اخبار
آزادي بيش از ۳۶هزارنفر
در اجراي طرح عفو گسترده

رييس سازمان زندانها
با اش��اره ب��ه اجراي
طرح عفو گس��ترده
گفت :تعداد ۲۲۷۰۰
نف��ر از زنداني��ان تا
ابت��داي روز جاري آزاد و تع��داد ۱۳۴۰۰نفر
مش��مول تخفيف مجازات شدند.به گزارش
مهر ،در ادامه اجراي بخشنامه عفو گسترده
زنداني��ان ک��ه در پي موافق��ت مقام معظم
رهبري «مدظله العالي» با پيش��نهاد رئيس
قوه قضائيه در اس��تانهاي سراسر کشور به
اجرا درآمده است تعداد  ۲۲۷۰۰نفر از زندانيان
تا ابت��داي روز جاري آزاد و تعداد ۱۳۴۰۰نفر
مش��مول تخفيف مج��ازات ش��دند.رئيس
س��ازمان زندانها با اعالم اين خبر گفت :تا
پايان روز بيست و نهم بهمن تعداد۳۶۲۰۰
نفر از زندانيان مشمول بخشنامه عفو مقام
معظم رهبري «مدظله العالي» به مناسبت
چهلمين بهار انقالب اسالميشدند.جهانگير
با قدردان��ي از مراجع قضايي و مس��ئولين
زندانهاي سراسر کشور به علت اهتمام ويژه
براي اجراي اين بخشنامه ابراز اميدواري کرد
ت��ا چند روز آينده تماميزندانياني که امکان
بهره مندي از اين بخشنامه را دارند مشمول
حکم آزادي و يا تخفيف مجازات ش��وند.بر
اس��اس آمار اس��تانهاي تهران و خراسان
رضوي به ترتيب با  ۲۰۶۷و ۲۰۲۵بيشترين
آمار آزادي و اس��تان اصفهان با تعداد۱۵۰۰
زنداني بيش��ترين تخفيف مجازات را تا اين
تاريخ داش��ته اند.بيش��ترين تعداد آزادي بر
اساس گروه سني با تعداد  ۶۳۱۳نفر متعلق
به گروه سني  ۳۲-۲۶است.همچنين تعداد
 ۶۰۶نفر از زندانيان آزاد شده را زنان تشکيل
ميدهند.
افزايش  ۳برابري بودجه
اشتغال مددجويان بهزيستي

رئيس س��ازمان بهزيس��تي گف��ت :بودجه
اش��تغال مددجويان س��ازمان بهزيستي به
 ۱۵۰۰ميليارد تومان افزايش يافته و سه برابر
شده اس��ت.وحيد قبادي دانا در گفتوگو با
مهر در خصوص بودجه آسيبهاي اجتماعي
در سال  ۹۸اظهار کرد :در زمينه بودجه براي
کاهش و رفع آسيبهاي اجتماعي در اليحه
بودجه س��ال آينده بهزيستي ،گشايشهاي
خوبي رخ داده که اميدواريم پس از تصويب
در صحن مجلس ،بتوانيم در اين خصوص
اقدام کنيم.وي ادامه داد :همچنين در مورد
مسکن خانوادههاي داراي دو معلول نيز قرار
ش��ده  ۱۰درصد از سود تراکنشهاي بانک
مسکن به اين امر اختصاص پيدا کند.رئيس
سازمان بهزيستي تأکيد کرد :تخصيص اين
موضوع ميتواند در مورد مسکن خانوادههاي
داراي دو معل��ول ،اتفاق خوبي باش��د و در
س��ال  ۹۸بخش زيادي از مشکل اين افراد
برطرف ميشود.قباديدانا به سه برابر شدن
تسهيالت اشتغال مددجويان بهزيستي اشاره
کرد و گفت :افزايش سه برابري اعتبار اشتغال
مددجويان ،از ديگر اتفاقات خوب بودجه ۹۸
ب��وده به طوري که از  ۵۰۰ميليارد تومان به
 ۱۵۰۰ميليارد تومان افزايش يافته است.وي
افزود :اين اعتبار ميتواند در مورد تخصيص
وام و همچنين ايجاد شغل براي مددجويان
کارگش��ا باش��د.رئيس س��ازمان بهزيستي
خاطرنش��ا ن کرد :در کارگروه اشتغال که به
دس��تور وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و با
حضور معاونت اشتغال ،مديرعامل بانکهاي
رفاه ،توس��عه تع��اون ،صن��دوق اميد ،بيمه
روستاييان و عشاير تشکيل شده ،قرار است
اقداماتي در جهت بهتر شدن شرايط اشتغال
مددجويان انجام شود.

سالمت

چاقي ،کمتحرکي و استرس
مردم تهران را گرفتار کرده است

مديرکل سالمت شهرداري تهران با اشاره
به اينکه کمتحرکي ،چاقي و اس��ترس از
موضوعاتي است که سه عامل تهديدکننده
سالمت ش��هروندان تهراني است ،گفت:
برنامههايي جهت پيشگيري از بيماريهاي
غيرواگير از جمله ديابت در پايتخت در حال
انجام است.زينب نصيري در کنگره تهران
پايتخت ،تغيير ديابت اظهار داش��ت :مردم
تهران به دليل تغيير س��بک زندگي درگير
مس��ائلي همچون کمتحرک��ي و افزايش
وزن ش��دهاند که انجام تغييرات جدي در
اين زمينه امري ضروري به شمار ميرود.
وي با اشاره به اجراي طرح سنجش عدالت
در سطح تهران ،گفت :کمتحرکي ،چاقي
و استرس ناشي از زندگي در کالنشهر از
جمله مشکالتي است که پايتختنشينان
گرفتار آن هستند و بايد به صورت جدي به
اين مسئله پرداخته شود .وي با بيان اينکه
بحث بيماريهاي غيرواگير جدي اس��ت،
گفت :در تهران نرخ شيوع ديابت باالتر از
ساير شهرها و ميانگين کشوري است که
بايد تالش کني��م از توانهاي مختلف در
بخشهاي متف��اوت تهران در کنترل اين
بيماري استفاده کنيم .نصيري گفت :اجراي
طرح تهران پايتخت ،تغيير ديابت ميتواند
نتايج مؤثري را داشته باشد و ترويج آن در
ساير استانها نيز موفق خواهد بود که البته
در شهرداري طي چند ماه گذشته تيمهاي
ويژه و حرفهاي در اين زمينه شکل گرفته
تا بتوانيم با همکاري بخشهايي همچون
وزارت بهداش��ت در کنت��رل ديابت موفق
عمل کنيم.

انتقاد کروني از عملکرد ضعيف معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري

موتورسيکلتها به ناوگاني مديريتناپذير تبديل شدهاند

دبير کميس��يون عم��ران و حمل و نقل
شوراي ش��هر تهران از عملکرد ضعيف
معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري
در م��ورد موتورس��يکلتهاي پايتخت و
آاليندگ��ي آنه��ا انتق��اد کرد.محمدعلي
کروني دبير کميسيون عمران و حمل و
نقل شوراي ش��هر تهران در گفتوگو با
ايلنا ،درباره عدم مديريت موتورسيکلتها
در پايتخ��ت گف��ت :براس��اس ب��رآورد
انجامش��ده در م��ورد مي��زان آاليندگي
وسايل نقليه در تهران ،يک موتورسيکلت

کاربرات��وري بالغ بر  ۴براب��ر آاليندهتر از
يک دس��تگاه خودروي س��واري است،
اما متأس��فانه هنوز هي��چ تدبيري براي
ساماندهي اين وس��يله بهشدت آالينده
انديشيده نشده و همين روند باعث شده
است که موتورسيکلتها به يک ناوگان
مديريتناپذير تبديل شوند.دبير کميسيون
حم��ل و نقل و عمران ش��وراي ش��هر
تهران اضافه کرد :موتورسيکلتها جدا از
تاثيراتي که ب��ر آلودگي هوا دارند ،عامل
ايجاد حدود نيمياز آلودگي صوتي تهران

نيز هستند ،اين درحالي است که وضعيت
آلودگي صوتي پايتخت مرز هشدار را رد
کرده و اين روزها در ش��رايط اضطراري
قرار گرفته است.وي افزود :البته زماني که
ت صحبت ميکنيم ،با
در مورد موتورسيکل 
يک پديده بهشدت پيچيده مواجه هستيم؛
چ��ون تعداد قابلتوجه��ي از موتورها در
زمينه سند و پالک دچار اشکال هستند.
کرون��ي با بيان اينک��ه مديريت ترافيک
ش��هري بر عهده معاون��ت حمل و نقل
و ترافيک ش��هرداري اس��ت ،گفت :اين
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معاونت عض��و اصلي ش��وراي ترافيک
تهران اس��ت .با توجه به لزوم ايجاد ساز
و کار جمعي بين س��ازماني در مواجهه با
معضل موتور در پايتخت و نقش محوري
معاون��ت حمل و نقل و ترافيک در ايجاد
اجماع در افکار عموميو تصميمسازي در
بين نهادهاي متولي در مديريت و هدايت
اي��ن امر ،با اين وجود ش��اهد کماهميت
دانس��تن اين معضل و ع��دم وجود عزم
ج��دي و پيشبيني منابع الزم از س��وي
معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري

تهران هستيم.دبير کميسيون حمل و نقل
و عمران شوراي شهر تهران تاکيد کرد:
البته ش��ايان ذکر اس��ت اين امر نيازمند
همراه��ي و هماهنگ��ي کام��ل نيروي
انتظاميو پليس راهور خواهد بود که در
حال حاضر تعام��ل معاونت حمل و نقل
و ترافي��ک با پليس نيز به خوبي صورت
نميپذيرد.

عدم همکاري وزارت بهداشت براي درمان کودکان معتاد

حضور يک سوم کودکان «کاروخيابان» در پايتخت

گ�روه اجتماعي  :کارش��ناس مس��ئول
دفت��ر ام��ور آس��يبديدگان اجتماعي
سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه
س��مزدايي کودکان معتاد زير  ۱۸سال
برعهده وزارت بهداش��ت است ،گفت:
اي��ن کودکان بايد بعد از س��مزدايي به
مراکز بهزيستي منتقل شوند ،اما وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکي در
اي��ن زمينه ب��ا اين س��ازمان همکاري
نميکند.
س��عيد نوروزي در نشست تحليلي يک
تجربه زيسته از دروازهغار با عنوان «در
همين نزديکي» با بيان اينکه فعاليت
س��ازمان بهزيستي در محله دروازه غار
ذيل معاون��ت اجتماعي اين س��ازمان
قرار دارد و ش��امل ساماندهي وضعيت
کودکان کار و خيابان و دختران و پسران
آسيب ديده يا در معرض آسيب هستند،
اظهار کرد :همانط��ور که ميدانيد در
حوزه آس��يبديدگان اجتماعي مصوبه
و قانون کم نداريم ،اما مش��کل اصلي
ضمان��ت اجرايي اي��ن قوانين اس��ت.
حدود  ۲۰س��ازمان مردمنه��اد در اين
منطقه با س��ازمان بهزيستي همکاري
ميکنن��د و به توانمندس��ازي کودکان
اي��ن منطق��ه ميپردازند.وي ب��ا تاکيد
ب��ر اينکه ت�لاش ميکني��م اقدامات
سازمان بهزيستي در اين منطقه مبتني
بر ش��واهد واقعي باشد ،ادامه داد :جاي
خالي بسياري از خدمات در اين منطقه
وجود دارد .با اين حال اقدامات ارزيابي
به شکلي مستمر در اين مناطق صورت
ميگي��رد و ت�لاش ميکني��م به جاي
مداخالت عامرانه بيش��تر تس��هيلگر

باشيم .اين خدمات شامل توانمندسازي
کودکان کار و خيابان است اگرچه فکر
ميکنيم ريشهکن کردن کودکان کار و
خيابان دس��تنيافتني است و به همين
دليل ب��ه دنب��ال کاهش آس��يبهاي
آنها هستيم.کارش��ناس مس��ئول دفتر
امور آس��يبديدگان اجتماعي سازمان
بهزيستي با تاکيد بر اينکه نميتوانيم
کودکان کار و خياب��ان را حذف کنيم،
چرا که آنها منبع درآمد خانوادههايشان
هس��تند ،تصريح کرد :ب��ه همين دليل
ت�لاش ميکنيم تا براي مثال س��اعت
کاري آنه��ا را کم کني��م ،آموزشهاي
پيش��گيرانه را به آنها ارائ��ه کنيم .آنان
را به سازمانهاي مردمنهاد وصل کرده
و به آنها آم��وزش خودمراقبتي بدهيم.

وي با بيان اينکه هنوز سرپناهي براي
ساماندهي همه اين کودکان کار و خيابان
وجود ندارد ،اظهار کرد :به دنبال فراهم
کردن اين خدمات هستيم بهزيستي به
هيچ عنوان مواف��ق طرحهاي ضربتي
جمعآوري کودکان کار و خيابان نيست
و ب��ا آنها نيز در جلس��ات متعدد با اين
رويکردها مخالفت کرده است.نوروزي
با تاکيد بر اينکه اعتقادي به طرحهاي
فوري نداريم ،تصريح کرد :ممکن است
کاره��اي جه��ادي در همه ج��اي دنيا
سودمند باش��د ،اما در حوزه آسيبهاي
اجتماعي اثر معکوس دارد و تنها چرخه
آس��يبهاي اجتماعي را تکرار ميکند.
در حوزه آس��يبهاي اجتماعي نيازمند
فعاليتهاي تدريجي هستيم.کارشناس

سردار رحيمي :افزايش  ۲۰درصدي ترافيک پايتخت در روزهاي پاياني سال

دستگيري  ۲۰دالل بازار ارز

رئيس پليس پايتخت از دس��تگيري  ۲۰دالل
ارز در پايتخ��ت خبر داد و تاکيد کرد که اعالم
قيمت کاذب و دروغين براي ارز ممنوع اس��ت
و پلي��س در فضاي مج��ازي نيز با آن برخورد
ميکند.
به گزارش ايس��نا ،س��ردار حس��ين رحيميدر
حاش��يه اجراي ط��رح رعد که پي��ش از ظهر
سه شنبه در پليس پيشگيري پايتخت اجرا شد،
درباره اقدامات انجام ش��ده از سوي پليس در
بازار طال و ارز اظهار کرد :در حال حاضر بيش
از  ۱۹۰دالل ارزي در زندان هستند و همانطور
که ميداني��د از ماهها پيش طرح ويژه برخورد
با دالالن در پايتخت اجرا ش��د.رحيميافزود:
ام��ا اخيرا نيز گزارشهاي��ي از فعاليت تعدادي
از دالالن در نق��اط مختل��ف دريافت کرديم
ک��ه صبح ام��روز در عملياتي  ۲۰نف��ر از اين
افراد دستگير ش��دند و در صورتي که فعاليت
دالالن ادامه داش��ته باش��د قطعا پليس اقدام
ب��ه برخورد با آنان خواه��د کرد.رحيميبا بيان
اينکه پليس ب��ا فعاليت صرافيهاي غير مجاز
ني��ز در هماهنگي با بانک مرکزي و دس��تگاه
قضايي مقابله کرده اس��ت ،گفت :امروز ديگر
ميتوان گف��ت که هيچ صراف��ي غيرمجازي
فعال نيست و تماميغيرمجازها پلمب شدهاند
اما اگر باز هم بانک مرکزي درخواس��تي براي
برخورد با صرافيهاي غيرمجاز داش��ته باش��د
ب��ا آن برخ��ورد خواهي��م کرد.رحيميبا بيان
اينک��ه با اقدامات دالالن و مخ�لان بازار ارز
در فضاي مجازي نيز برخورد ميش��ود گفت:
تعدادي سايت و کانال که اقدام به نرخ کاذب
ارز و يا تش��ويش در ب��ازار ارز کرده بودند که

شناسايي و مسدود شده و گردانندگان آنها نيز
احضار ش��دند.رئيس پليس پايتخت تاکيد کرد
که اع�لام قيمت کاذب و دروغي��ن براي ارز
ممنوع اس��ت و پليس در فض��اي مجازي نيز
با آن برخورد ميکند.رحيميدر بخش ديگري
از س��خنان خ��ود به اج��راي ط��رح ترافيک
در روز پنجش��نبه اش��اره کرد و گفت :اجراي
ط��رح ترافيک و زوج و فرد در روز پنجش��نبه
با درخواس��ت پليس بوده و دلي��ل آن نيز باال
رفتن حج��م ترافيک صبحگاه��ي و افزايش
آلودگي هوا در اين روز بود.رحيميهمچنين از
افزايش  ۱۵تا  ۲۰درصدي ترافيک عصرگاهي
همزمان با آغاز خريدهاي ش��ب عيد خبر داد
و گف��ت :ب��ا توجه ب��ه حضور ش��هروندان در
مراکز خريد ط��رح ويژه در اين مراکز خواهيم
داش��ت و طرحهاي وي��ژه ترافيکي نيز در اين
ايام اجرا خواهد ش��د .فرمان��ده انتظاميتهران
بزرگ همچنين گف��ت ۲۲:رعد به مرحله اجرا
رسيده است و تا کنون  ۲۹۰حکمقضايي اجرا
يي ش��ده و همکاران در  ۲۹۰منطقه آلوده به
وجود س��ارقان و مالخران و قاچاقپيان حضور
پيدا کردند و موفق ش��دند  ۶۸۷سارق و مالخر
دستگير شدند.

مس��ئول دفت��ر ام��ور آس��يبديدگان
اجتماع��ي س��ازمان بهزيس��تي با بيان
اينک��ه آييننامهاي ب��راي جمعآوري
ک��ودکان کار و خياب��ان وج��ود دارد
که براس��اس آن همه دس��تگاهها بايد
وظايفشان را انجام دهند ،گفت :براي
مثال براس��اس اين آييننامه شهرداري
بايد زيرس��اختهاي الزم را تهيه کند
و در اختي��ار دس��تگاههاي ذيربط قرار
دهد .اين در حالي است که ما هنوز نياز
به زيرس��اختهاي بيشتري داريم .وي
با بيان اينک��ه از بين  ۱۲هزار کودک
کار و خيابان در سراس��ر کش��ور ۴۰۰۰
نفر از آنها در اس��تان تهران قرار دارند
و تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار
گرفتهاند ،تصريح کرد :همچنين از بين

اين تعداد بين  ۷۰تا  ۷۵درصد آنها جزو
اتب��اع بيگانه هس��تند و بايد مداخالت
خاص قوميتها در م��ورد آنها طراحي
ش��ود.اين کارش��ناس مس��ئول دفت��ر
امور آس��يبديدگان اجتماعي سازمان
بهزيستي ضمن تشريح تفاوت مسالهي
«کودکان کار و کار کودک» ،اظهار کرد:
حذف کودک کار دش��وار است اما بايد
کار کودک را بهبود ببخشيم .بهزيستي
در ح��وزه کار ک��ودک ب��ا کارگاههاي
زيرزميني مشکل دارد و اتفاق ًا بيشترين
آس��يبها نيز متوجه کودکاني است که
به شکل زيرزميني کار ميکنند.نوروزي
با بيان اينکه ريشهيابي اين معضالت
کار س��ازمان بهزيستي نيست و مربوط
به مشکالت س��طح کالن و معضالت
اجتماع��ي و اقتصادي اس��ت ،تصريح
کرد :به نظر نميرس��د ک��ودکان کار و
خيابان عمدت ًا از س��وي باندهاي بزرگ
ساماندهي شده باشند.
اين مس��اله عمدت ًا در م��ورد کودکان
زبالهگ��رد دي��ده ميش��ود.وي ضمن
تش��ريح وضعيت اعتياد اي��ن کودکان
به ايس��نا گف��ت :قرار بود ت��ا کودکان
معتاد زي��ر  ۱۸س��ال در مراکز وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي
س��مزدايي ش��وند و بعد از بهبودي به
مراکز بهزيستي انتقال پيدا کنند اما در
اين زمينه وزارت بهداش��ت و بهزيستي
همکاري نميکنن��د ،در حال حاضر دو
مرک��ز در ته��ران براي اي��ن کودکان
تدارک ديدهايم ،اما نميتوانيم به دليل
نياز به پزشک و اورژانس سمزدايي اين
کودکان را انجام دهيم.

مديرعامل سازمان آتشنشاني :جذب  ۲۰۰نيروي جديد

فقط  ۶۰۰آتشنشان مشمول قانون سختي کار ميشوند

مديرعامل سازمان آتشنش��اني از استخدام ۲۰۰
آتشنشان در سازمان آتشنشاني خبر داد و گفت:
فقط  ۶۰۰نفر از آتشنشانان مشمول قانون سختي
کار شدند .مهدي داوري در گفتوگو با ايلنا درباره
اس��تخدام نيروهاي جديد در سازمان آتشنشاني
گفت :بيش از  ۸هزار نف��ر داوطلب براي ورود به
س��ازمان آتشنش��اني ثبتنام کردهاند که پس از
آزمونهاي مختلف  ۲۰۰نفر از آنها به اس��تخدام
سازمان آتشنش��اني در ميآيند.وي ادامه داد :در
شرايطي کامال منصفانه آزمونهاي علميو ورزشي
را برگزار ميکنيم .آزمون علميدر هفته گذش��ته
برگزار ش��ده و آزمونهاي ورزش��ي در حال پايان
اس��ت .دو آزمون در خصوص سالمت نيز برگزار
ميشود که پس از پايان  ۱۸۰نفر از اين افراد پذيرفته
ميشوند و پس از گذراندن آموزشهاي حرفهاي
در مدت س��ه ماه و کس��ب مهارتهاي الزم وارد
ايستگاههاي عملياتي ميشوند.مدير عامل سازمان
آتشنشاني خاطرنشان کرد :ميانگين سني افرادي
که ميتوانند در اين دورهها شرکتکنند ۲۷ ،سال
اس��ت که پس از گذران��دن آزمون علميو آزمون
ورزشي حدود  ۳برابر ظرفيت سازمان آتشنشاني
اس��اميافراد پذيرفته اع�لام ميش��وند و بعد از
آزمايشات پزش��کي و گزينشهاي الزم  ۱۸۰نفر
به استخدام سازمان آتشنشاني در ميآيند.داوري
همچنين درخصوص س��ختي کار آتشنش��اناني
که در بخ��ش عملياتي فعالي��ت ميکنند ،گفت:
آنچه که در خصوص س��ختي کار آتشنشانان در
وزارت کار به تصويب رسيده و موجود است؛ شامل
افرادي ميشود که بيمه تامين اجتماعي هستند و
بازنشستگي آنها از طريق صندوق تامين اجتماعي
پرداخت ميش��ود.وي ادامه داد :تعداد محدودي از

آتشنشانان س��ازمان آتشنشاني تهران که بيمه
سازمان تامين اجتماعي هستند ،ميتوانند از قوانين
سختي کار استفاده کنند و تنها در حدود  ۶۰۰نفر
از اين قانون بهرهمند ش��دهاند.مديرعامل سازمان
آتشنشاني خاطرنشان کرد :اکثر نيروهاي سازمان
آتشنشاني عضو صندوق بازنشستگي شهرداري
تهران هس��تند ،در حالي ک��ه قوانين در خصوص
سختي کار فقط به افرادي که عضو سازمان تامين
اجتماعي اشاره کرده است ،البته براساس مصوبه
کميسيون  ۱۳۸قانون اساسي آتشنشاني که عضو
صندوق بيمه تامين اجتماعي نيستند ،ميتوانند از
مزاياي بازنشستگي پيش از موعد استفاده کنند و با
 ۵سال کاهش از  ۲۰سال خدمت به بعد ميتوانند
بازنشس��ته ش��وند و  ۲۵روز حقوق دريافت کنند.
داوري خاطرنش��ان کرد :خوشبختانه با تمهيداتي
که در نظر گرفته شده ،بودجه الزم براي اين افراد
نيز در سال  ۹۸تامين شده است ،اما تفاوتي که در
ح��ال حاضر وجود دارد تفاوت بين صندوق تامين
اجتماعي و ديگر صندوقهاست که مطالبه ما اين
است که اين امتيازات شبيه هم شوند و همانطور
که تامين اجتماعي  ۱۰سال به افرادي که سختي
کار دارند ،امتياز ميدهد ديگر صندوقها نيز همين
شرايط را در خصوص سختي کار داشته باشند.

رييس مرکز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي وزارت بهداشت:

ريي��س مرک��ز مديري��ت پيون��د و درمان
بيماريهاي وزارت بهداشت با اشاره به آمار
ابتال به س��رطان در م��ردان و زنان ايراني،
جزييات برنامه تشخيص زودهنگام سرطان
را تشريح کرد.
دکتر مهدي شادنوش در گفتوگو با ايسنا،
با اش��اره ب��ه اقدامات انجام ش��ده در حوزه
تشخيص زودهنگام سرطان در کشور ،گفت:
بروز و شيوع مرگومير ناشي از سرطان در
جهان و ايران رو به افزايش است؛ بهطوريکه
طي  ۱۰تا  ۱۵سال آينده اين ميزان دو برابر
خواهد شد .به عنوان مثال پيشبيني ميشود
که بروز سرطان در ايران تا  ۱۰سال آينده از
س��اليانه  ۱۱۲هزار نفر به بيش از  ۲۰۰هزار
نفر برسد .وي با بيان اينکه اکثر موارد سرطان
در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران
در مراحل پيشرفته تشخيص داده ميشوند،
افزود :باي��د توجه کرد که هرچه س��رطان

طراحي شبکه ملي مراقبت سرطان در کشور

ديرتر تش��خيص داده شود ،عالوه بر اينکه
درمان پذيرياش کمتر ميشود ،هزينههاي
مستقيم و غيرمستقيميمانند ناتواني ،غيبت
از کار و آس��يبهاي خانوادگي و اجتماعي
بيشتري را به افراد و جامعه تحميل ميکند.
شادنوش با تاکيد بر اينکه سرطان در جهان
در صدر ليس��ت بيماريهاي پرهزينه قرار
دارد ،ادام��ه داد :هزينهه��اي اي��ن بيماري
 ۱۹درص��د بيش از هزينههاي بيماريهاي
قلبي-عروق��ي اس��ت .در اي��ران نيز چنين
موردي صادق اس��ت .بهطوريکه سرطان
س��اليانه بيش از  ۳تا  ۴هزار ميليارد تومان
صرف ًا به صورت مس��تقيم به نظام سالمت
تحميل ميکند .طب��ق آخرين آمار تحليل
شده در قالب رجيستري کشوري مربوط به
س��ال  ،۱۳۹۴ساالنه  ۱۰۸هزار و  ۷۹۸مورد
جديد س��رطان در ايران ديده ميشود که از
اين مي��زان  ۵۳.۳۹درص��دش در مردان و

 ۴۶.۳۹درصد هم در زنان ديده ميشود.وي
با بيان اينکه ميزان بروز استاندارد شده سني
سرطان در کشور  ۱۴۹.۷۴در هر  ۱۰۰هزار
نفر است ،گفت :اين ميزان در مردان ۱۵۶.۹۵
در ه��ر  ۱۰۰هزار نفر و در زنان  ۱۳۴.۴۳در
هر  ۱۰۰هزار نفر اس��ت .در عين حال طبق
اطالعات تحليل ش��ده در طرح رجيستري
سرطان در س��ال  ،۹۴پنج سرطان شايع در
کش��ور در هر دو جنس به ترتيب عبارتند از
سرطان پستان ،پروس��تات ،پوست ،معده و
روده بزرگ .همچنين سرطان پستان ،روده
بزرگ ،پوست ،معده و تروئيد در ميان زنان
و سرطانهاي معده ،پوست ،پروستات ،روده
بزرگ و مثانه در مردان جزو س��رطانهاي
ش��ايع هس��تند .وي تاکيد کرد :از آنجايي
ک��ه غربالگري در گروهه��اي عالمتدار و
پرخطر انجام ميشود ،اگر به درستي انجام
گيرند حت��ي ميتواند اثربخش��ي باالتري

داش��ته باش��د .بايد توجه کرد که عليرغم
اينکه در گذشته هيچ برنامه نظاممندي براي
تشخيص زودهنگام و غربالگري سرطان در
ايران وجود نداش��ت و بيمهها ميگفتند که
هيچ برنامه غربالگري را پوشش نميدهند،
ام��ا در عمل تقريب ًا هم��ه خدمات مرتبط با
تشخيص سرطان تحت پوشش بيمه است
و افراد زيادي به صورت بيمهاي اين خدمات
را دريافت ميکنند .ش��ادنوش با بيان اينکه
اقدامات تشخيصي مرتبط با سرطان ميتواند
در هر س��ني حتي خارج از س��نين پيشنهاد
ش��ده در گايدالينه��اي بينالمللي انجام
ش��وند ،گفت :در ايران ساليانه بيش از ۵۰۰
هزار ماموگرافي و يک ميليون سونوگرافي
پستان با پوش��ش بيمه و با هزينه تقريبي
 ۶۰ميليارد تومان انجام ميشود .همچنين
بي��ش از ي��ک ميليون و  ۳۵۰هزار تس��ت
پاپاسمير و بيش از دو ميليون تست خون

مخفي در مدفوع با پوشش بيمهاي در سال
در کشورمان انجام ميشود .وي با اشاره به
ايجاد مراکز تشخيص زودهنگام سرطان و
بيماريهاي غير واگير در کشور ،اظهار کرد:
طراحي شبکه ملي مراقبت سرطان و توسعه
زيرس��اختهاي مراکز تشخيص زودهنگام
س��رطان يا تيپ يک ،در قالب بيش از ۱۰۰
مرکز امکان اجراي برنامههاي تش��خيص
زودهنگام س��رطان را در کشور فراهم کرده
اس��ت .ه��دف وزارت بهداش��ت از طراحي
اين مراکز ايجاد عدالت در دسترس��ي براي
تش��خيص زودرس سرطان در نواحي کمتر
برخوردار ،ارائه خدمات تشخيص زودهنگام
در قال��ب گايدالينهاي مش��خص وزارت
بهداشت و با ثبت در سامانه ،تعريف و اجراي
نظام ارجاع براي خدمات س��رطان و س��اير
بيماريهاي غير واگير سطح شبکه تا مراکز
جامع سرطان بوده است.
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اخبار حوادث
 3کشته و يک مجروح
در تصادف شاخ به شاخ دو موتور

تص��ادف مرگب��ار
دو دس��تگاه موتور
س��يکلت با يکديگر
 3کش��ته و ي��ک
مج��روح برج��اي
گذاشت.به گزارش ايسنا ،سردار عبدالرضا
ناظ��ري فرمانده انتظاميش��رق اس��تان
تهران ب��ا اعالم اين خب��ر گفت :حوالي
س��اعت  21ش��ب  29بهمن ماه دستگاه
موتور س��يکلت فاقد تجهيزات ايمني در
محور فيلس��تان به سمت محمود آباد در
شهرستان «پاکدشت» به صورت رخ به
رخ با يکديگر برخورد کرده که بالفاصله
مأم��وران پليس راه و عوامل اورژانس در
محل حادثه حاضر شدند.وي در ادامه بيان
کرد :در اين سانحه مرگبار 3 ،نفر به علت
شدت جراحات وارده ناشي از تصادف در
دم فوت و يک نفر نيز به ش��دت مجروح
و به مراکز درماني منتقل ش��د.بر اساس
گزارش پاي��گاه خبري پلي��س ،فرمانده
انتظاميشرق استان تهران تصريح کرد:
کارشناس��ان پليس راه در حال بررس��ي
دقيق موضوع هس��تند و علت اوليه اين
س��انحه را بي احتياط��ي از جانب هر دو
وس��يله نقليه و انحراف از مس��ير اصلي
عنوان کردند.
قاتل خاموش
در«بجنورد» قرباني گرفت

ي
فرمان��ده انتظام�� 
شهرس��تان بجنورد
گف��ت 2 :ش��هروند
ب��ر اثر مس��موميت
ب��ا گاز منوکس��يد
کربن در اين شهرس��تان جان باختند.به
گزارش ايلنا ،سرهنگ علي پاکدل ،اظهار
داش��ت :در پي اعالم مرکز فوريتهاي
پليسي  110مبني بر حادثه گاز گرفتگي
در ي��ک من��زل مس��کوني در خياب��ان
«دهخ��دا» اي��ن شهرس��تان بالفاصله
ماموران انتظاميبه همراه ديگر نيروهاي
امدادي به محل حادثه اعزام ش��دند.اين
مق��ام انتظاميتصريح ک��رد :ماموران در
بررس��يهاي صورت گرفت��ه و گزارش
پزشکي قانوني متوجه شدند که  2نفر به
دليل استفاده از وسايل گرمايشي نامناسب
دچار مس��موميت ش��ده و جان خود را از
دس��ت داده اند.بنابراعالم پايگاه خبري
پليس ،فرمانده انتظاميشهرستان بجنورد
با بيان اينکه جس��د جان باختگان براي
بررسي بيشتر تحويل پزشکي قانوني شد،
خاطر نش��ان کرد :با توجه به سرد بودن
هوا ،مردم بايد در اس��تفاده از وسايل گاز
سوز ،نکات ايمني را رعايت کنند.

پرونده

دستگيري عامالن سرقت
 ۱۰ميلياردي در پايتخت

رئي��س کالنت��ري
ش��هرک ق��دس از
دس��تگيري سارقان
من��زل در ش��هرک
غ��رب خب��ر داد و
گف��ت :اين متهمان از من��زل مال باخته
 ۱۰ميليارد ريال طال و ارز س��رقت کرده
بودند.به گزارش ايس��نا ،سرهنگ ضرغام
آذي��ن اظهار ک��رد :اواخر دي ماه س��ال
جاري وقوع يک فقره سرقت از منزل در
شهرک غرب به کالنتري شهرک قدس
اعالم شد که بالفاصله ماموران به آدرس
اعالمياعزام شدند.رئيس کالنتري ۱۳۴
شهرک قدس با اش��اره به اينکه سارقان
فق��ط ط�لا  ،جواه��ر و ارز از منزل مال
باخته س��رقت کرده بوند ،گفت :با حضور
ماموران در محل  ،تحقيقات پليسي آغاز
شد و در پايشها اطالعاتي به دست آمد
که راننده و سرنشينان  ۲دستگاه خودروي
سفيد رنگ  ۲۰۶اقدام به سرقت ميلياردي
کردهان��د.وي با بي��ان اينکه در تحقيقات
پليس��ي يک برگ رس��يد بانکي از منزل
م��ال باخته ک��ه متعلق به س��ارقان بود،
کشف شد،اظهار کرد :با شگردهاي خاص
پليس��ي ،اعضاي اين باند شناسايي شدند
و تح��ت مراقبتهاي ويژه پليس��ي قرار
گرفتند.رئيس کالنتري شهرک قدس در
ادامه گفت :مخفيگاه متهمان در محدوده
ش��هر مالرد شناسايي شد و اطالعاتي به
دست آمد که در آن محل افراد مشکوکي
تردد دارن��د .در ادامه تحقيقات پليس��ي،
مخفي��گاه دوم اي��ن س��ارقان در فرحزاد
تهران نيز شناسايي ش��د و نتيجه آن در
اختيار مقام قضائي قرار گرفت.بر اس��اس
گ��زارش پايگاه خبري پليس ،وي با بيان
اينکه مام��وران موفق ش��دند صبح روز
گذشته در چندعمليات منسجم و همزمان
اعضاي باند سارقان منزل که دو مرد و دو
زن بودند را دس��تگير کنند ،اظهارکرد :از
مخفيگاه متهمان تعدادي اموال مسروقه
و  ۷قبضه سالح سرد کشف شد.

