4

اجتماعی

یالثانی  13 - 1441فوریه  - 2020سال نوزدهم  -شماره 5092
پنجشنبه  24بهمن  18 -1 398جماد 

اخبار کوتاه

 24هزار تهرانی «بیمه اجباری سالمت» شدند

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران با بیان اینکه تاکنون در تهران ۱۶۶هزار نفر
جهت برخورداری از بیمه ســامت ،درخواست ارزیابی وسع کردهاند ،گفت :از
این تعداد پاسخ ۱۳۴هزار نفر داده شده است و تاکنون  ۲۴هزار نفر در پوشش
بیمه اجباری همگانی در اســتان تهران بیمه شدهاند .دکتر محمد حسینی در
گفتوگو با ایسنا ،در خصوص آخرین اخبار از پوشش بیمه اجباری همگانی در
استان تهران ،گفت :وضعیت ارتباطی ما با همکارانمان در وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بهتر شــده است؛ به شکلی که تا  ۲۱بهمن ماه حدود  ۱۶۶هزار
نفر درخواســت آزمون ارزیابی وســع کردهاند که از این تعداد پاسخ ۱۳۴هزار
نفر داده شــده اســت.وی با بیان اینکه ارقام یاد شده ما را به درصدهای قابل
قبولی میرساند ،خاطرنشان کرد :نتایج ارزیابی وسع به افراد پیامک شده است
و کســانی که طبق آزمون ارزیابی وســع در دهک درآمدی اول تا ســوم قرار
گرفتهاند ،تحت پوشــش بیمهای رایگان قرار گرفته یا مستحق دریافت یارانه و
پرداخت بخشــی از حق بیمه خود توسط دولت شدهاند.مدیرکل بیمه سالمت
اســتان تهران در خصوص تعداد بیمه شــدگان رایگان ،اظهار کرد :با توجه به
اینکه ساکنین تهران فاقد بیمه را حدود  ۱۰۰هزار نفر پیش بینی کرده بودیم،
تاکنون  ۲۴هزار نفر در پوشــش بیمه اجباری همگانی در اســتان تهران بیمه
شدهاند.

آغاز طرح نوروزی گشتهای تعزیرات از  ۱۵اسفند

رئیس گشــت تعزیرات حکومتی اســتان تهران از آغاز اجــرای طرح نوروزی
گشتهای تعزیرات اســتان تهران از نیمه اسفند سال جاری خبر داد.حسین
ایزدی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره آغاز گشتهای نوروزی
تعزیرات استان تهران اظهار کرد:طرح نوروزی گشتهای تعزیرات از  ۱۵اسفند
ســال جاری آغاز و تا پایان  ۱۵فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.وی با
بیان این که طرح نوروزی گشتهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
نیز طی هفته آینده برگزار میشــود ،گفت :بر اســاس طرح نوروزی ،سازمان
صمت نیز گشتهایی برای بازرسی از اصناف برگزار میکند که این گشتزنیها
از ابتدای اســفند ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ســال آینده ادامه دارد.ایزدی
با تأکید بر اینکه گزارشهای مردمی در اولویت گشــت سازمان تعزیرات قرار
دارند ،افزود :تمام پروندههای قضایی نیز با اولویت بررسی میشوند.وی با اشاره
به اینکه گشــتهای نوروزی تعزیرات حکومتی بــرای نظارت بر تمام اصناف
خواهد بود ،تصریح کرد :نظارت و بازرســی بر قیمت کاالهای اساسی از جمله
مرغ ،نان ،گوشــت ،پوشــاک و همچنین نرخ کرایه حمل و نقل و غیره مانند
روزهای گذشته در طرح نوروزی نیز ادامه خواهد داشت.

هشدار تندگویان درخصوص فعالیت سایتها و کانالهای همسریابی

هیچ سایت و کانال همسریابی مجوز قانونی ندارد
با یک جستجوی ساده در فضای مجازی میتوانید شاهد
فعالیت کانالها و سایتهایی باشید که مدعی یافتن نیمه
گمشده شــما در کوتاه ترین مدت هستند .بعضی از آنها
برای عضویتشــان از شما مبالغی هم دریافت میکنند و با
ثبــت اطالعاتی که البته از هیچ طریقی امکان صحتیابی
آن وجود ندارد ،شــما را وارد جریانی میکنند که ظاهرا
مورد تایید دستگاههای قانونی در کشور نیست.به گزارش
ایسنا ،موضوع همســریابی در فضای مجازی سالهاست
که با حضــور اینترنــت در زندگی روزمره مطرح شــده
اســت .در برخی از بازههای زمانی بحث آن داغ شــده و
با ظهور آســیبها و گاهی کالهبرداریهــا از این طریق
بارها با هشــدار مســئوالن و البت پلیس نیز همراه بوده
اســت .به طوریکه چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران
بزرگ نسبت به کالهبرداری از طریق سایتها و کانالهای
همسریابی و دوستیابی هشدار داد.
ســرهنگ تورج کاظمی درباره تداوم فعالیت ســایتها و
کانالهایی تحت عنوان همســریابی و دوســتایابی گفته
بود که هیچ یک از این ســایتها مجــوز ندارند و از این
رو فعالیتشــان غیر قانونی است ،اگر کاربری وارد یکی از
این سایتها شود ،ابتدا از او مشخصات هویتی ،ظاهری و
تصاویرش دریافت میشــود و در مرحله بعدی افراد مورد
نظر را به آنان معرفی میکنند .در برخی از این ســایتها
حتــی مبلغ اندکی نیــز از کاربران دریافت میشــود که
میتوانــد منجر به کپی اطالعات کارت بانکی نیز بشــود.
در این شــرایط چنــد اتفاق رخ میدهد ،نخســت اینکه
بسیاری از کاربران با هویت اصلی خود در این فضا حاضر
نمیشــوند و چه بسا ممکن اســت حتی جنسیتشان نیز
متفاوت باشــد ،از این رو میتواند منجر به جرائم دیگری
نظیر خفتگیری ،سواستفاده  ،اخاذی و  ...شود .در برخی
موارد نیز از مشخصات هویتی و ظاهری افراد سوءاستفاده
نیز میشــود و عــاوه بر آن موارد مجرمانه بســیار زیاد

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران خبر داد

جذب بیسابقه افراد بیخانمان
در شبهای سرد پایتخت در گرمخانهها

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ثبت رکورد جذب افراد
کارتنخواب و بیخانمان در پی ســرمای شبهای اخیر تهران خبر داد.مالک
حسینی در گفتوگو با ایسنا ،در مورد وضعیت پذیرش کارتنخوابها با توجه
به بارش برف در تهران و کاهش دما گفت :خوشــبختانه با اقدامات انجام شده
تاکنون هیچ مورد فوتی برای افراد بیخانمان بر اثر سرما نداشتهایم.وی با بیان
اینکه رکورد بیســابقه جذب افراد بیخانمان در این دو شــب سرد پایتخت
شکســته شــد ،گفت 421 :نفر از افراد بیخانمان جذب شــدند که به عبارت
دیگــر این تعداد افراد معادل  25درصد کل افــرادی بودند که در گرمخانهها
مستقر شدهاند.سرپرست ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان
اینکه عمده این افراد جذب شده کسانی بودند که تا به حال تجربه مراجعه به
گرمخانه را نداشــتند اما شدت سرما آنها را به سمت گرمخانهها سوق دادهاند،
اظهار کرد :معموال در روزهایی که هوا ســرد است  60درصد مراجعهکنندگان
در طول روز در گرمخانهها میمانند ،اما این چند روز اخیر شــرایط به گونهای
بود که  75درصد مراجعهکنندگان به گرمخانهها ،ماندگاری داشتند.حســینی
با بیان اینکه ســه گرمخانه سیار که در شوش ،تجریش و آزادی مستقر شده
بودند توانســتند حدود  100نفر را پذیرش کنند ،ادامه داد :امســال با کمک
شــهرداران شب توانستیم یک تیم  400نفره برای پوشش شهر در شب ایجاد
کنیم تا خدایی ناکرده شاهد بروز اتفاقی در شهر نباشیم.

 HSEشهرداری منطقه 2
با مدل تعالی سازمانی ارزیابی میشود

آخرین جلســه ارزیابی نشــان تعالی ســامت ،ایمنی و محیط زیست HSE
مناطق  22گانه شــهرداری تهــران صبح امروز چهارشــنبه  23بهمن ماه ،با
حضور معاونین و مدیران حوزههای مختلف و ارزیابان HSEشــهرداری تهران
در منطقه  2برگزار شــد.به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه  ،2از
آنجائیکه سیســتم  HSEبالغ بر  12سال در شهرداری تهران قدمت دارد ،به
دســتور حناچی شهردار تهران ارزیابی مناطق  22گانه با مدل تعالی سازمانی
که توســط دانشکده فنی دانشگاه تهران ارایه شده اســت در دستور کار قرار
گرفت.این مدل تعالی محور ،انتهایی برای فعالیتهای سازمان قائل نیست و به
ســازمانها کمک میکند تا جایگاه و مســیر حرکت و به عبارتی نقشه راهشان
ترســیم شود و با بهره گیری از مدل پایش مبتنی بر ارزیابی  HSEمدیران و
رهبران سازمانها خواهند توانست دانش و تجارب کاری خود را با یک نگرش
سیســتمی همراستا نموده و در جهت تعالی و سرآمدی سازمان متبوعه به کار
گیرند.تیم ارزیابی  HSEمنطقه  2با حضور ارزیابان ارشــد ،محیط زیســت،
سالمت ،علمی و ایمنی طی روز جاری به ارزیابی منطقه  2در حوزههای مذکور
میپردازند و نتایج این ارزیابی در جشــنواره  HSEدر روزهای 5و 6اسفند ماه
سال جاری اعالم میشود.

شهروند از ظرفیتهای باالیی برای خدمات رسانی
به شهروندان برخوردار است

در آســتانه روزهای پایانی سال  98نشســت فصلی مدیران شرکت شهروند با
محوریت بهبود شــاخصهای عملکردی ،ارتقاء فروش و ســاماندهی وضعیت
فروشگاههای کم سود برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند،
گردهمایی پایانی مدیران شــرکت شهروند در ســال  98روز  16بهمن ماه با
حضور عبدالحمید امامی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ،محمد
اسالمی نسب رئیس هیئت مدیره ،مهدی امراللهی مدیرعامل شرکت شهروند
و جمع دیگری از مدیران برگزار شد و طی آن آخرین دستورالعملهای مربوط
به فروش ویژه پایانی ســال ،راهکارهای ارتقاء فروش و مسائل مربوط به وضع
معیشــتی و رفاه کارکنان طرح و بررســی شــد.معاون مالی و اقتصاد شهری
شــهرداری تهران با بیان اینکه باید در سازمانها برای افراد ارزش آفرینی کرد
گفت :تعلق و توجه کارکنان در هر ســازمانی منوط به میزان ارزشی است که
برای هر مجموعه ایجاد میشــود ،الزمه رشــد و نوآوری در ســازمانها ایجاد
ارزش و احســاس ارزشمندی است ،چرا که به واســطه آن زمینههای رشد و
شــکوفایی در افراد و نهایتا ســازمان فراهم میشود.وی در ادامه افزود :حضور
مدیــران جدید در مجموعــه به مثابه دویدن خون تازه در رگهای ســازمان
است که میبایســت با تکیه بر توانمندیها ،تجارب و تخصص افراد انتخاب و
برگزیده شــوند.امامی فروشگاههای شهروند را به عنوان یک الگو در میان سایر
زنجیرههای تامین کاال برشمرد و افزود :شهروند دارای ظرفیت باالیی است که
در مقایسه با دیگر فروشگاهها به عنوان یک مزیت تلقی میشود و با استفاده از
آنها میتواند هم انتظارات شهرداری تهران را به عنوان یک مجموعه خدمات
رســان برآورده کرده و هم کاال و اقالم مورد نیاز شــهروندان را در ســامت و
اطمینان کامل تامین و عرضه کند.معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری
تهران در این نشســت با تاکید بر لزوم ســاماندهی و ارتقاء فروش فروشگاهها
خاطر نشــان کرد :ارائه راهکارهای جدید فروش ،بررسی و بهبود شاخصهای
عملکرد در روزهای پایانی ســال و ارائه برنامههای مدون برای آغاز سال جدید
از جمله موارد مهمی است که در دوره جدید مدیریت شهروند انتظار میرود با
جدیت پیگیری شود.وی در ادامه افزود :الزمه دستیابی به یک نقشه راه درست
و موفق ،شــناخت کامل از وضعیت بازار اســت تا در سایه آن بتوانیم عالوه بر
تحقق سود حداکثری در فروشگاههای شهروند به یک نقطه امن و مطمئن در
بازار برســیم ،دستیابی به این نقشه راه برای فروشگاههای زنجیره ای شهروند،
با وجود رقبای متعدد امری مهم و ضروری تلقی میشود.مهدی امراللهی مدیر
عامل شــرکت شهروند نیز در این نشســت با ارائه برنامههای عملیاتی شرکت
برای ایام پایانی ســال تصریح کرد :فروشگاههای شهروند با ظرفیت باالیی که
دارد میتواند نقــش مهمی در تامین و عرضه اقالم مورد نیاز شــهروندان در
پایتخت داشته باشــدف بر همین اساس اقدامات خوبی صورت گرفته است تا
همزمان با فرا رسیدن اسفند ماه سبد کاالیی خانوادهها را با قیمتی به صرفه و
با کیفیتی مطمئن تامین کنیم.

دیگــری نیز وجــود دارد که ممکن اســت در این فضاها
رخ دهد.
بر همین اســاس محمدمهــدی تندگویــان ،معاون امور
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان در گفت و گو با ایســنا
نســبت به فعالیت این ســایتها و کانالهای به جوانان
هشدار داد و با بیان اینکه هیچکدام از سایتها ،کانالها یا
گروههای همسریابی ،مجوز رسمی ندارند ،گفت :به مردم،
جوانان ،اعضای این کانال ها و ...هشدار میدهیم که افراد
و گروههایی که در این بســترها اقدام به همســریابی یا
ترویج ازدواج موقت میکنند ،هیچکدام مجوز رســمی از
هیچ نهادی ندارند.وی افزود :ممکن اســت بعضی از این
گروهها به برخی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی
برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند ،اما به طور
 100درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچکدام از

این افراد مجوز رســمی تایید شــده از نهادهای رسمی و
دولتی ندارند .در عیــن حال این اقدامات از نظر ما نوعی
کالهبرداری هم هست ،چراکه به جز آسیبهای اجتماعی
دیگر ،برخی از این کانالها و ســایتها برای ایجاد لینک
ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت میکنند.
معــاون امور جوانان ادامه داد :ســامانه مالــی که به این
شــکل فعالیت میکند نیز مورد تایید دولت و هیچکدام
از سازمانها نیست .هرکس که چنین مبالغی را پرداخت
کند برای احقاق حق خود به هیچ جایی نمیتواند مراجعه
کند ،چرا که این عمال کالهبرداری اســت و شکایت افراد
وارد فــاز حقوقی و دادگاهی میشــود.تندگویان در ادامه
تصریح کرد :از ســوی دیگر پایشی از این موضوع انجام
و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارســال شده بود که
براساس این پایش تراکنشهای مالی قابل توجهی در این

فرایند وجود دارد که طی آن کالهبرداری انجام میشــود
و در عیــن حال حدود  100درصد ایــن ارتباطات منجر
بــه ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شــرعی مدنظر ما
نمیشود .در بهترین حالت این فرایند روابط شرعی موقت
را ایجــاد میکند که نه تنها باعث اســتحکام خانواده ها
نمیشود بلکه بیشتر باعث از بین رفتن خانوادههای سالم
و مستحکم موجود نیز میشود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه موضوع دیگر این است که
اطالعــات افراد مراجعه کننده به درســتی ثبت و نظارت
نمیشــود و اغلب این کانالها اقدام به واسطهگری برای
افراد شــناخته نشــده میکنند ،اظهار کرد :برای موضوع
چندین مرتبه با دادســتانی مکاتبه کردیم و هم معاونت
جوانان و هم آقای ســلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان نیز
در این خصوص مکاتباتی را انجام دادند .دادستانی مدعی
بــود که ما باید متولی این امر شــویم و بــه این کانالها
و ســایتها مجوز دهیم ولی ما با اســتناد به پژوهشها،
مدارک و به ویژه گزارش پایــش مذکور اعالم کردیم که
به هیچ وجه این مدل کار مورد تایید ما نیســت زیرا فقط
باعث پیوند موقت شــده و موجب استحکام خانوادهها هم
نخواهد شد.معاون امور جوانان تاکید کرد :همچنین برای
ســازو کار مالی این قضیه نه تنها هیچ سیســتم نظارتی
وجود ندارد ،بلکه نمیتواند هم وجود داشته باشد .به این
ترتیب بســتری که بتوانیم میزان تراکنشها را از طریق
آن کنترل کنیم ،موجود نیســت ،به همین دلیل حداقل
شــش ماه پیش آخرین نامه را به امضــای آقای وزیر به
دادستان ارسال کردیم و طی آن صراحتا اعالم کردیم که
دادســتانی باید با فعالیتهای مذکور مقابله کند و اجازه
توسعه عمکرد آنها را ندهد .همچنین پلس فتا باید در این
خصوص دخالت کند .به نظر ما بعد این هم هر کسی در
ایــن فرایند به فعالیت خود ادامه بدهد باید مورد برخورد
رسمی و قانونی قرار بگیرد.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری
تهران از پایش مداوم گودهــای پایتخت خبر داد و گفت:
 ۱۲۰گود پرخطر در شــهر وجود دارد که به صورت مداوم
کنترل خواهد شــد.مهدی صالحی در گفتوگو با ایســنا،
درباره وضعیت گودهای پایتخت با بیان اینکه بررسیهای
شهرداری تهران نشــان داده است که  ۳۱۸گود در تهران
وجــود دارد که عملیــات اجرایی در آن انجام نمیشــود،
اظهارکرد :از این میان  ۱۲۰گود با خطر باال شناسایی شده
است که به صورت مداوم این گودها پایش و رصد میشود.

وجود  ۱۲۰گود پرخطر در تهران

وی با بیان اینکه گودهای تهران تنوعی از مشکالت دارند
و نمیتوان یک علت خاص را برای رها شــدن آنها عنوان
کرد ،گفت :این گودها برای اجرای پروژههای ســاختمانی
ایجاد شدهاند؛ اما ممکن است در میان راه مالک با مشکالت
حقوقی یا بحرانهای مالی و یا علتهای دیگر روبهرو شود
به همین دلیل عملیات ساختوســاز در این گودها انجام
نمیشــود و عمدتا این گودها تنوعی از مشــکالت را دارد.
مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری
تهران با بیان اینکه ما گود رها شده به این معنا که نظارتی

بر آن نمیشــود ،در تهــران نداریم ،ادامــه داد :عالوه بر
شهرداری تهران ،سازمان نظام مهندسی و  ...نیز به صورت
مــداوم وضعیت گودهایی که عملیات اجرایی در آنها انجام
نمیشــود را پیگیری میکنند ،اما واقعیت این است که تا
زمانی که این گودها به تراز صفر – صفر نرســند خیال ما
راحت نمیشود و باید آنها را به صورت مداوم پایش کنیم.
صالحی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از این گودهای
پرخطر پر نمیشــوند ،اظهارکرد :واقعیت این است که پر
کــردن یک گود راهحل قطعی رفع خطر نیســت؛ چرا که

شــرایط هر گود متفاوت است و باید دستورالعملهای رفع
خطر بســته به شرایط هر گود باشد و باید بگویم که حتی
پر کردن گود با خاک اگر بدون رعایت شــرایط کلی گود
باشد میتواند خطرسازتر شــود و البته دقت داشته باشید
کــه رقمهای زیادی برای پر کردن گودها باید صرف کرد و
شاید پر کردن گودها ،از بودجه عمرانی یک سال شهرداری
نیز باالتر برود.وی با بیان اینکه تمامی گودهای پایتخت را
تحت نظر و پایش داریم ،اضافه کرد :براســاس پایش انجام
شده بیشترین گودها در مناطق یک تا پنج ۱۸ ،و  ۲۲است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور:

سرویسهای مدارس به نصب نرمافزار محاسبه پیمایش سوخت ملزم شدند

مرتضــی ضامنی از الزام رانندگان ســرویس
مدارس به نصب نرم افزار محاســبه پیمایش
سوخت خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جــوان ،مدیر عامل اتحادیه تاکســیرانیهای
شهری کشــور در خصوص سهمیه اختصاص
یافته به رانندگان ســرویس مــدارس اظهار
داشــت :بر اساس مصوبه هیئت وزیران ،مقرر
شــد تخصیص ســهمیه ســوخت رانندگان
ســرویس مدارس صرفــاً بر مبنــای احصاء
نقش آلودگی هوا و اســترس در بروز ســرطان،
تغییر در سیمای بروز سرطانها ،تبلیغ دروغین
روغنهای حاوی ویتامین  Dو  ...از جمله مباحث
مطرح در نشست خبری رئیس مرکز تحقیقات
سرطان دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
است.به گزارش ایســنا ،دکتر محمد اسماعیل
اکبری – رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه
علوم پزشکی شــهید بهشتی در بخش نخست
نشســت خبری خود با خبرنگاران ،با اشــاره به
اینکه آلودگی هوا میتواند در بروز سرطانها موثر
باشد ،گفت :البته این موضوع بیانگر این نیست
که علت قطعی سرطانها آلودگی هواست؛ بلکه
موضوعی است که میتواند در درازمدت در ابتال
به سرطان موثر باشد.وی با تاکید بر اینکه امواج
الکترونیکی که با نام پارازیت ممکن است به بدن
انسان وارد شوند ،به هیچ عنوان سرطانزا نیست،
گفت :البته نمیتوانیم منکر عوارض اینگونه امواج
الکترونیکی شویم ،اما چیزی که به ما ثابت شده
است این است که این امواج سرطانزا نیستند.
مشــاور وزیر بهداشــت همچنین با بیان اینکه
اســترسهای درازمدت و کهنــه نیز میتوانند
علتی برای بروز سرطان باشند ،خاطرنشان کرد:
تا سال گذشته وقتی در مورد سرطانها صحبت
میکردیم از آنها به عنوان ســومین علت مرگ
و میر در کشــور یاد میکردیم ،اما امسال رتبه
مرگ و میر سرطانها به رتبه دوم رسیده است.
یکی از علتهــای این موضــوع افزایش تعداد
ســرطانها و کاهش ســوانح و حوادث است .از
آنجایی که میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی،
قتل ،خودســوزی و خودکشی کمتر شده است
و به جایگاه ســوم رفتند جایگاه دوم به سرطان
اختصاص یافته است.

پیمایــش آنهــا در قالب اعتبــار نقدی به
حساب مالکان این خودروها انجام میپذیرد.
وی افــزود :این دســته از راننــدگان جهت
برخورداری از سهمیه تخصیصی سوخت ،باید
نســبت به نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش
ســوخت هرچه ســریعتر اقدام کنند.ضامنی
ادامه داد :میــزان پیمایش ماهیانه هر راننده
براســاس گزارش ارسالی از نرم افزار فوق در
هر ماه محاســبه و مبنــای اختصاص اعتبار

مربوط به سهمیه سوخت است که رانندگان
موظف هســتند در تلفن همــراه خود نصب
کنند.
این مسئول در رابطه با عدم نصب اپلیکیشن
محاسبه پیمایش بیان داشت :مرجع شناسایی
و فعالیــت در این حوزه ،نرم افزار موبایلی یاد
شده اســت و عدم نصب این نرم افزار و عدم
ارائه گزارش پیمایش صــورت گرفته از این
طریق سبب حذف ســهمیه سوخت خواهد

شــد.مدیر عامــل اتحادیه تاکســیرانیهای
شهری کشــور در رابطه با طریقه استفاده از
نرم افزار عنوان شده افزود :رانندگان سرویس
مدارس باید با شروع هر سرویس ،شروع سفر
و پایان هر ســرویس گزینه پایان سرویس را
از طریق برنامه ثبت کنند (این موضوع شامل
سرویسهای رفت و برگشت و سرویس دوم و
سوم نیز میشود) .مجموع سرویسهای انجام
شده و مســافتهایی که توســط راننده در

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد

«استرس» سرطانزاست« ،پارازیت» نه
محرومیت  ۴۰درصد کشور از دستگاههای رادیوتراپی

وی با اشاره به اینکه چهره سرطانها در کشور
در حال تغییر اســت ،خاطرنشــان کرد :زمانی
سرطان معده در استانهای بزرگی مانند تهران
و اصفهان در ردیف اول ابتال به ســرطان بودند،
اما اکنون به رتبه سوم و چهارم رسیدهاند که این
موضــوع به علت تغییرات اقتصادی و اجتماعی
اســت؛ چرا که اتفاقات اجتماعی و اقتصادی در
بروز ســرطانها موثر است .البته سرطان معده
همچنان کشــندهترین سرطان در کشور است.
اکبری ادامه داد :خوشــبختانه وضعیت درمان
سرطان در کشــور به شکل اعجاب آوری رو به
بهبود است .حدود  ۱۰ســال قبل نسبت بروز
مرگ در اثر ســرطانها در طول یکسال  ۷۰به
 ۳۰بود؛ یعنی  ۷۰درصــد مبتالیان جان خود
را از دســت داده و  ۳۰درصــد زنده میماندند.
اما امروز این رقم وارونه شــده است؛ به شکلی
که  ۷۰درصد مبتالیان به ســرطان زنده مانده
و تنهــا  ۳۰درصد فوت میکننــد.وی با بیان
اینکه خوشبختانه مرکز تحقیقات سرطان حتی
از برخی کشــورهای اروپایــی نیز بهتر فعالیت
میکند ،گفت :میزان بقای ســرطان ســینه به
بیش از  ۱۰ســال ،باالی  ۸۰درصد است و این
در حالیست که حدود  ۴۰درصد از سرطانهای
پستان را در حالیکه پیشرفته شدهاند ،تشخیص
میدهیم.مشــاور وزیر بهداشــت بــا تاکید بر
اینکه باید به فکر توسعه نیروی انسانی باشیم،

اظهار کرد :امروزه در کشــور پاتولوژیستهای
قدرتمندی داریم که پاســخ نیازهای درمانی را
میدهند ،اما نمیتوانیم منکر این موضوع شویم
که نیاز اســت از نیروی انسانی به شکل جامع
مراقبت کنیم.
وی بــا بیان اینکه توفیقات به دســت آمده در
حــوزه تشــخیص و درمان ســرطان با وجود
تحریمها به دست آمده است ،تصریح کرد :اینکه
آمریکا میگوید حوزه سالمت را تحریم نکرده
اســت یک دروغ  ۱۰۰درصدی اســت؛ اکنون
چند ماه است که دستگاه رادیوتراپی که حین
انجام عمل از آن اســتفاده میکردیم در مرکز
تحقیقات سرطان ما خاموش شده است ،حتی با
اینکه این دستگاه آمریکایی نیست اما اروپاییها
جرات نمیکنند برای تعمیر آن به کشور ورود
کرده و به این موضوع ورود کنند .نکتهای که از
این نوع تحریمها دریافت میکنیم این است که
تحریمها به شکل حساب شدهای به ضرر مردم
عمل میکنند؛ به شــکلی که گاهی بسیاری از
داروهای گرانقیمت و کم اثر را در کشــور پیدا
میکنیم اما داروهای ارزانتر و پرکاربردتر نایاب
میشوند.رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه
علوم پزشکی شــهید بهشتی در ادامه سخنان
خــود با انتقاد از ناکارآمدی و غلط بودن برخی
از گایدالینهای تدوین شــده توســط وزارت
بهداشت در خصوص سرطان گفت :باید اینگونه

گایدالینها اصالح شــوند .اکنــون گایدالینی
که برای مبتالیان به ســرطان پستان استفاده
میشــود از نظر اقتصادی و درمان موثر نیست
و سود قطعی آن تنها شش درصد است .پیش
از این آمار نشــان میداد که هزینههای حوزه
سالمت هشت درصد مردم را به سمت زیر خط
فقر ســوق میدهد ،اما اکنــون این رقم به ۱۲
درصد رسیده است .پس باید بسیار حساب شده
به فکر تجویز دارو و درمان باشــیم تا حداکثر
بهرهوری را داشته باشیم.
مشــاور وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه استفاده
از دستگاههای رادیوتراپی در تشخیص و درمان
بسیار موثرند ،گفت :امروزه نزدیک به  ۴۰درصد
از کشور از داشتن دســتگاه رادیوتراپی محروم
هســتند .با اینکه تقریبا تمام مراکز استانی این
دســتگاه را دارند اما نمیتوان از درصدی که از
داشتن دستگاه رادیوتراپی محرومند غافل بود.
این افراد مجبور میشوند برای استفاده از خدمات
این دستگاه گاهی به شــکل مکرر از شهرهای
خودشان به شهری دیگر ســفر کنند.اکبری با
بیان اینکه حرمت جراحی به اندازه کافی رعایت
نشده است و هزینه خوبی در این قسمت انجام
نمیشــود ،خاطرنشان کرد :جراحی نوعی عمل
فرد محور اســت ،اما دارو وابسته به شرکتهای
دارویی اســت که سبب شــده مصرف دارو در
درمان سرطان افزایش یابد .امروزه شرکتهای

مدت زمان فعالیت طی میشود تعیین کننده
میزان سهمیه سوخت مورد نیاز راننده خواهد
بود.وی یاد آور شد :نرم افزار فوق صرفاً برای
ســنجش پیمایش این گروه از ناوگان جهت
تعیین سهمیه سوخت بوده و کاربردی برای
دانشآمــوزان ندارند ،در خصــوص نرم افزار
مربوط به دانش آموزان ،موضوع در کار گروه
مشترکی با آموزش و پرورش در حال بررسی
است که پس از نهایی شدن اعالم خواهد شد.

دارویی پس از شرکتهای اسلحهسازی دومین
قدرت اقتصادی هســتند که فرد را به ســمت
مصرف دارو سوق میدهند.مشاور وزیر بهداشت
با تاکید بر اینکه دستگاههای تشخیصی و درمانی
سرطان دارای پیچیدگیهای فراوانی است ،بیان
کرد :یکی از دســتگاههایی که در ایران ساخته
شد که برای تشــخیص میزان برداشت از غدد
لنفاوی ســرطانی بود ،اکنون در حال اســتفاده
است .همچنین دستگاه دیگری برای اولین بار در
دنیا در ایران ساخته شد که به شکل الکترونیکی
کار تشخیص سلولهای سرطانی را در اتاق عمل
انجام میدهد که مورد تقدیــر نیز قرار گرفت.
اما سایر دستگاههایی مانند دستگاه رادیوتراپی
همچنان به شــکل کامل در کشور تولید نشده
است و تنها یک شــرکت در استان اصفهان در
حال انجام مراحل ساخت آن است.وی با تاکید
بر اینکه پیشــگیری از ســرطان یــک موضوع
حاکمیتی است ،گفت :این موضوع حاکمیتی به
شــکلی است که حکومت میتواند بخشی از آن
را به بیمهها منتقل کند؛ به عنوان مثال دستور
پوشــش بیمهای مکمل ویتامین  Dاز ســوی
حکومت به بیمهها ابالغ شود تا مردم با استفاده
از آن کمبود ویتامین  Dرا کاهش دهند.رئیس
مرکز تحقیقات ســرطان دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،با اشاره به اینکه دو مولفه اصلی
«باال رفتن سن» در جامعه و ریسک فاکتورهایی
مانند «دخانیات» در بروز ســرطان موثر است،
گفت :اکنون در تلویزیون شاهد تبلیغات دروغین
برخی کاالها مانند روغنهای دارای ویتامین D
هستیم؛ اما چه کسی میداند که هر گرم از این
روغن میتواند چهار کالری انرژی ایجاد کند و در
درازمدت باعث بروز سرطانها شود.

افزایش  ۵تا  ۱۰درجهای دمای هوا در بیشتر مناطق کشور
مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناســی با اشــاره به اینکه از امروز (۲۴
بهمنماه) در بیشــتر مناطق کشور دمای هوا
بیــن  ۵تا  ۱۰درجه افزایــش مییابد ،گفت:
طــی روز یکشــنبه ( ۲۷بهمنماه) ســامانه
بارشی جدیدی به کشور وارد میشود.
صــادق ضیاییــان در گفتوگــو با ایســنا
اظهارکرد :براساس آخرین خروجی مدلهای
هواشناســی دیروز ( ۲۳بهمنمــاه) در نیمه

شــرقی کشــور افت محســوس دمــا و در
بخشهایی از سیســتان و بلوچستان ،شرق
هرمزگان و جنوب شرق کرمان بارش پراکنده
باران ،وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و
خاک پیشبینی میشود.
به گفتــه ضیاییــان امــروز ( ۲۴بهمنماه)
بــرای بخشهایی از اســتانهای آذربایجان
غربی ،آذربایجان شــرقی ،اردبیــل ،زنجان،
کردستان ،کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی

در اســتانهای قزوین ،البرز ،تهران ،گیالن و
مازندران بارش برف پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناسی با اشــاره به اینکه طی روز جمعه
( ۲۵بهمنماه) برای بخشهایی از استانهای
مازندران ،گلســتان ،خراسان شمالی و شمال
خراســان رضوی بارش پراکنده باران و برف
دور از انتظار نیســت ،گفت :روز شــنبه (۲۶
بهمنمــاه) در بیشــتر مناطق کشــور جوی

پایدار حاکم خواهد بود و از روز یکشنبه (۲۷
بهمنماه) سامانه بارشــی جدیدی از سمت
شمال غرب و غرب وارد کشور میشود.
ضیاییــان در ادامه اظهار کــرد :طی دو روز
آینده خلیج فــارس بهویژه مناطق مرکزی و
شــرقی آن ،تنگه هرمز و دریای عمان مواج
خواهد بود.
وی در پایــان درباره وضعیــت جوی تهران
طــی دو روز آینــده گفت :آســمان تهران

امــروز( ۲۴بهمنمــاه) کمی ابــری ،گاهی
همــراه با وزش باد و بهتدریــج افزایش ابر و
در بعدازظهر بــارش پراکنده با حداقل دمای
 -۴و حداکثر دمای  ۱۰درجه ســانتیگراد و
طــی روز جمعه ( ۲۵بهمنماه) کمی ابری تا
نیمه ابری همراه بــا وزش باد و گاهی وزش
باد شــدید و حداقل دمای صفــر و حداکثر
دمــای  ۱۱درجــه ســانتیگراد پیشبینی
میشود.

تولید  ۱۷۰قلم مواد اولیه دارویی در کشور ظرف  ۲سال آینده
رئیس ســازمان غذا و دارو ،گفت :امیدواریم
ظرف دو ســال آینده بتوانیم در حدود ۱۷۰
قلم مواد اولیه دارویی را در داخل تولید کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا شانه ساز،
افزود :نهضت جدی خودکفایی در حوزه دارو و
تجهیزات پزشکی ،به عنوان یکی از مهمترین

بخشهــای حوزه ســامت ،شــاهد اتفاقات
زیادی بوده اســت.وی ادامــه داد :حوزه دارو
و تجهیزات پزشــکی با همه پیچیدگیهایی
که دارد ،اما توانســتهایم گامهای بلندی در
این حــوزه برداریم که منجر بــه تولید انواع
داروها و تجهیزات پزشــکی در داخل کشور

شــده است.شانه ســاز به موفقیتهای حوزه
داروســازی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و
گفت :در ســالهای گذشته بابت محصوالت
بایولوژیک  ۱.۲میلیارد دالر ارز صرف میشد
که در  ۱۵ســال گذشته توانســتهایم تولید
کننده این محصوالت در کشــور باشیم.وی

با عنوان این مطلب کــه در حوزه تجهیزات
پزشکی شــاهد موفقیتهای خوبی هستیم،
افزود :خودکفایــی در این حوزه در حد بازار
دارویی کشور نیست اما در همین مدت کوتاه
نیز شــاهد تولید تجهیزات پزشکی در داخل
هســتیم که بعضاً دومین تولیــد کننده در

دنیا شناخته میشویم.شــانه ساز به روند رو
به افزایش تولید مواد اولیه دارویی در کشــور
اشاره کرد و گفت :تالش میکنیم تا دو سال
آینده بتوانیــم  ۱۷۰قلم مواد اولیه دارویی را
در داخــل تولید کنیم که باعث کاهش ۲۵۰
میلیون دالری ارز خواهد شد.

