
رئيس س�ازمان تعزيرات حكومتي اعالم كرد 
كه نرخ بلي�ت پروازهاي اربعي�ن تحت نظارت 
كامل تعزيرات است و سقف حداكثر 6 ميليون 
تومان�ي دارد. وي در گفت وگو ب�ا »جوان« هم 
خبر داد كه 80 درصد وصولي جرايمي كه دولت 
برعهده اين سازمان گذاش�ته در همين چهار 
ماه اول س�ال به دس�ت آمده و ميزان وصولي 
اج�راي اح�كام تعزي�رات در يك س�ال اخير 
نسبت به س�ال 99 حداقل 30 برابر شده است. 
پلمب بيش از 60 فقره از ش�عب فروشگاه هاي 
زنجيره اي و نقره داغ كردن دو فروشگاه معروف 
و متخلف اينترنتي هم اخيراً صورت گرفته است. 

نهادهاي مختلفي وظيفه نظارت، بازرسي و كشف 
تخلف در بازار را برعهده دارن��د، اما مرجع اصلي 
رسيدگي به تخلفات اين حوزه، سازمان تعزيرات 
حكومتي است. اين س��ازمان اكنون از انفعالي كه 
در سال       هاي گذشته داشته، خارج شده و حتي در 
زمينه نظارت و كشف تخلف هم ورود كرده است. 
 رسيدگي به ماهانه 400 پرونده تعزيراتي

روز گذشته رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در 
گفت وگو با »جوان« گفت: شعب سازمان تعزيرات 
در كل كشور به طور ميانگين ماهانه 400 پرونده 
را رسيدگي مي       كنند. اين در حالي است كه كمتر 
از 400 رئيس شعبه يا قاضي تعزيراتي داريم. اين 
قضات اكنون ه��م به پرونده       ه��اي وارده در حوزه 
قاچاق كاال و ارز هم به پرونده       هاي ارجاع ش��ده به 
ش��عب رس��يدگي مي    كنند. در كنار اين وظايف، 
قضات ما نظارت و بازرس��ي در ب��ازار را هم انجام 
مي   دهند.  احمد اصانلو افزود: در حال حاضر اجراي 
احكام پرونده       هاي قاچاق كاال هم س��ر و س��امان 
يافته و ميانگين رسيدگي به پرونده       هاي قاچاق به 
20 روز كاهش پيدا كرده است. در دوره دولت قبل 
خيلي در حق سازمان تعزيرات اجحاف شده و اين 
سازمان قدرت خاصي نداشت. جريمه ها و احكامي 
كه سازمان صادر مي      كرد اصاًل تضمين كننده اين 

نبود كه ديگر تخلف تكرار نشود. 
وي افزود: همين االن 210 شهرستان فاقد قاضي 
تعزيرات هستند. مثاًل ما در خراسان جنوبي يك 
رئيس شعبه يا قاضي داريم كه عالوه بر شهر خود 
دو شهر ديگر را هم اداره مي       كند. به اين دليل كه 
بي توجهي به اين سازمان باعث شده كمبود رئيس 
شعبه داشته باشيم، يعني اداره تعزيرات داريم، ولي 

رئيس شعبه نداريم. 
معاون وزير دادگستري ادامه داد: امسال دولت براي 
سازمان تعزيرات تعيين كرده كه بايد هزار ميليارد 
تومان وصولي از جرايم اجراي احكام داشته باشد. 

فعاليت هاي جهادي تعزيرات موجب شده كه در 
همين چهار ماه اول نخست س��ال، اجراي احكام 
تعزي��رات 800 ميليارد تومان يعن��ي 80 درصد 
وظيفه محول شده، تحقق يابد. ضمن اينكه ميزان 
وصولي اجراي احكام تعزيرات در يك       س��ال اخير 

نسبت به سال 99 حداقل 30 برابر شده است. 
 تخلف ۱۵ هزار ميليارد توماني يك شركت 

هواپيمايي
رئيس س��ازمان تعزيرات حكومتي همچنين در 
نشست خبري خود تأكيد كرد: تمامي شعب ملي، 
شعب استاني و قضات س��ازمان تعزيرات قيمت 
بليت       هاي اربعين را رصد مي       كنند. مبلغ ۶ ميليون 
تومان حداكث��ر قيمت بليت و مخصوص ش��هر 
مقدس نجف است كه از سوي وزير راه و شهرسازي 
تعيين شده است. اين عدد اعالم شده مالك ما قرار 
مي گيرد و اگر باالتر از اين عدد بليت قيمت گذاري 

شود، از سوي تعزيرات برخورد قاطع خواهد شد. 
اصانلو درباره پروازهاي داخلي اضافه كرد: اكنون 
در زمينه پروازهاي داخلي افزايش قيمت يا تخلف 
نداريم و اگر تخلفي باش��د هم برخورد مي ش��ود، 
اما در بررس��ي تخلفات ش��ركت ها و آژانس هاي 
مسافرتي متوجه ش��ديم كه برخي شركت هاي 
هواپيمايي بليت ها را به ص��ورت چارتر در اختيار 
آژانس هاي مس��افرتي قرار مي       دهند و آنها هم به 
اشخاص ديگر واگذار مي كنند و در اين فرايند دو 
شركت هستند كه حجم عمده اي از بليت ها را به 

صورت چارتر مي گيرند. 
رئيس س��ازمان تعزيرات حكومتي اظهار داشت: 
يكي از اين ش��ركت ها از محل ف��روش چارترها 
1۵هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته است. 
پرونده اين دو ش��ركت در جريان رس��يدگي قرار 
دارد. در مورد پروازهاي خارج��ي طبق مقرراتي 

كه از گذش��ته وجود دارد، اين اس��ت كه سازمان 
هواپيمايي رسماً اعالم كرده است، اساساً پروازهاي 
خارجي مشمول قيمت گذاري نيست و تابع عرضه 
و تقاضا است. البته ما اعتقاد داريم اين موضوع مانع 

نظارت بر ضوابط قيمت گذاري نيست. 
 تعجب فروشگاه اينترنتي از نظارت

معاون وزير دادگس��تري درب��اره ورود تعزيرات 
و نظارت بر فروش��گاه هاي اينترنت��ي هم گفت: 
در نظارت ب��ه فروش��گاه هاي اينترنتي به صورت 
كاال به كاال نظارت در حال انجام اس��ت. براي دو 
فروشگاه مش��هور اينترنتي به دليل گران فروشي 
پرونده تش��كيل ش��د. اخيراً پرونده يك��ي از اين 
فروش��گاه ها در اجراي احكام مختوم��ه و به 14 
ميليارد تومان محكوم شد. در رسيدگي به تخلف 
فروشگاه      هاي اينترنتي آنقدر اهمال شده كه حتي 
يكي از مديران فروشگاه هاي اينترنتي با ابراز تعجب 
بيان كرد كه براي نخستين بار يك سازمان به اين 
فروشگاه نظارت كرده است! اصانلو درباره تخفيفات 
غيرواقعي فروشگاه       هاي زنجيره اي گفت: در اين 
زمينه ورود كرده اي��م و در دو ماه اخير بيش از ۶0 
فروشگاه زنجيره اي در سراسر كشور پلمب شدند. 
به طور نمونه در استان اصفهان يك فروشگاه بزرگ 
زنجيره اي را كه از سوي يك جريان خاص سياسي 
حمايت مي شد، پلمب كرديم. در       حالي       كه كسي 
باور نمي       كرد با اين فروشگاه متخلف به       دليل برخي 

پشتوانه       هاي سياسي، برخوردي صورت گيرد. 
  همدستي يك شركت  دولتي با يك مجرم 

بزرگ
رئيس سازمان تعزيرات گفت: به علت كم       كاري هايي 
كه در گذشته شده است، برخي واحدهاي توليدي 
خودشان به قيمت      گذاري ورود كردند. گشت هاي 
ما پاي كار هستند؛ البته به لحاظ منابع انساني و 
سخت افزاري مورد ظلم قرار گرفته و هيچ كاري از 

حيث منابع انساني نشده است. 
به گفته معاون وزير دادگستري، اخيراً يك شركت 
مواد غذايي خيل��ي معروف ك��ه ۷0 فقره تخلف 
داشته است، در بحث فروش اجباري به 12 ميليارد 
جريمه محكوم شد. يكي از شركت هاي دولتي هم 
به همين شركت متخلف 10 هزار تن برنج وارداتي 
با نرخ ارز دولتي داده  و اين شركت به فروشندگان 
بزرگ به ش��رط خريد ديگر كاالها فروخته است. 
اين شركت مجرم تبليغات كالني هم با پول حاصل 
از گرانفروشي مي كند. همچنين اين شركت ۶هزار 
تن ش��كر را براي توزيع در اختيار داش��ته كه در 
اين رابطه هم تخلف داشته اس��ت. تعزيرات با اين 
واحدهاي توليدي برخ��ورد جدي مي كند و خط 

قرمز اين دولت مبارزه با اخاللگران است. 
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گزارش هاي آماري از بدتر شدن شرايط سالمندان ايراني در يكي، دو دهه آينده خبر مي  دهند

اجراي سند ملي سالمندان، شايد وقتي ديگر!

خون گران فروشان در شیشه تعزیرات
رئيس سازمان تعزيرات به »جوان « می گويد با وصول 800ميلياردتومان از وظيفه هرارميلياردتومانی جرايم اجرای احكام سال۱40۱ 

در چهارماهه اول سال، ميزان وصولی اجرای احكام تعزيرات 30 برابر شده است

س�المندي از هيچ يك از ما چندان دور نيست! 
تصورش را بكنيد كه اكنون س�ال ۱430 است و 
چيزي نزديك به يك سوم از جمعيت كشورمان 
سالمند هستند؛ آن هم سالمنداني كه به واسطه 
تغيير س�اختارهاي اجتماعي و سبك زندگي، 
بسياري يكي دو فرزند بيش�تر ندارند و درصد 
قابل توجهي هم اص�اًل فرزن�دي ندارند و حتي 
مجردن�د! اين بدين معناس�ت كه اي�ن گروه از 
س�المندان كس�ي را ندارند تا از آنه�ا مراقبت 
كند و وظيف�ه مراقبت از آنان ب�ه دوش دولت و 
نهاده�اي حمايت�ي خواهد ب�ود؛ نهادهايي كه 
همين حاال هم توان و اراده  اي ب�راي حمايت از 
جمعيت 8 ميليون�ي س�المندان ندارند! حتي 
دهه ش�صتي  هايي كه در حال حاضر بين 30 تا 
40 سال س�ن دارند هم طي دو، سه دهه آينده 
در گروه سالمندان جاي مي گيرند و با عنايت به 
نسبت جمعيتي  شان با ساير گروه  هاي سني تا 
سه دهه آينده چيزي حدود يك  سوم جمعيت 
كشورمان را س�المندان تشكيل مي دهند. اين 
حجم از جمعيت س�المند در حالي در دهه  هاي 
آينده در كشورمان زيس�ت خواهند داشت كه 
همين امروز هم مطابق با پژوهش  هاي انجام شده 
در حوزه سالمت و بهزيستي سالمندان شرايط 
مناس�بي نداري�م و در بي�ن 97 كش�ور دني�ا، 
س�المندان ايراني از منظر تأمي�ن اجتماعي و 
بهزيس�تي در جايگاه 64 ق�رار دارند. به همين 
خاطر هم هست كه در جامعه امروز با سالمنداني 
مواجهيم كه در ايام كهولت و استراحت، همچنان 
ناگزير از كار هس�تند. اغلب اي�ن پدربزرگ  ها 
و مادربزرگ  ه�ا براي جور ك�ردن دخل و خرج 
زندگي ش�ان ناگزيرند در مش�اغل خدماتي يا 
حتي مش�اغل كاذبي همچون دستفروش�ي به 
كار و ت�الش براي تأمي�ن زندگي ادام�ه دهند. 

براس��اس گزارش مركز آمار ايران، در سال 133۵ 
تنها 4 درصد از جمعيت كل كشور در سنين ۶۵ساله 
و بيشتر بود، اما با گذش��ت زمان، سهم جمعيتي 
آنها رو به افزايش اس��ت، به گونه اي كه پيش بيني 
مي شود در سال 1430 تقريباً يك پنجم از جمعيت 
كشور يعني 19 درصد، اين سنين را تجربه كنند. 
در سال 133۵ جمعيت ۶0 ساله كشور ۶/2 درصد 
و جمعيت ۶۵ ساله و بيشتر 4 درصد بود كه اين رقم 
در سال ۶۵ كاهش داشته به ترتيب به ۵/4 درصد و 
3/1 درصد رسيد. جمعيت ۶0 ساله و بيشتر در سال 
90 به 8/2 درصد و جمعيت ۶۵ ساله و بيشتر به ۵/8 

درصد رسيد كه اين رقم در سال 9۵ روند افزايشي 
گرفته و به ترتيب به 9/3 درصد و ۶/1 درصد رسيد. 
همچنين براساس اعالم مركز آمار ايران جمعيت 
۶0س��اله و بيشتر كشور در س��ال 1400 به 10/4 
درصد و جمعيت ۶۵ ساله و بيش��تر به ۶/۷ درصد 
مي رسد. طبق پيش بيني مركز آمار ايران جمعيت 
۶0 ساله و بيشتر در س��ال 1430 به 2۶/1 درصد 
و جمعيت ۶۵ ساله و بيش��تر 18/۷ درصد افزايش 
خواهد يافت. اين آمارها در حالي ارائه مي شود كه 
در عمل شاهد هيچ تدبير و برنامه اي براي مواجهه با 

دوران سالمندي نيستيم!
  رتبه 64 ايران در به زيستي سالمندان 

نتايج يك پژوهش با عنوان »س��نجش به زيستن 
سالمندان در استان هاي ايران با استفاده از شاخص 
ديده بان سالمندي« كه زمس��تان 1400 منتشر 
شد، نشان مي دهد اين پژوهش به استناد گزارش 
201۵ ديده بان س��المندي براي 9۷ كشور جهان 
انجام ش��ده بود و طبق نتايج بررسي هاي محققان 
اين پژوهش، ايران رتبه ۶4 را به خود اختصاص داد. 
مهم ترين شاخص هاي مورد اشاره در اين پژوهش، 
امنيت درآمدي، سالمت، توانمندي و مناسب سازي 
محيط بود. پژوهشگران در نتايج تحقيق خود به اين 
يافته ها رسيده بودند: »كمتر از نيمي از سالمندان 
ايراني پوشش مستمري بازنشس��تگي دارند. 2۵ 
درصد س��المندان ايراني در فقردرآمدي نس��بي 
زندگي مي كنند. زنان س��المند بيش��تر از مردان 
س��المند در معرض فقر قرار دارن��د چنانكه حدود 
40 درصد زنان سالمند و 20 درصد مردان سالمند 

در ايران در فقر زندگي مي كنند. حدود يك س��وم 
سالمندان در بازار كار حضور دارند.«

  وقتي سالمندان صاحب سند شدند
س��ال 1398بود كه محس��ن ش��تي، رئيس اداره 
سالمت سالمندان وزارت بهداشت، هشدار داد كه 
با توجه به شتاب سالمندي جمعيت از 9/28 درصد 
به حدود 10 درصد در فاصله س��ال هاي 139۵ تا 
1398، ضرورت توس��عه مراقبت هاي س��المندي 
پررنگ تر ش��ده، چراكه س��المندان، بيش از ديگر 
گروه هاي س��ني با ناتواني و ابتال ب��ه بيماري هاي 
مزمن مواجه مي شوند. اين مقام مسئول مي گفت 
كه درصد قابل توجهي از تخت هاي بيمارس��تاني 
كشور، با بيماران سالمند پر ش��ده چون در چهار 
دهه گذش��ته، خدمات و مراقبت هاي پيشگيرانه، 

مغفول مانده است. 
ششم مهر ماه 1399 و در آستانه روز جهاني سالمند 
»حسام الدين عالمه« سرپرست دبيرخانه شوراي 
ملي س��المندان از ابالغ متن سند ملي سالمندان 
به دستگاه هاي اجرايي خبر داد. به گفته وي سند 
ملي سالمندي يك كتاب تعيين و تبيين وضعيت 
سالمندي در كشور است. اين س��ند پس از اجرا و 
رصد پيامده��ا، در دوره هاي پنج س��اله بازنگري و 
به روز رساني خواهد ش��د. از ويژگي هاي اين سند 
افزوده ش��دن پيوس��ت اجرايي براي اعالم الزامات 
اجرايي برنامه عملياتي، نظام پايش و ارزشيابي است 
و با توجه به اينكه 18 دستگاه اجرايي در شوراي ملي 
سالمندان كشور حضور دارند، اين دستگاه ها موظف 
ش��دند تا نماينده تام االختيار دستگاه را متناسب 

با فلس��فه وجودي حضور آن نهاد در شوراي ملي 
س��المندان و همچنين در سطح مديركل دستگاه 

براي شركت در جلسات شورا معرفي كنند. 
  سندي كه ابالغ شد ولي اجرا نه!

اما آيا س��ند ملي س��المندي اجرايي شده است؟ 
اين س��ؤالي اس��ت كه ش��تي در پاس��خ ب��ه آن 
مي گويد: »نزديك به ۵0 عنوان و برنامه در راستاي 
اهداف سند ملي سالمندان را در جداولي نوشتيم 
و هر كدام از اين موارد مش��خص اس��ت كه كدام 
سياست در سند ملي سالمندان پيگيري مي شود و 
تا چه مرحله اي پيش رفته اند. در طول اين سال ها 
در معاونت بهداشت وزارت بهداش��ت در راستاي 
س��المندي تالش هاي زي��ادي انجام شده اس��ت. 
متأس��فانه به جز وزارت بهداش��ت و وزارت رفاه و 
سازمان بهزيستي، در بسياري از دستگاه هاي اجرايي 
ديگر، حتي يك كارش��ناس مرتبط با س��المندان 

وجود ندارد.«
اما اين س��ند ك��ي قرار اس��ت اجرايي ش��ود؟ 30 
فروردين ماه امس��ال بود كه سرپرس��ت دبيرخانه 
شوراي ملي سالمندان از اجراي سند ملي سالمندان 
از سال 1402 خبر داد. وي درباره بودجه اجراي اين 
سند اينگونه توضيح داد: » با سازمان برنامه و بودجه 
تعامل مي كنيم تا ردپاي سندملي در بودجه سال 
1402 ديده شود كه البته بستگي به توجه و تصميم 
سازمان برنامه دارد. بودجه سال 1402 پاييز امسال 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي شود تا در فصل 
زمستان در مجلس شوراي اسالمي تصويب شده و 

اجراي آن براي سال آينده است.«
  چالشي كه گريبانگيرمان خواهد شد 

رها كردن س��المندان به حال خ��ود يعني آغوش 
گشودن براي بحراني كه در آينده اي نه چندان دور 

گريبانگيرمان خواهد شد. 
به گفته رئيس اداره س��المت س��المندان وزارت 
بهداش��ت در حال حاض��ر 8 ميليون س��المند در 
كشور داريم كه در 20 سال آينده به 1۶ ميليون نفر 
مي رسند و اگر به اين موضوع فكر نكنيم، 1۶ميليون 
سالمندي خواهيم داش��ت كه به خاطر بيماري ها 
و ناتواني هاي مختلف، اس��تقالل خود را از دس��ت 
داده اند. ولي اگر از س��المندان حمايت كنيم، 1۶ 
ميليون سالمندي خواهيم داشت كه بسيار با تجربه 
بوده و محور و حامي خانواده هس��تند و مشكالت 
خانواده ها بدين وسيله بهتر حل خواهد شد. اگر از 
سالمند مراقبت نشود، به دليل بيماري هاي مختلف 
و عدم كنترل به موقع بيماري ها، وضعيت سالمندان 

بدتر می شود و زودتر ناتوان مي شوند. 

حسین سروقامت

مربي، استاديار، دانشيار و اس�تاد تمام، واژگان آشناي اهالي 
دانشگاهند. 

. . . جالب تر از همه اس�تاديار؛ كسي كه پاي دست استادي قرار 
گرفته، اندك اندك با فوت و فن استادي آشنا مي شود. 

ممكن است اين اتفاق در حرفه گچبري يا آيينه كاري رخ دهد. 
شاگردي پاي دست استادي كار مي كند تا نرم نرمك سري در 

سرها درآورد. 
. . . يا هنرآموزي مشتاق كه پاي دست خطاطي زبردست مشق 
خط می كند، روزي آوازه خوشنويس�ي اش همه محافل هنري 

را در مي نوردد. 
فصل مشترك همه اين قصه ها چيست؟ اينكه كسي »پاي دست 
كسي« چنان تمرين كند كه روزگاري نه چندان دور گوي سبقت 

را از استاد هم بربايد!
پاي دست كس�ي كار كردن ارزش آفرين است. چنانكه رويش 
گل و گياهي ش�اد و س�رزنده از رش�د و نمو هزاران علف هرز 

ارزشمندتر است! 
. . . پس اگر خود، كسي نيستيم؛ الاقل پاي دست كسي باشيم!
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 زائر كربال - تهران: با نزديك ش��دن به ايام اربعين حسيني و 
آماده شدن عاش��قان اباعبداهلل الحس��ين براي پياده روي معنوي، 
خبرهايي كه از مس��ئوالن در مورد حمل  و  نقل به گوش مي رسد، 
اميدوار كننده نيست و برنامه اي كه بتوان به آن اتكا كرد، وجود ندارد. 
مسائلي از قبيل توصيه به مردم براي استفاده از خودروهاي شخصي، 
نبود راه مناسب براي تردد به مرزها و حجم باالي مراجعه مردم و 
نبود امكانات الزم در مس��يرهاي بين راهي و همچنين در برخي 
پايانه هاي مرزي از مشكالتي است كه بايد در مورد آن هرچه سريع تر 
چاره انديشي شود. مشكل دوم افزايش بي رويه هزينه سفر هوايي 
براي سفر به نجف و بغداد است كه در مقابل ديگر سفرهاي خارجي 
به كشورهاي منطقه قابل مقايسه نيست. از مسئوالن مربوطه به 
خصوص وزارت راه  و  شهرسازي و ش��خص وزير و همچنين وزير 

كشور تقاضا مي كنم به اين موضوع به صورت ويژه توجه كنند. 
 شهروند – تهران: از شهردار تهران جناب آقاي زاكاني تقاضا 
مي كنم به شهرداري منطقه هفت در جهت رفع مشكل خاموشي 
پله برقي پل عابر پياده روبه روی مسجد الجواد تذكر بدهند. نكته  
مهم  اين است كه خرابی پل عابر پياده در محدوده اتوبان مدرس 
و خيابان مفتح كه حجم زيادي از ترافيك خودرويي را دارد، عبور 
مردم از عرض خيابان را براي رفت   و  آمد با خطر مواجه مي كند. از 
همين تريبون »پيام جوان« روزنامه »جوان« چندين بار از شهردار 
منطقه خواسته شده كه به اين معضل رسيدگي كنند كه تا اين 
لحظه هيچ واكنشي نسبت به رفع اين مشكل نداشته اند، اين بار از 

شما شهردار تهران تقاضا مي كنم به اين موضوع ورود كنيد. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 09۱90968۵30 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

تأمین واكسن آنفلوآنزا تا شهریور
تح�ت  م�واد  و  دارو  كل  اداره  برنامه ري�زي  مع�اون 
توزي�ع  و  ورود  جزئي�ات  دارو  و  غ�ذا  س�ازمان  كنت�رل 
واكس�ن آنفلوآن�زا ب�راي س�ال ج�اري را تش�ريح ك�رد. 
حسين شمالي، معاون برنامه ريزي اداره كل دارو و مواد تحت كنترل 
سازمان غذا و دارو، درباره جزئيات تأمين واكسن آنفلوآنزا  گفت: به طور 
معمول مصرف ساالنه كشور 2 تا 2 ميليون و ۵00 هزار واكسن آنفلوآنزا 
در نظر گرفته مي شود. امسال نيز از 2/۵ ميليون، حدود يك ميليون و 
۵00 هزار واكسن خارجي و وارداتي است و حدود يك ميليون واكسن 

آنفلوآنزا نيز قرار است از محل توليد داخلي تأمين شود. 
وي با بيان اينكه بخشي از واكسن هاي آنفلوآنزاي خارجي به كشور وارد 
شده است، افزود: از يك ميليون و ۵00 هزار واكسن خارجي، 200 هزار 
دوز آن وارد و شناسه گذاري هم برايشان انجام شده و آماده هستند تا در 
شهريور ماه با هماهنگي معاونت بهداشت وزارت بهداشت توزيع شود. 
تعدادي از واكسن ها به معاونت بهداش��ت تحويل داده و مابقي هم در 
داروخانه ها توزيع مي شود.  شمالي ادامه داد: در حال حاضر 200 هزار 
واكسن آنفلوآنزا وارد شده، ۵00 هزار واكسن نيز در گمرك و در حال 
ورود است و 800 هزار واكسن آنفلوآنزا نيز ثبت سفارش شده است كه 
تا شهريور ماه وارد مي شود و مجموعاً يك ميليون و ۵00 هزار واكسن 
مي شود.  وي با بيان اينكه توزيع واكس��ن آنفلوآنزا در داروخانه ها بعد 
از اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت انجام مي شود، گفت: معموالً 
هر سال حداكثر تا نيمه شهريور واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها توزيع 
مي شود، بنابراين اوايل شهريور و بعد از اعالم معاونت بهداشت وزارت 

بهداشت، به تدريج توزيع مي شود. 
شمالي با بيان اينكه واكسن هاي آنفلوآنزايي كه وارد شده است، هم چهار 
ظرفيتي و هم سه ظرفيتي است، در عين حال درباره قيمت گذاري اين 
واكس��ن ها  گفت: براي قيمت گذاري بايد در كميسيون قيمت گذاري 
مطرح شود. با توجه به اينكه ارز واكسن آنفلوآنزا نيمايي است، درصد 
و روش محاسبه تعرفه گمرك تغيير كرده و ماليات بر ارزش هم اضافه 
شده است، بايد ديد در كميسيون قيمت چقدر قيمت مي خورد. البته 
سال قبل هم واكس��ن آنفلوآنزا با ارز نيمايي وارد شده بود، اما در سال 
گذشته عوارض گمركي با ارز دولتي محاسبه مي شد، اما امسال با ارز 
نيمايي محاسبه مي شود و ماليات بر ارزش افزوده هم ممكن است اضافه 
شود، بنابراين بايد در كميسيون قيمت گذاري قيمت واكسن آنفلوآنزا 
مشخص شود.  ش��مالي درباره زمان تحويل واكسن آنفلوآنزاي توليد 
داخلي نيز به خبرگزاري ايسنا گفت: واكسن آنفلوآنزاي توليد داخلي هم 
تا شهريور ماه تحويل داده مي شود كه بخشي از آن را وزارت بهداشت 
خريداري مي كند و مابقي هم در داروخانه ها توزيع مي شود. پيش بيني 
ما اين است كه تا پايان شهريور و مهر ماه تمام واكسن ها تحويل داده 

شده باشند. توزيع آن هم تا پايان مهر ماه به تدريج انجام مي شود. 
وي با بيان اينكه بهترين زمان واكسيناس��يون عليه آنفلوآنزا شهريور 
تا پايان مهر است، تصريح كرد: واكس��ن آنفلوآنزاي توليد داخلي هم 

جداگانه قيمت گذاري مي شود. 

 انتخابات هيئت رئيس��ه شوراي اسالمي ش��هر تهران براي دومين 
س��ال برگزار ش��د و مهدي چمران با 21 رأي به عنوان رئيس ش��ورا 

انتخاب شد. 
 وزير آموزش و پرورش از آغاز رتبه بندي معلمان از 2۶ مرداد خبر داد 
و گفت: با سازمان برنامه صحبت كرديم تا بخشي از مطالبات معلمان را 

به صورت علي الحساب بپردازيم. 
 معاون مالي و اقتصاد شهري ش��هرداري تهران از آماده شدن اوراق 
مشاركت براي خريد مترو و اتوبوس خبر داد. در همين رابطه مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري مترو تهران از آمادگي مترو براي انعقاد قرارداد 

800ميليارد توماني براي تأمين تجهيزات خبر داد. 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه در بحث كميت زندگي 
شاهد رشد چشمگير سن اميد به زندگي در افراد جامعه هستيم، گفت: 

اكنون بايد تالش خود را به ارتقاي كيفيت زندگي معطوف كنيم. 
 مدير فني شبكه ش��اد گفت: به صورت ميانگين حدود4/3 ميليون 
نفر از شاد استفاده مي كنند و حجم مبادله پيام و فايل در ميان كاربران 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ماه اول تابستان، رشد سه برابري 

را نشان مي دهد. 
 دبير كل جمعيت هالل احمر از راه اندازي بيمارستان ۵0 تختخوابي 
هالل احمر در پايانه مرزي مهران خبر داد و گفت: با تدبير و هماهنگي 
و حمايت استاندار ايالم اين بيمارستان در اربعين منشأ خدمات فراواني 

براي زائران خواهد بود. 
 نايب رئيس شوراي ش��هر تهران گفت: اكوپارك 3۵ هكتاري براي 
احياي فرحزاد توسط سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهري تهيه و با 
همكاري مناطق ۵ و 2 شهرداري تهران در دستور كار قرار گرفته كه تا 

اواخر اسفند امسال تكميل مي شود. 
 معاون فني و عمراني شهرداري منطقه 11 تهران از بهبود مسيرهاي 

اتوبوسراني در مركز پايتخت خبر داد. 
 دادستان عمومي و انقالب شهرس��تان رباط كريم از اعاده به وضع 
سابق 3۶ هكتار از اراضي در راس��تاي اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون 

حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات خبر داد. 

بهره برداري 
از بوستان 13 هكتاري ایرانیان

مدير عامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران از بهره برداري از 
بوستان ۱3 هكتاري ايرانيان در منطقه ۱9 در آينده نزديك خبر داد. 
هادي حق بين، مدير عامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران از 
بهره برداري از بوستان 13 هكتاري ايرانيان، متعاقب تكميل اقدامات 
باقي مانده عمراني و رفع نواقص احتمال��ي در آينده نزديك خبر داد و 
گفت: عمليات اجرايي فاز نخست بوس��تان 13 هكتاري ايرانيان واقع 
در محله خالزير در مراحل پاياني قرار دارد و اين فاز از پروژه به زودي 

تحويل شهروندان خواهد شد. 
مدير عامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران با بيان اينكه عالوه 
بر اتمام عمليات اجرايي نمازخانه، احداث مسيرهاي 1، 3، 4 و ۵ بوستان 
ضمن اج��راي اقداماتي از قبيل اليه ريزي )خاكريزي(، جدول كش��ي، 
اجراي بتن مگر و بتن مسلح و كف س��ازي به اتمام رسيده است، عنوان 
كرد: توسعه فضاي سبز و كاش��ت درختان، نصب مبلمان و همچنين 
وسايل ورزشي و بازي كودكان توسط سازمان بوستان ها و فضاي سبز در 
حال انجام است و اقدامات تأسيساتي شامل نصب تجهيزات پمپ خانه، 
آبنما، سيستم آبياري، نورپردازي و روشنايي كه توسط سازمان عمراني 
مناطق در حال انجام است نيز در مراحل پاياني قرار دارد.  وي با اشاره به 
اينكه عمده كارهاي باقي مانده در اين پروژه مربوط به عمليات اجرايي 
مسير هفت است، از فعاليت پيمانكار متعاقب تأمين منابع مالي اين بخش 
از پروژه خبر داد.  به گفته مدير عامل سازمان عمراني مناطق شهرداري 
تهران، پيشرفت عمليات اجرايي پروژه احداث بوستان ايرانيان به مرز 
9۶ درصد رسيده است.  گفتني است فاز نخس��ت بوستان ايرانيان كه 
توسط سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران در محدوده منطقه 19 
و بنا بر سفارش سازمان پارك ها و بوستان ها در حال اجرا است، شامل 
هفت مسير مختلف پياده روي، مسير ويژه دوچرخه، مسير ويژه نابينايان، 

آب نما، زمين بازي كودكان و زمين ورزشي چند منظوره است. 

 هماهنگي هالل احمر و حشد الشعبي
در خدمت رساني به زائران اربعین

پيش بيني ش�ده جمعيت�ي ح�دود ۵ ميليون ب�ه باال امس�ال به 
پياده روي اربعين بروند؛ جمعيت گس�ترده اي كه خدمات رساني 
ب�ه آنه�ا نيازمن�د برنامه ريزي ه�اي دقيقي اس�ت و آن ط�ور كه 
رئي�س جمعيت ه�الل احمر خب�ر مي ده�د اي�ن برنامه ريزي ها 
از هم اكن�ون انجام ش�ده و ب�راي هم افزايي در خدمت رس�اني به 
هم�ه زوار اربعين حس�يني اع�م از ايران�ي و غير ايراني امس�ال 
هماهنگي هايي ميان ه�الل احمر ايران، عراق، وزارت بهداش�ت 
ع�راق و گروه حش�د الش�عبي انجام ش�ده ت�ا مراس�م اربعين و 
خدمت به زائران حس�يني به بهترين ش�كل ممكن انجام ش�ود. 
روز گذشته پير حسين كوليوند، رئيس جمعيت هالل احمر كشورمان 
در نشس��تي با اصحاب رس��انه درباره برنامه ريزي ه��اي اين جمعيت 
براي برگزاري هر چه بهتر مراس��م اربعين حس��يني گفت: »جلسات 
مفصلي با دس��تگاه هاي مختلف گذاش��ته ش��ده و براي امدادرساني 
اربعين برنامه ريزي خوبي صورت گرفته اس��ت و بناست هر كسي نگاه 
امداد رساني و س��المت دارد، در قالب هالل احمر به زائران پياده روي 

اربعين خدمت رساني  كند.«
وي تأكيد كرد:  » ما تجارب گذش��ته را احصا كرده ايم، به طور مثال در 
نقطه صفر مرزي عراق بعد از شلمچه هيچ امكاناتي وجود ندارد. امسال 
ما هم پايگاه بهداشت و درمان راه انداخته ايم و هم از موكب هاي بزرگ 
خواسته ايم تا به خصوص امسال كه بحث گرمازدگي هم مطرح است، 
كمك بدهند و از گرمازدگي و ابتال به كرونا يا ساير بيماري هاي شايع 
همچون وبا جلوگيري كني��م. عالوه بر اين تالش ش��ده از نقطه صفر 
مرزي تا نجف پايگاه هاي امدادي راه اندازي ش��ود. در نجف هم در سه 
سطح درمانگاه وجود دارد و بيمارستان هم و درمانگاه هاي ثابت و سيار 

وجود دارد.«
 به گفته وي در مسير نجف تا كربال هر 100 عمود يك مقر سالمت ايجاد 
شده و در ميانه راه يك بيمارستان بزرگ براي قرنطينه، گرمازدگي و 
مباحث دندانپزشكي راه اندازي شده است. همچنين در كربال، كاظمين، 
سامرا و امامزاده سيد محمد هم اين پوش��ش درماني و امدادي لحاظ 
شده است. طبق اظهارات كوليوند اربعين امسال ۵0 دستگاه آمبوالنس 
و ش��ش دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس از ايران به عراق مي رود و چهار 
فروند بالگرد در مرزها مستقر مي ش��وند تا در صورت اتفاقات غير قابل 
پيش بيني بش��ود از آنها اس��تفاده كرد. همچنين دو فروند هواپيما به 
عنوان بيمارستان هواپيمايي با كمك ستاد كل نيروهاي مسلح آماده 
شده است. يك سري مباحث آموزشي و فرهنگ سازي هم در سه سطح 
يكي براي مردم براي رعايت مسائل بهداشتي و پيشگيری آماده شده، 
يك سري آموزش هاي مهارتي براي كاركنان جمعيت و يك سري هم 
آموزش هاي تخصصي براي تيم هاي تخصصي آماده شده است. رئيس 
جمعيت هالل احمر همچنين از هماهنگي ميان جمعيت هالل احمر 
ايران و دستگاه هاي مسئول برپايي مراسم اربعين در عراق خبر داد و 
گفت: »هماهنگي هايي با حشد الشعبي و هالل احمر و وزارت بهداشت 
عراق و همچنين همكاران داخل كش��ور براي هم افزايي ايجاد شده تا 
خدمت رساني بهتري به همه زائران حضرت اباعبداهلل ايجاد شود و فقط 
خدمات به زائران ايراني نيست. همچنين قبل از اربعين يك مانوري در 

كشور عراق انجام خواهد شد.«
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