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از ۵۷هزار و ۲۹۷واقعه فوت ثبت شده در استان تهران در سال۳۲ ،96هزار و ۱۲۳نفر مرد و ۲۴هزار و ۸۲۳نفر زن بودهاند که از مهمترین دالیل فوت تهرانیها نیز میتوان به بیماریهای قلبی و عروقی اشاره
کرد .به گزارش ایسنا ،بر اساس آمارهای سازمان ثبتاحوال استان تهران بیشترین نرخ فوتهای ثبت شده مربوط به شهرستان تهران با ۵.۴۲درصد و کمترین آن مربوط به کهریزک با ۰.۱۶درصد بوده است.
همچنین بیش از ۵۰هزار واقعه فوت در سال ۹۶در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دالیل فوت ۲۵هزار و ۶۱۴نفر با سهم درصدی ۴۴.۷۰بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی بوده است .بعد از آن نیز
بیماریهای دستگاه تنفسی با سهم درصدی ۱۴.۱۹و بیماریهای عفونی و انگلی با سهم درصدی ۹.۹۳جایگاه دوم و سوم از عوامل فوت تهرانی ها را به خود اختصاص داد ه است.
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سهم دهه شصتیها و هفتادیها از آسیبها و معضالت اجتماعی ایران چقدر است؟

وضعیت اورژانسی دهه شصتیها

.
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«تفاوت شما دهه هفتادیها با ما دهه شصتیها از
زمین تا آسمان است« ،».ما دهه هفتادیها میدانیم چه
میخواهیم؛ روحیه مطالبهگری داریم».؛ اینها بخشی
از کری خوانیهایی است که در سالهای اخیر بارها در
جمعهای خانوادگی یا در محلهای کار آنها را شنیدهایم.
مواردی که تفاوت اخالقی و رفتاری دو دهه را با هم نشان
میدهد .پرسشهایی که با همه تفاوتها مطرح میشود
این است که سهم کدام دهه در ایجاد و دچار شدن به
آسیبهای اجتماعی ایران بیشتر بوده است؟ مسئوالن
و نهادهای مرتبط با جامعه تاکنون چقدر به شناسایی این
تفاوتها و برنامهریزی برای حل آنها توجه کردهاند؟ چه
مشکالتی از این دو دهه در زمان حاضر با سیاستگذاری
نهادهای باالدستی قابل حل است؟ و سوال آخر اینکه
در صورت تلنبار شدن این معضالت و کهنگی آنها چه
خطراتی جامعه فردای ایران را تهدید میکند؟
با مروری ساده بر خصوصیات دهههای  60و  70به این
موضوعات پی میبریم که جمعیت زیادی از دهه  60سالهای
طوالنی را به واسطه جو حاکم بر جامعه در گیر و دار درس و
دانشگاه گذراند درحالی که بسیاری از متولدین دهه بعد از آن
راه پیشرفت و زندگی را در ادامه مقاطع تحصیلی ندیدند و چه با
تمام شدن دوره دبیرستان و چه همزمان با تحصیل در دانشگاه
ورود به بازار کار و کسب سود را پیشه راه خود کردند .دیدگاه
این دو دهه به مقولهای همچون ازدواج هم دوباره موید همان
تفاوتهاست چراکه خیلی از دهه شصتیها با کمالگرایی و
سختگیری همچنان در تجرد به سر میبرند درحالی که جمعیت
زیادی از دهه هفتادیها موضوع را چندان پیچیده و سختگیرانه
ندیدند؛ نتیجه همه اینها افزایش آمار طالقی است که بهتازگی
مسئوالن ثبتاحوال هم بر آن مهر تایید زدند.
اما این همه ماجرا نیست؛ رویارویی این دو دهه با جهان
ارتباطات و فناوری اطالعات هم کامال متفاوت از هم بوده
است .جهان دهه شصتیها تا سالها به محدوده خانواده و محل
تحصیلش خالصه میشد و بهیکباره و در ابتدای دوره جوانی پا
به دنیای مجازی گذاشت درحالی که ورود دهه هفتادیها همگام
با بروز و ظهور تکنولوژی شد.
توضیح علیرضا شریفییزدی ،بهعنوان جامعهشناس درباره
تفاوتهای دهه شصتیها و هفتادیها به «ابتکار» اینگونه است:
«دورهای که دهه شصتیها در تاریخ معاصر ایران گذراندند بسیار

خاص است به طوری که قابل قیاس با دهه بعد از خودش نیست.
در دهه  60تبلیغات زیادی برای فرزندآوری شد برای همین
در آن زمان باالترین آمارها را در کنار دو سه کشور دیگر در
جهان تجربه کردیم .نتیجه این اتفاق این شد که فرزند زیادی
به دنیا آمد درحالی که کشور در دوره جنگ بهسر میبرد .در
واقع ،بارداری زنان در زمانی اتفاق افتاد که اضطراب و التهاب در
کشور باال بود که همین مقدمه تولید آسیب است .در این میان،
کمبودها در بخشهای مختلف از جمله تغذیه ،سوخت ،آموزش
و ...را هم باید به مشکالت قبلی اضافه کرد .دغدغه والدین در
آن سالها تامین معیشت فرزندان بود درحالی که بسیاری از
خانوادهها جمعیتی باالی پنج نفر داشتند».
به عقیده این جامعهشناس« ،از اواخر دهه  60و اوایل دهه
 70هم که بچهها وارد مدرسه شدند درحالی که سرمایهگذاری
مطلوبی برای ارائه خدمات آموزشی به افراد نشده بود و همین
به مرور باعث ایجاد چالشها و در نتیجه فشار زیاد به حوزه
آموزش کشور شد .در چنین وضعیتی ،معلم فرصت تعلیم کافی
به دانشآموزانش را نداشت و همین رویه در دورههای بعدی
یعنی راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه ادامه پیدا کرد».
به آخر خط رسیدهایم
شریفییزدی توضیح میدهد« :در این میان ،سیاست دولت

این بود که خروج ارز نداشته باشد بنابراین فضاهای دانشگاهی
آزاد و غیردولتی بیشتر و بیشتر شد چراکه تقاضا باال رفته بود
و مشکالت ده ه شصتیها دومینووار ادامه پیدا کرد .همه اینها
درحالی بود که برای اشتغالزایی و کار بچههای این دهه هم
فکری نشده بود و همین باعث شد تا آنها مقاطع تحصیلی را
یکی یکی برای پر کردن اوقات خود طی کنند .نتیجه چنین
رویهای وضعیت فعلی است که بهنظر میرسد به آخر خط
رسیدهایم درحالی که با انبوهی از جمعیت مواجه شدیم که
نیاز به بهداشت ،کار ،مسکن ،امنیت اجتماعی و بیمه دارند اما
زیرساختهای آنها فراهم نشده است».
به گفته او« ،از دهه  80سرخوردگی دهه 60شروع میشود و
خودش را در قالبهای مختلف روانی با افزایش آمار اختالالت
روانی ،استرس ،افسردگی و وسواس نشان میدهد .از سوی
دیگر ،آسیبهای اجتماعی خود را با مواردی همچون باال رفتن
آمار اعتیاد و نومیدی اجتماعی یکییکی نمایان میکنند .مجرد
مطلق هم دیگر پدیدهای است که برای برخی از دهه شصتیها
تعریف شد».
این جامعهشناس معتقد است« :دهه شصتیها نظام آموزشی
و تربیتی را تجربه کردند که همراه با فشار ایدئولوژیکی مربیان
این نظام به آنها بود درحالی که این فشار با ورود افراد به بازار

اعتبار ۳میلیاردی برای درمان بیماران پروانهای
کار برداشته شد و البته واکنشهایی را هم از سوی آنان به دنبال
داشت که کامال در تضاد با نظام فرهنگی جامعه کشور بود.
به همه اینها باید این نکته را هم اضافه کرد که از یک جایی
به بعد دهه شصتی با دنیای مجازی روبرو میشود که با خود
آسیبهایی را هم بهدنبال داشت .حاال همه این موارد دست
به دست هم میدهند تا رقابت دهه شصتیها با دهه هفتادیها
سخت شود چراکه بخش زیادی از ابزارها را دهه هفتادی از
ابتدا در اختیار داشته است .این فشار ها و آسیبها موجب
سرخوردگی دهه شصتیهایی شده که همچنان هم ادامه دارد».
تعریف راهحلهایی روشن و بدون شعار
به اعتقاد شریفییزدی« ،بخش اعظمی از مشکالت دهه
شصتیها و هفتادیها قابل حل است چراکه با بررسی عمده
مشکالت آنها که ناشی از اجرای سیاستهای غلط در گذشته
است میتوان راهحلهایی روشن ،عملیاتی ،توسعهای و بدون
شعار تعریف کرد .با این توضیح که یک متولد سال 61بهار
زندگیاش را گذرانده و حاال باید به صورت اورژانسی برای
مشکالتش فکری کرد که حل مشکل بیکاری و مسائل اقتصادی
با هدف حذف وابستگی به خانواده و اجتماع از مهمترینها است.
رفع موانع تامین مسکن ،بیمه و احساس امنیت در ردههای
بعدی برنامهریزی قرار میگیرند با ذکر این نکته که نشاط
اجتماعی هم باید بهمنظور امید به آینده مدنظر قرار بگیرد».
این جامعهشناس میگوید« :فرصت برای رفع مشکالت دهه
هفتادیها به نسبت دهه شصتیها وجود دارد بنابراین باید در
ابتدا فکری به حال دهه شصتیها کرد چراکه اینها باید از حالت
اورژانسی خارج شوند .نباید از این نکته غافل شد که توسعه
و پیشرفت ایران در گروی استفاده بهینه از این نیروی عظیم
کاری است و در صورتی که این اتفاق نیفتد این جمعیت در
الک خود فرو میروند و نتیجه آن افزایش آسیبهای فردی
و جمعی همچون مصرف مواد مخدر صنعتی ،مشروبات الکی،
قلیانکشی و کاهش سن مصرف خواهد بود .افزایش کارگران
جنسی و میزان طالق هم از دیگر پیامدهای بیتوجهی به رفع
مشکالت دهه شصتیها است».
به گفته شریفییزدی« ،در صورتی که برای دهه شصتیها
برنامهای ریخته شود میتوان در قدم بعد و با الگوبرداری از
سیاستگذاریها برای آنها ،فکری هم برای دهه هفتادیها
کرد .در غیر اینصورت شاهد افزایش مجردان مطلق درجامعه
خواهیم شد .بروز ناآرامیهای اجتماعی در دهه  80و  90و
آخرین آنها در دیماه سال 96دیگر پیامدی است که در صورت
کمتوجهی به مشکالت موجود ،کشور را در آینده تهدید میکند
درحالی که قبل از اتفاقات دیماه گذشته بارها متخصصان حوزه
جامعهشناسی نسبت به سر ریز جامعه و بروز چنین رخدادهایی
هشدار داده بودند».

اسفندیار چهاربند:

سخنگوی شورای شهر تهران:

۳۵۰هزار بازنشسته تا ۴سال آینده چالش جدی آموزشوپرورش است

هنوز گزینهای برای شهرداری مدنظر نیست

رئیس مرکز برنامهریزی ،منابعانسانی و فناوری
اطالعات وزارت آموزشوپرورش گفت :تا سال۱۴۰۱
حدود ۳۵۰هزار نفر از آموزشوپرورش بازنشسته
خواهند شد.
به گزارش ایلنا ،اسفندیار چهاربند اظهار کرد :مدرسه و برنامه
درس ملی اصلیترین وظیفه آموزشوپرورش است و در تامین
و تخصیص منابع بهویژه نیروی انسانی باید مدرسه در اولویت
اول آموزشوپرورش قرار گیرد .وی با اشاره به اینکه بدون اینکه
منابع جدید در اختیار داشته باشیم نباید به توسعه واحدهای
سازمانی بپردازیم ،تاکید کرد :نیروی انسانی که در مدرسه
موردنیاز است به هیچوجه نباید در بخشهای دیگر تخصیص
داده شود .طبق اصل ۳۳قانون اساسی اولویت اول و وظیفه اصلی
آموزشوپرورش توجه به مدرسه است و به هیچوجه نباید نیروی
انسانی که برای مدرسه جذب و تربیت شدهاند به سایر واحدهای سازمانی تخصیص داده شود.رئیس مرکز برنامهریزی ،منابعانسانی و
فناوری اطالعات وزارت آموزشوپرورش استفاده از منابع مدرسه در بخشهای دیگر را سوءمدیریت دانست و ادامه داد :ما باید تعریفمان
را از مدرسهمحوری در عمل محقق کرده و با اصالح روشها به اهداف اصلی تعلیموتربیت نزدیک شویم .چهاربند با اشاره به اینکه در
شهرستانهای استان تهران به دلیل افزایش جمعیت نسبت به استانهای دیگر از مشکالت بیشتری برخورداریم ،تاکید کرد :مدیریت
صحیح منابع و توجه به شهرستانهای استان تهران و برخی استانهای دیگر که شرایط مشابه دارند باید به شکل جدیتری صورت گیرد
تا این استانها که از شرایط خاص برخوردارند با چالش جدی روبرو نشوند .رئیس مرکز برنامه ریزی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت
آموزشوپرورش با تاکید بر اینکه برنامه نیروی انسانی یک برنامه میانمدت است و حداقل برای یک دوره ۱۰ساله باید پیشبینیهای الزم
در این زمینه صورت گیرد ،یادآور شد :تا سال ۱۴۰۱حدود ۳۵۰هزار نفر از آموزشوپرورش بازنشسته خواهند شد که باید از هماکنون
پیشبینیهای الزم را صورت داد تا با مشکل بحران منابع انسانی در آینده نزدیک روبرو نشویم.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مطرح شدن
نام محسن هاشمی برای تصدیگری شهرداری تهران
گفت :قبل از آغاز به کار شورا ،اعضا ماده واحدهای را به
امضا رساندند و بر مبنای آن تاکید شد که فردی برای
پذیرفتن مسئولیت از شورا خارج نشود و تا این لحظه
نیز در اینباره تغییری حاصل نشده است.
به گزارش ایلنا ،علی اعطا در پایان پنجاه و ششمین جلسه
شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در ابتدای
جلسه امروز تعدادی از اعضای شورای شهر تهران تذکراتی را
در خصوص مسائل مختلف مطرح کردند.
وی با بیان اینکه در ادامه جلسه نیز یک فوریت الیحه
تعیین نرخ کرایههای تاکسی ،اتوبوس و مینیبوس در
دستورکار اعضا قرار گرفت تصریح کرد :در نهایت یک فوریت
این لوایح به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای تخصصی و فرعی ارجاع داده خواهد شد.
اعطا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :صبح یکشنبه و قبل از آغاز پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران ،جلسه
هماندیشی با حضور اعضای شورا در خصوص فرایند و معیار انتخاب شهردار تهران برگزار شد و اعضا نیز نظرات خود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه شورای پنجم در مردادماه سال گذشته و در فرایند انتخاب شهردار16 ،معیار را مدنظر خود قرار داده بود گفت:
در این دوره نیز درخصوص این معیارها بحث و تبادلنظر و قرار شد اعضای شورای شهر تهران در جلسه هماندیشی بعدی نظرات
خود را مطرح کنند .در صورتی که اعضای شورا موافق باشند فرایند و معیار انتخاب شهردار همانند مردادماه گذشته انجام خواهد
گرفت .سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز گزینهای برای شهرداری تهران مدنظر اعضا نیست گفت :اسامی که در
رسانهها و فضای مجازی مطرح میشود گمانهزنی رسانهای و صحبتهای برخی از گروهها و اصحاب سیاسی است و هیچ ارتباطی
به شورا ندارد.

برخی معتقدند پدر و مادر بَد بهتر از سازمان بهزیستی است

تعیین درصد برای میزان آزار کودکان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نسبت
به آزار جنسی کودکان در خانواده هشدار داد و گفت:
متاسفانه بدترین و دردناکترین مسئله این است که
دختران و حتی پسرانی هستند که در خانوادهها مورد
آزار جنسی قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا ،هفت ساله است .جثهای کوچکتر از جثه معمول
یک کودک هفت ساله دارد و در نقاطی از آن آثار کبودی و ضرب
و جرح به وضوح مشاهده میشود .حرف نمیزند و ترسیده است و
این ترس زمانی که پدرش را میبیند به هراسی تبدیل میشود که
موجب گریههای بیامان میشود؛ موضوع زمانی عجیب میشود
که برای ادامه درمان نیاز به اجازه پدر است ،مددکار حاضر در
کودک همان کسی است

بیمارستان میگوید که دلیل زخمهای
که باید برگه اجازه ادامه درمان و جراحی را امضا کند و درنهایت
به همان کسی سپرده میشود که او را آزار داده است؛
نیز کودک 
این داستان کودک سیستانوبلوچستانی است که توسط پدر ضرب
و جرح میشود ،مادر او را به بیمارستان میبرد و کودک در حالی
که بیهوش است ،رضایت پدر آزارگر را برای درمان نیاز دارد و
در نهایت قانون اجازه میدهد ،کودک آزاردیده به دست همین
پدر سپرده شود.
براساس آمار بیشترین موارد کودکآزاری یعنی ۴۲درصد توسط
افراد خانواده رخ میدهد و حدود ۳۹درصد از کودکآزاریها نیز
در محیطی خارج از خانواده رقم خوردهاست؛ یعنی عامل حدود

۴۲درصد از کودکآزاریها والدین و اعضای اصلی خانواده است.
طیبه سیاوشی ،نماینده مردم تهران در مجلس در این رابطه
گفت :مسئله مهم ،والیت مطلقه پدر و جد پدری است که بر
مبنای فرهنگ و عرف در جامعه وجود دارد و به هیچوجه نیز
حذفشدنی نیست.
وی با اشاره به بررسی الیحه حمایت از کودکانونوجوانان تصریح
کرد :در بررسی این الیحه با ماده قانونی که به سازمان بهزیستی
این اجازه را میداد ،درصورتیکه بچه آزار دیده باشد ،در حمایت
این سازمان قرار بگیرد مخالفت شد و اعضا معتقد بودند پدر و مادر
بد بهتر از سازمان بهزیستی است!
سیاوشی تاکید کرد که هنوز چتر حمایتی در کشور ما به آن
شدت نیست که بتواند این بچهها را تحتحمایت خود به شکل
مناسب قرار بدهد و بهرغم تالشهایی که سازمان بهزیستی کرده
است؛ اما متاسفانه بهدلیل نبود امکانات الزم نتوانست این جمعیت
از کودکان را که اکنون مشکل دارند؛ تحتپوشش قرار بدهد چه
برسد به اینکه این قانون نیز به تصویب برسد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :اگر الیحه حمایت
از حقوق کودک و نوجوان به تصویب برسد؛ میتوان این را انتظار
داشت که اگر بچهای مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفت
یک یا دو ماه از خانواد ه گرفته شود .مساله این است که در کشور
اصطالح چهاردیواری وجود دارد؛ به طور مثال بچهها در خانه ضرب
و شتم میشوند و حتی مورد آزار پدری که معتاد به شیشه است

قرار میگیرند ،ولی کسی ورود نمیکند به این دلیل که میگویند
پدر و مادرش هستند.
سیاوشی تاکید میکند که به هر حال هنوز آن زیرساختهایی را
که برای اجرایی شدن قوانین در رابطه با کودکان الزم است وجود
ندارد؛ اما در هر صورت این قوانین ب ه تصویب خواهد رسید؛ اما با
امکانات و فرصتها فاصله داریم.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون بتواند در این زمینه راهگشا
باشد ،گفت :شاید تا حدودی با نظارتی که طی همین مدت کوتاه
در آینده خواهیم داشت ،بتوانیم یک سری مسائل را حلوفصل
کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به الیحه حمایت از
حقوق کودکان و نوجوانان بیان کرد :در ماده  ۹الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان بهطور مفصل اما کلی در مورد اینکه چنانچه
پدر و مادر نسبت به فرزندشان دچار بزه شوند ،جرمانگاری
شده است و بهطور مثال در مورد اینکه بچه تا چه حدی مورد
ضربوشتم قرار گرفته ،درصدها تعیین شده است و همچنین در
رابطه با اینکه بچه اگر دچار مشکل عضو بشود و پدر این بزه را
انجام داده باشد نیز جرمانگاری شده و متناسب با آن سه یا 6ماه یا
حتی یک سال نیز مجازات درنظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد :برخی نمایندگان با این هم مخالفت
میکنند و این مسئله را مطرح میکنند که اغلب کودکآزاریها
در خانوادههای فقیر رخ میدهد و این پدران اگر یک سال به زندان

اخبار

بروند خانواده محرومتر و فقیرتر میشوند.
وی گفت :متاسفانه بدترین و دردناکترین قسمت این است
که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانوادهها مورد آزار
جنسی قرار میگیرند ،در واقع وقتی شما میخواهید ،این کودکان
را تحتحمایت قرار بدهید و پدر ،مادر و یا حتی اقوامی که به این
بچه آزار رساندند را از اینها دور کنید؛ از امکانات حمایتی الزم
برخوردارنیستید.
سیاوشی با ابراز امیدواری از اینکه نقش پررنگتری در الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان به NGOها داده شود ،گفت:
NGOها میتوانند در دادگاهها بهعنوان شاهد حضور داشته
باشند ،این یک پیشرفت بزرگی است ،اما باید نقش پررنگتری
را به NGOها بدهند ،چون خود سازمان بهزیستی هم آنها را به
عنوان شرکای اجتماعیاش پذیرفته است و این یک گام اساسی
رو به جلو است.
وی افزود :سازمان بهزیستی بهتنهایی نمیتواند فضای وسیعی
را که دچار آسیبهای اجتماعی از خشونت علیه زنان تا خشونت
علیه کودکان است را مدیریت کند و واقعا نیازمند این است که
این تشکلهای مردمنهاد را در کنار خود داشته باشند که بتواند
به کودکان و زنان کمک کنند .در بسیاری از پنلها ،همایشها
و سمینارهایی هم که برگزار شد ،سازمان بهزیستی و NGOها
با هم حضور داشتند و این یعنی نقش آنها در کنار هم پذیرفته
شده است.

مشاور معاون درمان در امور بیماریهای وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات
ف ما در
این وزارتخانه برای حمایت مالی و درمانی از بیماران ایبی ،گفت :هد 
حوزه ایبی این است که دسترسی بیماران به خدمت را افزایش دهیم ،از آنها
محافظت مالی کنیم و کیفیت خدمات مورد نیازشان را نیز ارتقا دهیم.
به گزارش ایسنا ،جمشید کرمانچی با بیان اینکه ردیف اعتباری که برای ارائه خدمات
درمانی به این بیماران تعریف شده با اعتباری بالغ بر دو تا سه میلیارد تومان در سال است،
افزود :در حال حاضر حدود ۶۰۰بیمار مبتال به ایبی را ثبت کردهایم و به آنها خدمت ارائه
کرده و بسته خدمات درمان و پانسمانهایشان را به صورت رایگان به این بیماران ارائه
میدهیم .باید توجه کرد که خدمات درمانی که در این بسته خدمتی دیده شده شامل
ویزیتهای تخصصی و فوقتخصصی ،آزمایش خون و ادرار ،تصویربرداری ،سونوگرافی،
امآرآی و سیتیاسکن ،نمونهبرداری از بافت و پاتولوژی از پوست برای تشخیص بیماری،
آندوسکوپی ،دندانپزشکی و جراحی پالستیک در سطح تخصصی هستند.

ثبت اطالعات 75هزار خودرو در طرح ترافیک جدید
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران توضیحاتی را در مورد طرح ترافیک
سال 97ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،محسن پورسید آقایی در مورد شارژ حساب شهروندی یک میلیونی نیز
گفت :گروههایی که خواهان بسته دائمی طرح ترافیک به صورت یکساله هستند حداقل باید
 3تا 4میلیون در طرح بپردازند و بر همین اساس این افراد باید حساب خود را یک میلیون
تومان شارژ کنند تا ما با کسری و طلب کاری از آنها مواجه نشویم .وی افزود :افرادی که از
این یک میلیون تومان استفاده نکنند میتوانند آن را از حساب شهروندی خود باز پس گیرند
اما این بعید به نظر میرسد زیرا که هزینهها بیش از این است .او در مورد افراد خاص از جمله
خبرنگاران و معلوالن نیز گفت :این افراد نیازی به شارژ کردن حساب شهروندی ندارند .معاون
حملونقل شهرداری تهران افزود :ما بر اساس مصوبه شورای شهر عمل میکنیم و آژانسها،
وانتبارها و ...که کارشان حملونقل است 50درصد تخفیف میگیرند و هماکنون در سامانهای
که به صورت جداگانه برای آنها راهاندازی شده ثبتنام میکنند .وی در مورد تعداد ثبتنامها
گفت :در این طرح میزان ثبتنامها خوب بوده و براساس آمارها 75هزار خودرو تا شنبه شب
اطالعات خود را وارد سامانه کردهاند و زیرساختها آماده است و بیشتر نگرانیما افرادی است
که در طرح ساکن هستند و نتوانند ثبتنام کنند.

تعهد ایران برای مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر ،بر اهمیت روزافزون بیماریهای
غیرواگیر بهعنوان اصلیترین عامل مرگهای زودهنگام در جهان تاکید کرد.
به گزارش مهر ،اجالس سه روزه تامین منابع پایدار برای پیشگیری و کنترل بیماری های
غیرواگیر در شهر کپنهاگ دانمارک با حضور مسئوالن و صاحبنظران از تمام نقاط جهان
برگزار شد .باقر الریجانی ،معاون آموزشی وزارت بهداشت در اینباره گفت :اگر بخواهیم از
منظر کالن به آن بنگریم اثرات این بیماریها ،موجب کاهش تولید کشورها و ضررهای
جدی اقتصادی خواهد شد .نائب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر تصریح کرد :ایران
نیز همانند سایر نقاط جهان ،بیماریهای غیرواگیر یکی از چالشهای نظام سالمت است،
بهطوری که در دو دهه اخیر بیماریهای غیرواگیر منجر به بروز ۲۸۷هزار مرگ در ایران
شده است .الریجانی با بیان اینکه ۸۲درصد مرگهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر در اثر
چهار دسته بیماریهای قلبی عروقی ،سرطانها ،بیماریهای مزمن ریوی و دیابت است،
گفت :تعهدی ملی در جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با بیماریهای غیرواگیر وجود
دارد و این موضوعی است که مورد تاکید مسئوالن ارشد کشور نیز هست.

نظارت بر عملکرد ذیحسابان در دستورکار شورای شهر تهران
یک عضو شورای شهر تهران گفت :کمیسیون برنامهوبودجه ،آییننامهای در
دست تصویب دارد که در آن آییننامه صرفا انتخاب ذیحسابان نخواهد بود
بلکه نظارت بر عملکرد ذیحسابان هم مدنظر خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،مجید فراهانی در جلسه امروز شورای شهر تهران ،در رابطه با بررسی
طرح یک فوریت الیحه شهرداری تهران در خصوص پیشنهاد و معرفی ۳۰نفر از کارکنان
شهرداری به عنوان قائممقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران گفت :طبق
ماده  ۳۰قانون ،نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و سایر سازمان ها ،موسسات
و شرکت ها بر عهده شورا است؛ برای این نظارت دو کار انجام خواهد شد؛ یکی انتخاب
ذیحسابان و قائممقامان ذیحساب است و دوم انتخاب حسابرس شورا است که انتخاب
حسابرس انجام شده است.

پخش رسمی تلویزیون تعاملی تا یکماه آینده
مدیر پروژه تولید برنامههای تلویزیون تعاملی وزارت آموزشوپرورش از پخش
رسمی تلویزیون تعاملی سینا تا یکماه آینده خبر داد و گفت :با آغاز بهکار
رسمی این سامانه ،مخاطبان ما طبقهبندی میشوند و هرکدام امکان دیدن برنامه
خاص خود را دارند.
به گزارش ایسنا ،مهدی علیاکبرزاده به بیان جزئیاتی از فعالیت و نحوه استفاده از
تلویزیون تعاملی وزارت آموزشوپرورش پرداخت و اظهار کرد« :تلویزیون تعاملی سینا»
یک تلویزیون اینترنتی به نشانی  sinatv.medu.irاست .وی افزود :پروژه تلویزیون
تعاملی ،پروژهای با هدف کاستن فاصله میان خانوادهها ،اولیای مدارس و دانشآموزان
از وزارت آموزشوپرورش است و تالش میکنیم بسیاری پیامها و درخواستهای خود را
بیواسطه به خانوادهها و سایر مخاطبان برسانیم .وی با بیان اینکه در مرحله اول این پروژه
روی موضوع آسیبهای اجتماعی متمرکز شدیم ،گفت :برنامههایی را پیرامون آسیبهای
اجتماعی مبتالبه دانشآموزان تولید کردیم که خانوادهها مخاطبان آن هستند .این ویدئوها
بهتدریج در سینا تیوی بارگذاری میشوند.

 ۱۸۰۰بیمار تاالسمی در تهران
رئیس هیئت مدیره انجمن تاالسمی از وضعیت نامناسب مراکز درمانی
تاالسمی در تهران انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،میثم رمضانی با اشاره به وجود  ۲۰مرکز در تهران برای درمان بیماران
تاالسمی ،اظهار کرد :با وجود اینکه ظرفیت این مراکز حدود ۴۰۰نفر است ،اما در ماه
نزدیک به ۸۰۰بیمار را پذیرش میکنند .متاسفانه این مراکز وضعیت خوبی ندارند؛ البته
وضعیت مراکز درمان تاالسمی در شهرستانهای دورافتاده کشور تا این اندازه اسفناک
نیست .بیماران تهرانی برای تزریق خون ممکن است در بخش شیمی درمانی و راهروهای
مراکز درمانی بستری شوند .وزارت بهداشت نتوانسته برای این موضوع کاری انجام دهد
و بیماران تهرانی به دلیل همین موضوع اذیت میشوند .وی افزود :در حال حاضر حدود
۱۸۰۰بیمار مبتال به تاالسمی در تهران زندگی میکنند .استان مازندران در گذشته
بیشترین بیمار تاالسمی را داشت ،اما به دلیل غربالگری و پیشگیری ،آمار تولد با این
بیماری در این استان کاهش یافت .با این وجود سال گذشته ۱۸۰نوزاد مبتال به تاالسمی
در سیستانوبلوچستان متولد شدند.

