جامعه

استفاده از دستکش سفید برای پلیس راهور چهارراه الزامی شد
ماموران پلیس راهور مستقر در چهارراه ها و تقاطع ها باید از این پس سوت ،راکت راهنما و دستکش سفید داشته باشند .به گزارش میزان ،به منظور تسهیل ترافیک ،هدایت رانندگان و جلوگیری از
گره های ترافیکی ،به دستور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس جدید تهران ،از این پس ماموران راهور مستقر در چهارراه ها و تقاطع ها باید از سوت و راکت ایست و آهسته برانید ،استفاده کرده و
همگی آنها دارای این تجهیزات شوند .همچنین ماموران راهور پلیس تهران در تقاطع ها و چهارراه ها موظف هستند از این پس دستکش سفید به دست کنند .گفتنی است رئیس پلیس تهران پیش
از این توانسته بود در دوران ریاست بر راهور تهران ،تعداد تلفات رانندگی شهر تهران را کاهش داده و برای سه سال متوالی در زمان ریاست سردار حسین رحیمی بر راهور تهران ،این پلیس رتبه
اول کاهش کشته ها و ساماندهی ترافیک را کسب کرده بود .همچنین در دوران ریاست وی بر استان سیستان و بلوچستان مقابله با اشارار و کشفیات مواد مخدر بسیار موفقیت آمیز بود.

جدیدترین آمار مبتالیان به ایدز در کشور اعالم شد

خود آگاه هستند تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند و حجم
ویروس در  ۹۰درصد افرادی که تحت مراقبت هستند به حدی
برسد که دیگر قابلیت انتقال به فرد مقابل را نداشته باشند.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه از  ۳۴درصد
مبتالیان به ایدز که شناسایی شدهاند؛  ۵۰درصد به برنامههای
مراقبت درمان وصل شدهاند ،گفت ۸۲ :درصد از افرادی که
به برنامههای مراقبت وصل شده ،تحت مراقبتهای درمانی و
دارویی قرار گرفتهاند .براساس چهارمین برنامه استراتژیک در
راستای رسیدن به اهداف  ،۹۰ -۹۰ -۹۰بخش مراقبت درمان
برای اجرای این طرح آماده شده و پزشکان ،پرستاران و مشاوران
برای این منظور آموزش دیده و مراکز مشاوره بیماریهای
رفتاری راهاندازی شده است.
کازرونی تاکید کرد :درست است که  HIVمانند برخی از
بیماریها درمان قطعی ندارد ،اما وقتی درمان دارویی برای فرد
مبتال به ایدز آغاز میشود نه تنها سیستم ایمنی فرد تقویت
میشود ،بلکه باعث میشود فرد یک طول عمر معمولی داشته
باشد .همچنین حجم ویروس در بدن او کاهش پیدا کرده و
قابلیت انتقال را از دست میدهد.
بازنگری در دستورالعمل درمانی بیماری ایدز
او با اشاره به اینکه دستورالعمل درمانی ایدز مورد بازنگری
قرار گرفته است ،خاطرنشان کرد :در دستورالعمل جدید پس
از اینکه بیماری به طور قطع تشخیص داده شد ،مرحله دریافت
دارو برای آنها آغاز شود ،در حالی که در گذشته همه افرادی
که بیماریشان به طور قطع تشخیص داده میشد دارو دریافت
نمیکردند و افراد واجد شرایط برای دریافت دارو انتخاب

میشدند ،اما در حال حاضر وقتی بیماری فردی تشیخص داده
شد ،تحت مشاوره قرار میگیرد تا پایبندی به درمان داشته
باشد و درمان دارویی را نیز همزمان آغاز میکنیم .رئیس اداره
ایدز وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مراجعه افرادی که هنوز
از بیماریشان مطلع نیستند ،بسیار برای ما اهمیت دارد ،تصریح
کرد :مردم بدانند مراکز مشاوره و درمان بیماریهای رفتاری
مراکزی است که با رعایت رازداری و به صورت رایگان کلیه
خدمات را ارائه میدهد و افرادی که فکر میکنند در معرض
ابتال بودند ،میتوانند برای انجام آزمایش به این مراکز مراجعه
کنند.
راه اندازی  ۱۵۰۰پایگاه مشاوره HIV
کازرونی با اشاره به اینکه در سطح کشور بیش از ۱۵۰۰
پایگاه مشاوره جهت آزمایش  HIVو مشاوره و حدود ۲۰۰
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری است که وقتی بیماری فردی
تشخیص داده شد در این مراکز کلیه خدمات الزم به آن فرد
ارائه میشود HIV .بیماری عفونی است که در صورتی که به
موقع تشخیص داده شود ،قابل درمان و کنترل است و فرد در
صورتی که به موقع بیماری او تشخیص داده شود ،میتواند
زندگی عادی داشته باشد.
افزایش بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی
او با اشاره به پیشگیری درباره این بیماری گفت :متاسفانه به
دلیل عدم آگاهی بیش از  ۶۰درصد افراد مبتال به ایدز هنوز از
بیماری خود اطالعی ندارند از سوی دیگر روند انتقال این بیماری
از طریق روابط جنسی در حال افزایش است یکی از مهمترین
اقدامات افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در مورد خود مراقبتی

و افزایش آگاهی والدین و باال بردن مهارت فرزندپروری است تا
بتواند با برقراری ارتباط مناسب با کودکان از گرایش نوجوان و
جوانان به رفتارهای پرخطر جلوگیری کند .کازورنی ادامه داد:
وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مراکزی را در محلهای
پرخطر تحت عنوان مراکز کاهش آسیب راهاندازی کردهاند که
افراد با مراجعه به این مراکز میتوانند خدمات مختلفی از جمله
مشاوره ،وسایل مورد نیاز مصرف مانند سرنگ را دریافت کنند و
طرز صحیح استفاده از سرنگ به آنها نیز آموزش داده میشود
همچنین برنامههای کاهش آسیب برای این افراد در نظر گرفته
میشود و متادون درمانی میشوند.
او با بیان اینکه از سال گذشته کلینیکهای سیار راهاندازی
شده است ،خاطرنشان کرد :این کلینیکهای سیار در مناطقی
که افراد به سختی به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز مشاوره
مراجعه میکنند ،مستقر شده و خدمات مشاوره و آزمایش انجام
و آنها را به چرخه درمان ارجاع میدهند .این کار به صورت
پایلوت انجام شده و قرار است در سال  ۹۶با حمایت معاونت
اجتماعی وزارت بهداشت و معاونت آسیبهای اجتماعی وزارت
کشور خدمات سیاری گسترده شود .رئیس اداره ایدز وزارت
بهداشت با بیان اینکه داروها به صورت رایگان در اختیار بیماران
 HIVقرار میگیرد ،گفت :بخشی از این داروها در داخل تولید
و بخش اعظم آنها از خارج از کشور وارد میشود .شرکتهای
تولید دارو در داخل کشور سعی دارند تا بخش اعظمی از داروهایی
که موثرتر هستند را تولید کنند .در گذشته به دلیل تحریمها
ورود این داروها با مشکل روبرو بود ،اما خوشبختانه از سال
گذشته در بحث تامین دارو به مراتب با مشکالت کمتری مواجه
بودیم.
پایبندی به درمان مهمترین اصل در درمان بیماری ایدز
کازرونی با تاکید براینکه پایبندی به درمان مهمترین اصل
است ،خاطرنشان کرد :وقتی فرد مبتال دارو مصرف میکند
ویروس در بدن بیمار کنترل میشود و قابلیت انتقال را ندارد،
اما تا زمانی بیماری در فرد مبتال مهار میشود که دارو مصرف
میکند و اگر به هر دلیلی دارو برای مدتی قطع شود نه تنها
احتمال دارد که بیماری بازگردد بلکه ممکن است نسبت به
دارویی که مصرف میکند ،مقاوم شود و مجبور به استفاده از
داروی قویتر باشد .در صورتی که بیماری زود تشخیص داده
شود و بیمار در چرخه درمان قرار گیرد به شرط پایبندی به
درمان ،بیمار یک زندگی کامال طبیعی خواهد داشت .او تصریح
کرد :پیشگیری و کنترل اچ آی وی نیاز به همراهی دستگاههای
مختلف دارد ،در چهارمین برنامه استراتژیک  ،HIVبیست و سه
سازمان ،موسسه و وزارتخانه همراه هستند ،این برنامه از اسفند
 ۹۴در هیات دولت تصویب و در سال  ۹۵کمیتههای عملیاتی
شدن این برنامه محوریت با وزارت آموزش و پرورش ،بهزیستی،
وزارت رفاه و وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت
بهداشت تشکیل شد و مترادف آن در استانها نیز راهاندازی
شد و هر سه ماه گزارش عملکرد این کمیتهها ارائه میشود.
همچنین افراد میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت
 WWW. HIV-STI. IRمراجعه کنند.

زنان در وزارت کشور  151پست مدیریتی دارند

صدور ۱۲میلیون «سند» در سال 95

مرکز اطاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به سوال
برخی نمایندگان مجلس از وزیر کشور در مورد عدالت
جنسیتی ،اعالم کرد :در حال حاضر در ستاد وزارت
کشور و استانداریها تعداد  151پست سازمانی به
کارکنان زن واگذار شده است.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت
کشور درحال حاضر در تشکیالت استانداریهای کشور
جهت تمشیت امور مربوط به بانوان و خانواده ،دفترامور بانوان
و خانواده پیش بینی شده که در رأس آن مدیرکل و در
قالب(6تا  )8پست سازمانی ،سازماندهی گردیده است .ضمناً
در تشکیالت کلیه فرمانداری های کشور نیز پست کارشناس
امور بانوان و خانواده تصویب شده است .در این گزارش اضافه
شده است :همچنین با توجه به سیاست های نیروی انسانی
وزارت متبوع و بخشنامه های ابالغی وزیرمحترم کشور و
دراجرای برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ،سعی و
تالش شده است اولویت استفاده از نیروهای شایسته درون
دستگاه در سمت های مدیریتی به گونه ای صورت پذیرد
که براساس آن پرورش افراد برای سمت های مدیریتی باالتر تحقق یابد .این گزارش می افزاید :به منظور برطرف کردن چالش
های فراروی نظام اداری و ساماندهی ،نهادینه سازی فرهنگ سازمانی ،دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق و اعتدال و
ایجاد زمینه رشد و ارتقای منابع انسانی و در جهت استفاده بهینه از توان و تجربیات کارکنان شاغل درمجموعه وزارت کشور ،خط
مشی های الزم جهت تأمین نیروی انسانی مناسب و کیفی و تالش درجهت ثبات شغلی وافزایش انگیزش شغلی کارکنان ،فارغ از
مبحث جنسیت کارکنان به تمامی استانداران ابالغ و تأکید شده است .در این گزارش اضافه شده است :حسب بررسی های به عمل
آمده در راستای واگذاری مسئولیت به زنان و استفاده از توانایی های آنان در سمت های مدیریتی ،در حال حاضر در ستاد وزارت
کشور و استانداریها تعداد  151پست سازمانی شامل معاون استاندار ،مشاور وزیر ،مشاور استاندار ،فرماندار ،مدیرکل  ،مدیر ،معاون
مدیر کل ،معاون فرماندار و بخشدار به کارکنان زن واگذار شده است.

رئیس کانون سردفتران از صدور بیش از  ۱۲میلیون
سند در سال گذشته خبر داد و گفت :بیشترین اسناد
صادره مربوط به تهران بوده است.
به گزارش مهر ،محمدرضا دشتی اردکانی در جمع
خبرنگاران با اشاره به آمار ثبت استاد در دفترخانه ها در
سال گذشته گفت :بیش از ۱۲میلیون سند در کشور ثبت
شده است که بیشترین استاد ثبت.با ۳میلبون و ۵۰۰سند
مربوط به تهران بوده است .وی افزود :استان ایالم با ۵۹هزار
سند ،استان دارای کمترین سند ثبت شده بوده است .رئیس
کانون سردفتران تصریح کرد :اسناد ثبت شده در سال جاری
۳میلیون و  ۸۴۸سند بوده است .دشتی اردکانی در خصوص
هزینه حق الثبت گفت :در سال گذشته  ۱۰۲میلیارد تومان
هزینه حق الثبت از سوی دفاتر اسناد رسمی به خزانه واریز
شد .وی در خصوص احتمال برگزاری آزمون سردفتری
گفت :توضیحات بیشتر را باید رئیس سازمان ثبت بدهند
با این حال تا جایی که بنده می دانم ،این آزمون امسال
برگزار نمی شود.
دشتی اردکانی در خصوص افزایش ۱۰درصدی هزینه حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی گفت :طبق قانون باید هر  ۴سال یک بار
این مبلغ افزوده می شد که با روال قبلی باید  ۱۵مرداد این اتفاق می افتاد اما دیوان عدالت اداری با صدور رای جدید این افزایش را
ابطال کرد و پس از ابالغ رای ،هیچ دفترخانه ای حق دریافت مبلغ بیشتر ندارد .وی در خصوص اختالف کانون سردفتران با بنگاه
های امالک گفت :اگر مردم مزایای سند رسمی را بدانند ،از بسیاری از مشکالت اقتصادی در امان می مانند .در همین راستا برخی
اسنادی که از محل های غیررسمی صادر می شوند ،اعتبارات الزم را ندارند ،بهتر است بنگاه ها کار خود را انجام دهند و خریدار و
فروشنده را برای انجام معامالت ملکی پیدا کنند .دشتی اردکان در خصوص تخلف یکی از سردفتران در رابطه با پرونده بابک زنجانی
گفت :سندی که در آن دفترخانه ثبت شده قانونی بوده است با این حال مراجع قضایی نظر دیگری داشتند .نکات خود را به دادستان
تهران اعالم کردیم و دفتر خانه مربوطه کار خود را انجام می دهد.

تعداد خانه های امن به  30باب افزایش می یابد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به
فعالیت  22خانه امن در کشور گفت :در نظر است تا آخر
امسال تعداد خانه های امن را به  30باب افزایش دهیم.
به گزارش ایرنا ،خانه های امن ،اماکنی هستند که برای
حمایت از زنان و دختران خشونت دیده یا در معرض خشونت
از جمله موارد همسرآزاری در سراسر کشور  ،ایجاد شده و زنان
و دختران در معرض خشونت می توانند در این محیط های
امن ،اقامت کنند .حبیب اهلل مسعودی فرید خاطرنشان کرد:
سال گذشته خانه امن به مفهوم واقعی از پنج باب بیشتر نبود
اما امسال به  22باب رسید و امسال از موسسات کلینیک های
مددکاری بخش غیردولتی و خیریه ها برای راه اندازی و ارائه
خدمات خانه های امن استفاده کردیم .وی یادآور شد :اکنون
برخی استان ها درخواست داده اند تا خانه های امن جدیدی
راه اندازی شود .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
افزود :عالوه بر خانه های امن فعلی ،تمام مراکز اورژانس
اجتماعی نیز در کل کشور ،آمادگی پذیرش و راهنمایی زنان

در معرض خشونت را در مراکز خود دارند و اینطور نیست که
بگوییم که فقط  22خانه امن برای زنان در معرض خشونت در
کشور وجود دارد .به گفته وی ،اکنون بالغ بر  240مرکز اورژانس
اجتماعی در کشور وجود دارد که تعداد  40مرکز آن در سال
جاری راه اندازی شده است.
مسعودی فرید اظهار داشت :اگر بعد از اسکان دختران و زنان
خشونت دیده در خانه های امن ،فردی بخواهد به هر طریقی
آدرس آنجا را پیدا کند و در این خانه ها  ،دوباره خشونت
اعمال کند با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی ،برخورد
قاطعی با این فرد انجام می شود .وی تاکید کرد :خانه های
امن نام و نشان ندارند  ،هیچ آدرسی ندارند و به هرحال نیروی
انتظامی نیز از امنیت این خانه ها  ،حمایت می کند .معاون
امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره چگونگی اسکان
زنان و دختران خشونت دیده یا در معرض خشونت در این
خانه ها  ،گفت :نحوه تماس با خانه های امن از طریق تلفن 123
است یعنی اگر با سامانه  123تماس گرفته شود ،کارشناسان

مستقر در آنجا  ،این زن را راهنمایی می کنند که اگر زنان
می توانند خودشان به خانه های امن بروند یا اینکه خودرو
اورژانس اجتماعی هر جایی که باشند ،دنبال آنان می آید و آنان
را به مراکز اورژانس اجتماعی راهنمایی می کنند و در اورژانس
اجتماعی نیز این زنان به خانه های امن راهنمایی می شوند .وی
با اشاره به فعالیت  22خانه امن در کشور  ،ادامه داد :در مجموع
پنج نفر در خانه های امن حضور دارند به آن معنا که ظرفیت
نهایی خانه های امن پنج نفر است ؛ نمی خواهیم خانه ها زیاد
شلوغ باشند تا اوال احساس محیط خانه برای زنان فراهم شود و
احساس امنیت روانی داشته باشند و دوما کارشناسان بهزیستی
بتوانند به بهترین وجه ،برنامه های توانمندسازانه روانی اجتماعی
خود را ارائه دهد .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
گفت :وجود یک خانه امن برای کالنشهرهایی مانند تهران ،
شیراز و اصفهان کفایت نمی کند و اگر نیاز باشد خانه امن
دیگری ،راه اندازی خواهد شد اما ظرفیت هر خانه امنی ،پنج نفر
است اما قابل افزایش بوده و هیچ محدودیتی برای افزایش آنها
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رشد تدریجی ایدز در بین زنان
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری
ایدز از طریق رابطه جنسی در کشور در حال افزایش
است ،جدیدترین آمار مبتالیان به این بیماری را اعالم
کرد.
به گزارش ایلنا ،پروین افسر کازرونی ،رئیس اداره ایدز وزارت
بهداشت درباره آخرین آمار مبتالیان به ایدز اظهار کرد :تا اول
فروردین سال  ،۹۶تخمین زده میشود؛  ۶۶۳۵۹نفر در کشور
ن آنها  ۳۴۹۴۹نفر مبتال به ایدز
مبتال به ایدز باشند که از میا 
شناسایی شده که از این تعداد  ۸۴درصد مرد و  ۱۶درصد زن
هستند .همچنین  ۵۳درصد از این تعداد بین  ۲۱تا  ۳۵سال
است و از کل افراد شناسایی شده  ۹۴۷۷نفر فوت شدهاند .او
به راههای انتقال ویروس ایدز به افراد شناسایی شده تا اول
فروردین سال  ۹۶اشاره کرد و گفت ۳ .۶۶ :درصد از این افراد
براثر استفاده از سرنگ مشترک و از طریق اعتیاد تزریقی مبتال
شدهاند .همچنین  ۳ .۱۹درصد از طریق رابطه جنسی۵ .۱ ،
درصد از طریق مادر به کودک و  ۷دهم درصد براثر خون و
فرآوردهای خونی مبتال شدهاند که البته راه انتقال از طریق
فرآوردههای خونی در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته
است.
ایدز در بین زنان افزایش پیدا کردهاست
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به آمارهای مبتالیان
به ایدز در ماههای ابتدایی سال  ۹۶خاطرنشان کرد :مبتالیان
از ابتدای سال جاری تاکنون شامل ۳۰درصد زن و  ۷۰درصد
مرد هستند ۳۹ .درصد از این افراد از طریق اعتیاد تزریقی۴۱ ،
درصد از طریق رابطه جنسی و  ۳درصد از طریق مادر به کودک
مبتال شدهاند .وی افزود :همچنین مبتالیان به ایدز در سنین زیر
 ۱۵سال  ۳۷درصد در کشور تخمین زده شدهاند و از این تعداد
نیز  ۸۸درصد به دوره مراقبت رفتند و  ۹۸درصد از افرادی که
به دوره مراقبت رفتند در حال دریافت دارو هستند .همچنین
در عمده کودکان زیر  ۱۵سال ،بیماری از طریق مادر مبتال که
اطالعی از وضعیت خود نداشته ،منتقل شده است.
 ۶۰درصد مبتالیان از بیماری خود بیاطالعند
کازرونی با اشاره به آمار بیماران زنده مبتال به ایدز خاطرنشان
کرد ۲۶۶۹۹ :نفر افراد زنده مبتال به ایدز شناسایی شدهاند .در
حقیقت  ۳۴درصد مبتالیان شناسایی شدهاند و بیش از ۶۰
درصد افراد مبتال به ایدز هنوز از بیماریشان اطالعی ندارند.
از این تعداد در یک سال اخیر  ۱۲هزار و  ۳۶۰نفر به مراکز
مشاوره مراجعت کردهاند و تحت مراقبت و درمان قرار گرفتهاند.
همچنین از تعداد افرادی که به مراکز مشاوره مراجعه میکنند
 ۹هزار و  ۸۸۰نفر تحت درمان دارویی ضد ویروس هستند.
اجرای برنامه  ۹۰.۹۰.۹۰در راستای کنترل HIV
او درباره برنامه پیشگیری از بیماری ایدز با عنوان ۹۰-۹۰-۹۰
توضیح داد :براساس تعهدات بینالمللی هدف نهایی کنترل ایدز
یا  HIVاین است که تا سال  ۲۰۳۰هم هگیری  HIVکنترل و
مهار شود .برای اینکه به این هدف نهایی برسیم تا سال ۲۰۲۰
الزم است  ۹۰درصد افرادی که مبتال به ایدز هستند از بیماری
خود مطلع باشند همچنین  ۹۰درصد از افرادی که از بیماری
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هیچ مخدری به صورت ترانزیت
از خاک ایران خارج نمی شود
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت :در چرخه توزیع مواد مخدر ،مافیای
آن از معتادان متجاهر برای خرده فروشی استفاده می کند.
به گزارش میزان ،مسعود زاهدیان با تائید موضوع استفاده قاچاقچیان از معتادان برای
خرده فروشی مواد مخدر گفت :قاچاقچیان مواد مخدر از روش های مختلف برای ورود و
فروش مواد در داخل کشور استفاده می کنند و با سازماندهی عوامل خود قصد دارند تا
مواد مخدر در همه جای کشور توزیع شود .قاچاقچیان مواد مخدر در همه مناطق طبق
برنامه های خود پیش می روند و خرده فروشی یکی از روش های آنها برای فروش مواد
مخدر است .وی ادامه داد :مافیا مواد مخدر با تامین مواد مورد نیاز معتادان متجاهر،از
آنها برای فروش مواد مخدر در سطح شهرها به صورت خرده فروش استفاده می کند.
سرشبکه ها با در اختیار قرار دادن مواد به معتادان متجاهر از آنها به عنوان حلقه خرده
فروشی استفاده می کنند .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اینگونه افراد
شناسایی می شوند ،تاکید کرد :عالوه بر برخورد با مافیای مواد مخدر،با معتادان متجاهر
که فروشنده مواد مخدر هستند برابر قانون برخورد شده و این افراد دستگیر می شوند.
هیچ فرقی بین فروشنده مواد مخدر و معتاد متجاهر فروشنده مواد نیست و از نظر پلیس
هر دو این افراد مجرم بوده و در صورت شناسایی دستگیر می شوند .زاهدیان با رد
ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران توسط کارتل های مواد مخدر در پوشش کانتینرهای
ترانزیتی ،گفت :اینکه گفته می شود مواد مخدر به صورت کانتینری وارد ایران شده و
بعد از طریق مرزهای غربی به خارج کشور می رود ،صحیح نیست و هیچگاه ایران اجازه
ترانزیت یا عبور مواد مخدر از خاک خود را نمی دهد .کشفیات چند تنی مواد مخدر،
گواه این موضوع است.

شناسایی ٩٩٣نقطه نا ایمن در بازار تهران
شهردار منطقه  12تهران از شناسایی  993نقطه نا ایمن در بازار تهران خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،عابد ملکی با اشاره به اینکه کمیته تخصصی ایمنی برای بازار
تهران تشکیل شده است ،گفت :در این کمیته تخصصی معاون دادستان تهران،
شهردار و قائم مقام منطقه  ،۱۲نمایندگان سازمانهای آتش نشانی و مدیریت بحران،
اوقاف ،میراث فرهنگی ،اتاق اصناف و مدیران شرکتهای خدمت رسان شامل آب و
برق و ...حضور دارند .وی با بیان اینکه این کمیته به منظور دستیابی به راهکارهای
افزایش ایمنی در بازار بزرگ تهران تشکیل شده است ،تصریح کرد :سازمان آتش
نشانی در بازدیدهای مختلف ،موارد متعدد عدم ایمنی در بازار همچون وجود
کابلهای غیر مجاز برق  ،انشعابات غیر مجاز آب و ضرورت تکمیل شبکه فاضالب در
بازار را احصاء کرد و همچنین در بررسیها ضرورتهایی همچون جمع آوری و رفع
سد معبر در ورودی سراها و داالن ها با توجه به بحث میراثی بازار مورد تاکید قرار
گرفت .شهردار منطقه  12با بیان اینکه طی جلسات مختلف  ۹۹۳نقطه ناایمن در
بازار تهران شناسایی شد ،گفت :در بازار تهران تعداد  ۴۰پالک ،سرا و داالن در اولویت
شماره یک خطر قرار گرفتهاند که عالوه بر آموزش به مالکان و کسبه آن ،کلیه
اقدامات الزم در خصوص تشکیل پرونده قضایی آنها هم صورت گرفت تا در صورت
عدم رعایت موارد ایمنی نسبت به پلمب اقدام شود .وی با بیان اینکه معاون دادستان
تهران از روند ایمن سازی و اقدامات صورت گرفته در  ۱۰سرا بازدید و در جریان روند
اقدامات در دست اجرا از سوی منطقه قرار گرفت ادامه داد :معاون دادستان تهران
همچنین از پاساژ طال و جواهر «حکیم هاشمی» که حکم پلمپ آن توسط شهرداری
صادر شده بازدید کردند و قرار شد ظرف هفته جاری اقدام قضایی آن صورت گیرد.

تحقق بند های طرح تحول سالمت در برنامه ششم توسعه
قائم مقام وزیر بهداشت گفت :وزارت بهداشت در دولت دوازدهم  ،تمامی
بندهای برنامه ششم توسعه و ابالغیه مقام معظم رهبری در راستای طرح
تحول سالمت را با حمایت دولت و تأمین منابع مالی محقق خواهد کرد.
به گزارش میزان ،ایرج حریرچی در خصوص محوریت طرح تحول سالمت در
دولت دوازدهم گفت :طرح تحول سالمت از مجموعه بستههای متعددی تشکیل
شده است که برطبق اظهارات وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای دستیابی
به اصالحات نظام سالمت و اهداف اثبات سالمت ،حداقل به زمان ۱۰تا  ۱۲ساله
نیاز است .وی افزود :با توجه به فرآیند چندین ساله برای تحقق طرح تحول سالمت
در کشور ،باید اهداف میانی و نهایی متعددی برای این طرح،طراحی شود .بر این
اساس تثبیت نتایج فعلی این طرح و تعمیم آن به بستههای جدید از جمله مهمترین
اهداف این برنامه در دوره جدید دولت و اولین اقدام وزارت بهداشت در  4ساله
دوم محسوب می شود و اجرای نظام ارجاع و استقرار تیم پزشک خانواده را نیز در
اولویت اهداف قرار می دهد .سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد :با تاکیدات
مجلس شورای اسالمی و اعمال مواردی در برنامه ششم توسعه ،تمامی اهداف این
برنامه باید در دولت دوازدهم محقق شود .نکته قابل توجه در این برنامه اعمال
تمامی بندهای برنامه ششم توسعه در سیاستهای کلی سالمت است که بر اساس
ابالغیه مقام معظم رهبری باید نسبت به آن اقدام شود .حریرچی عنوان کرد :در
راستای اجرای بندهای قانون برنامه ششم در بحث سالمت همه الزامات لحاظ شده
و ردگیریها صورت گرفت و زمانبندی احقاق اهداف مشخص شده است بنابراین
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی آمادگی الزم برای احقاق اهداف طرح
تحول سالمت را در دولت دوازدهم دارد .قائم مقام وزیر بهداشت در پایان اذعان
داشت :امیدواریم با حمایتهای دولت و مجلس شورای اسالمی به همراه تأمین
منابع الزم در جهت طرح تحول سالمت بتوانیم در  ۴سال آینده گامهای مفیدتری
برداریم و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم عملکرد قابل
توجهی داشته باشد.

میوههای خشک را فلهای نخرید
وجود ندارد .مسعودی فرید افزود :سیاست بهزیستی بازگشت
زنان به خانواده است و طی مدت اقامت زنان در خانه های
امن ،خدمات مشاوره ای و حمایتی گوناگون برای بازگشت آنان
به خانواده فراهم می شود اما اگر افرادی وارد سیستم خانه
های امن شوند و بعد از آن ،دو تا چهار ماه به دلیل شرایط
نامناسب خانه ،نتوانند به خانواده بازگردند یا نزد والدین یا خواهر
و برادر خود زندگی کنند  ،بهزیستی طی هشت ماه خدمات
حرفه آموزی را به آنان ارائه می دهد تا به استقالل اقتصادی
این افراد کمک کند.
وی اضافه کرد :بهزیستی حامی این زنان و دختران در
معرض خشونت است و حتی ودیعه مسکن این افراد را پرداخت
می کند تا آنان در جای مناسبی  ،اسکان یابند و خودشان و
فرزندانشان بتوانند آنجا زندگی کنند .وی تاکید کرد :حمایت
های بهزیستی از زنان در خانه های امن تا به سرانجام رسیدن
وضعیت آنان ادامه دارد و اینگونه نیست که بعد از چهار ماه
آنان را رها کنیم.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا
و دارو گفت :میوههای خشک شدهای که به صورت فلهای و بدون هیچ
نوع مشخصاتی در بازار به فروش میرسند ،مورد تایید وزارت بهداشت و
سازمان غذا و دارو نیست.
به گزارش ایسنا ،مهندس نسترن محمدی گفت :میوههایی که به صورت
خشک شده در بازار به فروش میرسند باید در کارخانجات مجهز بهداشتی تهیه و
بسته بندی شوند .وی افزود :میوههای خشک شده حتما باید در کارخانجات مشمول
اخذ پروانههای بهداشتی و در شرایط مناسب و مطابق با ضوابط و قوانین تهیه و
بستهبندی شوند .بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،محمدی اظهار داشت:
میوههای خشک شدهای که به صورت فلهای و بدون هیچ نوع مشخصاتی در بازار به
فروش میرسند ،مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیستند و مصرف
کنندگان هنگام خرید این نوع محصوالت حتما به مشخصات بهداشتی بر روی
محصول دقت کنند .رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی
سازمان غذا و دارو در پایان گفت :میوهها بعد از خشک شدن در کارخانجات که بر
اساس ضوابط بهداشتی و با حضور مسئول فنی صورت میگیرد ،هنگام بسته بندی
نیز از لحاظ باقیمانده سموم کنترل میشوند

