 زن س��يل زده بخش طاهرگوراب در گيالن: »اين س��يل براي امروز و 
ديروز نيست مشكل هميشگي ماست؛ بايد يك فكر اساسي كرد، اينكه 

بياييد فيلم بگيريد و برويد مشكلي را حل نمي كند.«
 بخش��دار با دس��تي در جيب، لبخند مي زند و به تلفن همراهش نگاه 

مي كند و مي گويد: »درد دلت تمام شد؟!«
-----------------------------------------------------

 كاظ�م علمداري با انتش�ار اي�ن عكس در اينس�تاگرامش 
توصيه اي به دس�تگاه قضا كرد و نوش�ت: وزير جهاد كشاورزي 
از ترس استيضاح اس��تعفا داد و بالفاصله مش��اور رئيس جمهور شد. 
فقط  مي خواهم ببينم براي رئيس س��ازمان حفاظ��ت از جنگل ها كه 

خوشبختانه دستگير شد، چقدر وثيقه تعيين مي كنند!
قضات دس��تگاه قضايي نبايد تصور كنند اين افراد از جايي در خأل 
به س��مت هاي امروز خود پرتاب ش��ده اند. اين افراد سال هاست با 
همين فساد س��اختاريافته از رياس��ت نهادي به رياست سازماني 
ديگر ميغلطند و هرگز خسارات وارده به منابع و سرمايه هاي ملي 
را جبران نكرده اند و در برابر حقوق ش��هروندي كه زايل كرده اند، 

پاسخگو نبوده اند. 
-----------------------------------------------------

 قاسم يزداني با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از يك 
اتفاق خوب در فرودگاه تبريز حكايت كرد و نوش�ت: كارمند 
گمرك امانتدار ف��رودگاه تبريز كيف پول را ب��ه صاحبش بازگرداند. 
در جريان يكي از پروازهاي خارجي فرودگاه تبريز »علي حسن زاده 
مسئول ش��يفت مس��افري« از كاركنان گمرك فرودگاه تبريز حين 
انجام وظيفه، كيف پولي را كه به صورت بالصاحب در محوطه ترمينال 
جامانده بود، كش��ف كرد. اين كارمند امانتدار محتويات داخل كيف 
را كه ش��امل وجوه نقد دالر به ارزش ۵هزار دالر است، پس از انجام 
تحقيقات و شناسايي صاحب آن با تنظيم صور تجلسه تحويل صاحبش 
داد. گردشگر خارجي كه صاحب اين كيف بود هم از شدت خوشحالي 
شوكه ش��د. حتماً اين اقدامات از تبليغ هاي خيلي خوب گردشگري 

در كشور خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 عبداهلل كاووسي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش در 
انتقاد نسبت به خدمات ش�هري آبادان نوشت: در اين محله 
س��طل زباله اي نيس��ت. يك خانه خرابه وجود دارد كه هم مردم و 
هم كارگران شهرداري در آن آش��غال ها را تخليه مي كنند. وقتي 
هوا گرد و خاك باشد، تمام پالستيك ها و زباله هاي سبك را باد به 
كل كوچه مي كش��اند. بعد ما مجبوريم خودمان كوچه را بشوريم. 
هزينه آب شوري كه مي خوريم گران است، بعد بايد همان را براي 
شس��تن كوچه هم مصرف كنيم. مردم بيمار مي شوند و شهرداري 

هم حواسش نيست. 
-----------------------------------------------------

  حميد جوادي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از يك 
اقدام بسيار جالب خبر داد و نوش�ت: همراه با چند نفر ديگه از 
بچه هاي انجمن اسالمي دانشجويان مستقل دانشگاه اهواز به عيادت 
از بيماران مركز توانبخشي احسان رفتيم. بهونه خاصي هم الزم نبود 
يه مقدار آب ميوه و ش��يريني خريديم و يك عالم��ه انرژي گرفتيم. 

عجب روزي بود! 

 وزير آموزش و پرورش از ابالغ ش��يوه نامه اس��تخدام آموزش ياران 
نهضت و معلم��ان حق التدريس خبر داد و گفت: بر اس��اس آيين نامه 
رتبه بندي، معلمان با دان��ش و توانمندي مختل��ف دريافتي متفاوت 

خواهند داشت. 
 مديرعامل سازمان اتحاديه حمل و نقل همگاني كشور گفت: حدود 7 
ميليون خودرو در سراسر كشور كه واجد معاينه فني هستند، هنوز به 

اين مراكز مراجعه نكرده اند. 
  احمد مهري كارشناس سالمت عمومي گفت: خود درماني، مصرف 
كورتون ها و درمان هاي غيرعلم��ي مي تواند وضعيت بيماران مبتال به 

آنفلوآنزا را وخيم كند. 
 رئيس سازمان بهزيستي از معافيت كامل پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرما به طور مستقيم براس��اس قانون حمايت از حقوق افراد داراي 
معلوليت خب��ر داد و گفت: بدي��ن ترتيب زمينه اش��تغال افراد داراي 

معلوليت فراهم مي شود. 
 مديرعامل شركت راه آهن ش��هري تهران گفت: در صورت تأمين 
منابع مالي ش��ش ايس��تگاه از خط 6 مترو حدفاصل ايستگاه تربيت 
مدرس تا خيابان س��تاري در نيمه نخس��ت س��ال 99 به بهره برداري 

مي رسد. 
  احمد مسجدجامعي، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
اسالمي شهر تهران درباره مناسب سازي معابر براي معلوالن و كم توانان 
اظهارداشت: متأس��فانه حتي ساختمان و ورودي ش��هرداري تهران 
و شوراي ش��هر نيز مناسب س��ازي نشده است كه ش��هرداري مجري 
اين امر اس��ت، بنابراين ضرورت دارد به مناسب س��ازي فضاي مقابل 

ساختمان هاي شهرداري اقدام كند. 
 معاون علمي رياست جمهوري گفت: توسعه فعاليت استارت آپ ها و 
همچنين توسعه نواحي فناورانه مي تواند منبع جديد درآمد پايدار براي 

شهرداري تهران باشد. 
 رئيس هيئت امناي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه بيماران از خريد 
60 عدد دس��تگاه محرك عصب واگ يا VNS ب��راي بيماران مصروع 

نيازمند خبرداد. 
 امام جمعه اهل س��نت زاهدان گف��ت: مصرف موادمخ��در و انواع 
مخدرات و همچنين خريد و فروش آنها از ديدگاه شرعي حرام است و 

علماي اهل سنت نيز بر اين مطلب هم نظر هستند. 
 متخص��ص مغ��ز و اعص��اب گفت:مهم تري��ن عامل خط��ر ابتال به 
پاركينسون سن است؛ ضمن اينكه كمبود ويتانين D، كاهش فعاليت 
بدني و قرار گرفتن در معرض سموم كش��اورزي احتمال ابتال به آن را 

افزايش مي دهد. 
 دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش گفت: بودجه 99 آموزش 
و پرورش نس��بت به بودجه 98 كاهش دارد؛ مثاًل فعاليت هاي ورزشي 

حدود 30درصد كاهش خواهد يافت. 

معاون وزير بهداشت:

60 هزار بيمار مبتال به ايدز در ايران 
شناسايي شده اند

مع�اون وزي�ر بهداش�ت ب�ا اش�اره ب�ه آم�ار اف�راد مبت�ال ب�ه 
اي�دزي ك�ه جدي�داً شناس�ايي ش�ده اند، گف�ت: ۶0 ه�زار 
دارد.  زن�ده در كش�ورمان وج�ود   HIV ب�ه  مبت�ال  ف�رد 
عليرضا رئيس��ي گفت: طبق گزارش ها در پاييز سال 2019 ميالدي 
تخمين مي زنيم كه 60 هزار فرد مبتال به HIV زنده در كشورمان وجود 
دارد. همچنين ۴0هزار و ۵73 مورد بيمار HIV در كل كش��ور به ثبت 
رسيده كه 18 هزارو 938 نفر اين افراد فوت شده  و 21 هزار و 63۵ نفر 

در قيد حيات هستند. 
وي ادامه داد: در ش��ش ماه اول س��ال جاري هزار نفر مبت��ال به ايذر 
شناس��ايي كرده ايم كه 69 درصد آنها مرد و 31 درص��د زن بوده اند. 
روند ابتال به بيم��اري در بين زنان و مردان تقريباً با ارقام مش��ابهي در 
سال هاي 96 و 97 طي مي شد، اما به طور كلي 82 درصد مبتاليان مرد 

و 18درصد آنها را زنان تشكيل مي دهند. 
معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت درخصوص آمار ابتال ب��ه بيماري از 
روش هاي مختلف تصريح كرد: تزريق با سرنگ مشترك 60/1درصد، 
رابطه جنس��ي پر خطر 22/2درصد و انتقال بيماري از مادر به كودك 

1/7درصد سهم دارد. 
رئيسي با اشاره به اينكه نسبت ابتال به بيماري از طريق سرنگ مشترك 
با رابطه جنس��ي پر خطر تغيير كرده اس��ت، گفت: در ش��ش ماه اول 
امسال مشاهده مي كنيم كه جاي اين دو با يكديگر عوض شده است. 
خوش��بختانه روند درمان در كشور ما از س��ال 2007 ميالدي تا سال 
2019 روند قاب��ل قبولي بود، اما همچنان افرادي هس��تند كه به رغم 
شناسايي از سيستم ما خارج مي شوند. اين افراد عموماً كساني هستند 
كه محل زندگي ثابتي نداش��ته و جزو همان افراد آسيب پذير حساب 

مي شوند. 
وي درخصوص اقدامات صورت گرفته از س��وي وزارت بهداشت براي 
شناس��ايي و درمان اين بيماري در كش��ور گفت: خوشبختانه به رغم 
 HIV تحريم هاي موجود توانستيم 19آزمايشگاه اصلي براي تشخيص
در كشور ايجاد كنيم كه اين آزمايش��گاه ها اقدامات بسيار مناسبي را 
انجام مي دهند. پزشكان و درمانگران بيماري ايدز در كشور كه متشكل 
از 2۵1 پزشك خبره هستند، ش��بكه بيماران عفوني كشور را تشكيل 
داده و تبادل اطالعات بسيار خوبي با يكديگر دارند. تمام اين موارد در 

حالي است كه به روزترين درمان  ها را براي ايدز در كشور داريم. 
رئيسي با اش��اره به اينكه ويروس HIV مختل كننده و تضعيف كننده 
سيس��تم ايمني بدن اس��ت، تأكيد كرد: به همين علت بيماري هاي 
مختلف مي توانند بيمار مبتال به HIV را بيشتر از سايرين تحت تأثير قرار 

دهند؛ به عنوان مثال بيماري سل يكي از اين بيماري هاست. 
معاون بهداشت وزير بهداشت اظهار كرد: اكنون 37/9ميليون نفر مبتال 
به ايدز در جهان زندگي مي كند كه 79 درصد مبتاليان زنده نس��بت 
به بيماري خود آگاهي داش��ته و 78 درصد از آنها به درمان دسترسي 
دارند و 86 درصد افراد تحت درمان توانسته اند، پاسخ مناسبي از درمان 

خود دريافت كنند. 
رئيسي گفت: اميدوارم در سال جاري بسيار جدي تر از گذشته بتوانيم 
به موض��وع ايذر بپردازي��م. در حال حاض��ر نوع نگاهي ك��ه به پديده 
آموزش درخصوص اين بيماري داريم، بسيار غلط است. سال هاست به 
حرف هايي گوش مي دهيم كه غيركارشناسي بوده و سياست هاي ما 
را تحت تأثير قرار مي دهد. به همين دليل است كه در بيماريابي افراد 

مبتال به ايدز دچار ضعف مي شويم. 
وي در ادامه با اش��اره به اينكه هنوز نتوانسته ايم انگ زدايي مناسبي از 
بيماري داشته باش��يم، گفت: هر زمان ما در وزارت بهداشت تصميم 
بر اطالع رساني نسبت به بيماري و مش��كالت آن گرفتيم سازمان ها و 
نهادهاي مختلف و حتي بي ربط در اين امور دخالت كردند. من به عنوان 
معاون وزير بهداشت وظيفه دارم با اين پديده و روند غلط مبارزه كنم 

چراكه حفاظت از مردم يكي از عمده ترين وظايف ماست. 
رئيسي افزود: گاهی هنگامی كه قصد انجام مباحث آموزشی را داريم، 
بالفاصله از برخی نهادها نامه ای به دست من می رسد كه ما را محكوم 
به ترويج فحش��ا می كند؛ در حالی كه آموزش در زمينه بيماری های 
واگير در جلوگيری از بروز موارد جديد بسيار موثر خواهد بود و بايد در 
زمينه نقض اين موارد متناقض تالش كنيم كه پديده  بيماريابی با قوت 

ادامه داشته باشد.
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