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گزارش
رئیس مرکز مدیریت
بیماریهای وزارت بهداشت خبر داد:

کرونا عامل افزایش تلفات سل
در ایران

ایرنــا  -رئیس مرکز مدیریــت بیماریهای
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
گفــت :موارد ابتال و مرگ ومیر بیماری ســل
به دلیل بیماری کووید  ۱۹در کشــور افزایش
پیدا کرده است.
محمد مهدی گویا روز شــنبه در نشســت
خبری مجازی خود که به مناسبت روز مبارزه
بــا ســل برگزار شــد ،گفت :با شــیوع و همه
گیــری کووید  ،۱۹برنامــه بیماریابی و کنترل
ســل حدود  ۲۰درصد کمتر از ســال ۲۰۱۹
است و سال گذشته پنج هزار و  ۶۶۶مورد این
بیماری در کشور تشخیص دادیم که  ۱۸درصد
جمعیت غیر ایرانی بودند.
بــه گزارش ایرنا ،این مقام وزارت بهداشــت
ادامه داد :در اســتان سیســتان و بلوچســتان
بهویژه زابل و اســتان گلســتان موارد بیماری
سل بیشــتر تشخیص داده شده و تحت درمان
هستند ،البته با تمهیداتی که در برنامه کنترل
ســل در کشور انجام شده به ویژه رایگان بودن
تشــخیص و درمان آن ،میتوان این بیماری را
کنترل کرد.
گویا اضافه کرد :اکنون مرگ و میر ناشی از
سل افزایش پیدا کرده و دلیل اصلی آن کاهش
تشخیص موارد ابتال به دلیل شیوع کرونا است
و با توجه به اینکه کرونا و ســل عالیم بالینی
مشــابهی دارند ،هر فردی که با عالیم تنفسی
حــاد به مراکز درمانی مراجعــه میکند ،علت
ابتال را کرونا قرار میدهند و این باعث میشود
که توجهات به بیماری ســل کاهش پیدا کرده
است.
او همچنیــن افزود :به دلیل دوران کرونایی،
مردم برای درمان ســل کمتر به مراکز درمانی
مراجعه میکنند و موارد تشخیص ابتال به این
بیمــاری افزایش پیدا کرده اســت و اگر موارد
دیر تشخیص داده شــود ،دیگران را نیز آلوده
میکننــد و البته کرونا بیماریهای دیگر مانند
عفونت اچ آی وی را نیز تحت تاثیر قرار داده و
شاهد افزایش موارد ابتال به این بیماری و مرگ
ناشی از آن هستیم.
گویا در مورد واکســن ســل نیز گفت :این
واکسن برای کودکانی که تازه متولد میشوند،
تزریق میشــود و برای افراد بزرگسال نیست،
تولید داخلی (انستیتو پاستور) بوده و قرار است
با گرفتن مجوز از ســازمان جهانی بهداشــت،
صادارت آن نیز انجام شود.
او افزود :باید سرمایه گذاریهای اساسی در
حوزه مالی ،نیروی انســانی و روشهای جدید
تشــخیصی و درمان بیماری ســل در کشــور
انجام شــود و در عهد نامه برنامه کنترل ســل
نیز تجدید نظر ضرورت گیرد زیرا کرونا به این
بیماری آســیب جدی زده و الزم اســت مورد
توجه اساسی قرار گیرد.
موج ششم کرونا نزدیک است
به گفته این مقام وزارت بهداشت ،به فصل
سرما نزدیکتر میشــویم و با توجه به اینکه
دانــش آموزان به مدرســه و دانشــجویان به
دانشــگاه میروند موارد بیماری کرونا بیشتر
میشــود و موج ششــم این بیماری نزدیک
است.
رئیس مرکز مدیریــت بیماریهای وزارت
بهداشــت در ادامه گفت :دلتا کرونا سویهای
بود که چندین برابر قدرت سرایت و بیماری
زایی بیشتر داشــته و با آغاز این موج ،هنوز
واکسیناسیون کامل انجام نمی شد ،اما ظرف
یک ماه اخیر بیش از یک میلیون دز واکسن
در روز تزریق میشــود و اما اگر این تصور را
داشته باشــیم تنها واکسن باعث کنترل این
بیماری شــود ،بــه بیراهه رفتیــم و رعایت
توصیههای بهداشتی بویژه استفاده از ماسک،
شستشوی دســتها ،پرهیز از اجتماعات و
اســتفاده در تهویه در محیطهــای پر اذحام
ضروری است.
گویا اضافه کــرد :پیش بینی و اطالعات ما
در مورد بیماری کرونا به  ۱۵روز آینده محدود
میشــود و همه باید توصیههای بهداشــتی را
رعایت کنند.
او همچنین در مورد واکســن پاستور ادامه
داد :واکسن پاستور مجوز از سازمان غذا و دارو
دریافت کرده و در برنامه واکسیناسیون کشوری
برای افراد باالی  ۱۸ســال و  ۱۲تا  ۱۸سالهها
استفاده میشود و اکنون در دانشگاههای علوم
پزشکی توزیع شده منعی برای استفاده از این
واکسنها وجود ندارد.
گویا درباره اثربخشــی پنج درصدی واکسن
سینوفارم گفت :در زمینه اثر بخشی واکسنها
مطالعات ارزشــمندی توسط معاونت تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشت در دست اقدام است
و با مقایســه مطالعات در صــورت لزوم ،برنامه
ریزی برای تزریق دز ســوم واکسن سینوفارم
گرفته خواهد شد.
او همچنین در زمینه شــباهت عالئم کرونا
و آنفلوآنــزا افــزود :این دوبیمــاری عالئم آنها
شبیه به هم اســت و اگر فردی دارای عالیمی
بود و تســت کرونا وی منفی شــد ،باز هم باید
بنا را روی ابتال بــه کرونا بگذارد و توصیههای
بهداشتی را رعایت کند.
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همدلی از آمار جدید کودکمادران  ۱۰تا ۱۴ساله گزارش میدهد

کودک مادری ،دور از چشم قانون

همدلــی| دو روز پیــش آمــاری از
کودکمادری در کشــور منتشــر شــد که
تلخ ،گزنده و شــوکهکننده بود .براســاس
این آمار ،در شــش ماه و اندی که از ســال
جدید گذشــته نزدیک بــه  ۸۰۰دختربچه
مادر شدند .مطابق با آمار اولیه شمار موالید
امســال که از سوی ســازمان ثبت احوال
کشــور منتشر شده است ،از  ۳۰اسفند ۹۹
تــا  ۱۶مهر  ،۱۴۰۰تعــداد  ۷۹۱کودک از
مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله متولد شدهاند.
استان سیستان و بلوچســتان با ثبت تولد
 ۲۴۸نــوزاد ،دارای باالترین آمــار زایمان
کودکمادران در ایران اســت و خراســان
جنوبی بــا تولد یــک پســر ،کهگیلویه و
بویراحمــد و قم هر کدام با تولد یک دختر
و ایالم با تولد دو دختر استانهایی هستند
که کمترین کــودکان از مادران  ۱۰تا ۱۴
ساله در آنجا متولد شدهاند.
عــاوه بر این تعــداد ،در همین بازه زمانی
تعداد  ۳۶هزار و  ۵۶۲کودک از مادران ۱۵
تا  ۱۹ســاله متولد شــدهاند .مادرانی که تا
سن  ۱۸سالگی براساس قوانین بینالمللی
کودک محسوب میشوند.
کــودک مــادری ،محصــول
کودکهمسری است
کودکمادری موضوع دیروز و امروز کشــور
نیســت ،بررسی آمار ســاالنه حاکی از آن
اســت که در دهه اخیر بیــش از  ۱۵هزار
دختر زیر  ۱۵سال در ایران فرزندی به دنیا
آوردهاند.
ناگقت ه پیداست که کودک مادری ،محصول
کودکهمســری اســت و کودکهمسری
به هــر ازدواجی که زیر ۱۸ســال باشــد
اطالق میشــود .هرچند ایــن اتفاق برای
پســربچهها هم رخ میدهد اما عموم موارد
کودکهمســری شــامل ازدواج مردان با
دختران کودک و نوجوان است.سالهاست
که کودکهمسری در کشور به عنوان یک
معضل مطرح میشــود و فعاالن حقوق زن
نیز در تمام این سالها برای باال بردن سن
قانونی برای ازدواج تــاش کردهاند ،اما به
رغم تمام تالشها ،هنوز تغییری در قوانین
ایجاد نشده و از ازدواج کودکان حمایتهای
قانونی میشود.
در سال  ۱۳۹۷شــماری از نمایندگان زن
مجلس با طرحی ســعی کردند دســت کم
ازدواج دختران زیر ۱۳سال را ممنوع کنند
و ازدواج بیــن  ۱۳تــا  ۱۶را هــم به اجازه
دادگاه مشــروط کنند ،اما ایــن طرح هم
رد شــد تا سایه شوم کودکهمسری بر سر
کودکان ایرانی همچنان باقی بماند.
الزم به یادآوری اســت در ایران و براساس
قانون ،حداقل ســن قانونــی ازدواج برای
دختران  ۱۳ســال است ،اما با موافقت پدر
و «به شــرط مصلحت ،با تشخیص دادگاه
صالح» میتــوان با دختــران کوچکتر از

 ۱۳ســال هم ازدواج کرد .در حالی قوانین
رسمی کشور به ازدواج کودکان زیر ۱۳سال
هم چراغ سبز نشان میدهد که ایران یکی
از معدود کشورهایی است که قانون خانواده
رسما ازدواج دختران کوچکتر از  ۱۵سال
را مجاز میداند .همین حمایتهای قانونی
اســت که تالشها را بــرای مقابله با کوک
همســری و به تبع آن کودکمادری عقیم
کرده اســت .بنا به آمار سازمان ثبت احوال
ایــران از ســال  ۱۳۹۲تا ســال  ۱۳۹۹در
مجموع بیشتر از یک میلیون دختر زیر ۱۸
سال در ایران ازدواج کردهاند.
فرهنگ ســنتی و خألهای قانونی
بازوی یاریدهنده کودک همسری
فاطمه قاســمی ،فعال حقــوق زن و عضو
شــورای مرکــزی حــزب جمهوریــت با
بیــان اینکه مضــرات کودکهمســری و
کودکمادری آن چنان روشن است که قابل
کتمان نیست ،به همدلی گفت :افرادی که
معایب کودکهمســری و کودکمادری را
انکار میکنند یا در راستای تسهیل شرایط
این امر قــدم میگذارند به کودکان خیانت
میکنند.
او افزود :در ایران ،فرهنگ سنتی و رویکرد
قانونگــذار عوامــل تاثیرگــذاری در امر
کودکهمســری و به طور کلــی نابرابری
جنسیتی هســتند .فرهنگ ســنتی ایران
مانند اغلب کشورهای جهان سوم ،فرهنگ
مردساالرانه اســت که جنس زن را جنس
دوم میداننــد .عالوه بر عــرف و فرهنگ،
قوانین رسمی کشور نیز دست خانوادهها را
برای ازدواج کودکانشان باز گذاشته است.
قاســمی کودکمادری را پیامــد فوری و
اجتنابناپذیر کودکهمســری دانســت و

گفت :گام اول برای مبارزه با کودکمادری،
از میان برداشــتن کودکهمســری است.
موضوعی که در کشور ما به رغم تالشهای
در این زمینه اما هنوز پابرجاست.
این فعال حقوق زن تصریح کزد :گســترش
فقر و نبود امکانات آموزش راه دور ،موجب
افزایش آمــار دختران بازمانده از تحصیل و
تشدید آمار ازدواج اجباری و کودکهمسری
در ایران شــده اســت .کودکهمسری نیز
مقدمه کودکمادری است و نتیجه آن این
میشود که کودکی که خود کودک است و
نیاز به مراقبت دارد ،باید از کودک دیگری
به عنــوان مادر مراقبــت و نگهداری کند.
بدیهی است در این شرایط فقط مادر نیست
که قربانی اســت ،آن نوزاد تازه متولد شده
نیز قربانی میشود ،چرا که در دست مادری
که خود کودک اســت رها میشود .مادری
که شــاید او را به چشــم عروسکی ببیند و
نیازهایش را نبیند و مانند یک عروســک با
آن برخورد کند.
او با اشاره به خطرات بارداری برای مادران
کودک افزود :عالوه بــر آنچه تحت عنوان
خشونت خانگی ،همسرآزاری ،محرومیت از
تحصیل و اشتغال ،محرومیت از سهمگیری
از عرصــه جامعــه که کودک همســران و
کودک مادران متحمل میشوند؛ دخترانی
کــه در نوجوانــی بــاردار شــده و زایمان
میکنند در معرض خطرهای زیادی هستند
و ضمن اینکه سالمت جسمی و روانی آنان
به مخاطره میافتد ،سالمت نوزادهای آنان
نیز بیشــتر تهدید میشود .بر همین مبنا و
همچنین این واقعیــت که دختران پس از
ازدواج زیر  ۱۸سال بیشتر از دیگر زنان در
معرض خشونت خانگی ،ترک تحصیل و فقر

هستند ،یونیسف و نهادهای مشابه خواهان
پایان ۷یافتن کودکهمسری شدهاند.
کودکهمسری از نگاه قانونگذاران
مغفول مانده است
بــا نیم نگاهــی به آمار کودکهمســری و
همچنین تعداد کودکانی که در شــش ماه
گذشته مادر شــده و به دنیای پرمسئولیت
مادری قدم گذاشــتهاند ،این ســوالها در
ذهن ایجاد میشــود که ایــن اتفاق توام با
کدام دانــش ،آگاهی و مهــارت الزم برای
زوجین و فرزنــد پروری و والد بودن همراه
بوده اســت که ضرورت ایــن ازدواجها و به
تبــع آن بارداریها را توجیــه کند؟ اصوال
کودکــی که خود کــودک اســت چگونه
میتواند پا در دنیای مادران بگذارد و برای
کودک دیگری مادری کند؟ آیا این مادران
که خود کودک هســتند و نیازمند کســب
دانش و مهارت هســتند ،توانایی و مهارت
پرورش نسل آینده را دارند؟ آیا آنها خود و
کودکانشان را در معرض آسیبهای متعدد
قرار نمیدهند؟
آیا آنهــا در مــورد بیماریهایی که خود
و کودکانشــان را تهدیــد میکند  -بهویژه
احتمــال بــروز ناهنجارهــای ژنتیکی در
جنین -اطالعی دارند؟ آیا آنها به شــدت
گرفتن عنصر زنانه فقر کمک نمیکنند؟ آیا
آنها قدرت کافی بــرای تصمیمگیریهای
مهم در روند زناشــویی و زندگی اجتماعی
را دارند؟ این ســوالها و هزاران سوالهای
منطقی از این دســت از نگاه قانونگذاران
کشور مغفول مانده اســت ،چرا اگر غیر از
این بود یک بار برای همیشــه با رای قاطع
به موضوع کودکهمســری در کشور نقطه
پایان میگذاشتند.

حکم قصاص موقتا متوقف شد

کورسوی امید برای توقف اعدام آرمان
همدلی| حکم قصاص آرمان عبدالعالی موقتا متوقف شــد.
آن طور که این جوان محکوم به اعدام تا پای چوبه دار رفته
اما به واسطه تعویق در اجرای حکم از سلول انفرادی به بند
بازگشته اســت .آرمان عبدالعالی متولد  1375است که از
هفت سال قبل به اتهام قتل غزاله ،دختر مورد عالقهاش در
زندان به سر میبرد .او به اعدام محکوم شده و حکمش نیز
در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
آرمــان پس از اعتراف بــه قتل غزاله ۱۹ســاله در دادگاه
کیفــری به قصاص محکوم شــد اما پــس از مدتی با پس
گرفتن اعتراف خود گفــت که غزاله بر اثر یک حادثه جان
باخته است .بر اساس اظهارات او ،غزاله در پلهها پایش سر
خورد و به زمین افتاد و از ترس جسدش را در چمدان قرار
دادم و بیرون بردم.
با گذشت چند سال از این ماجرا و در حالی که هنوز جسد
غزاله پیدا نشده بود ،مادر غزاله اعالم کرد :اگر آرمان بگوید
جسد دخترشان را کجا مخفی کرده است ،او را میبخشد.
خانواده غزاله گذشت نکرده است
اما اجرا نشــدن حکم به معنای گذشــت خانواده از قصاص
آرمان نیست .مادر غزاله دیروز متنی در استوری اینستاگرام
خود منتشر کرده که نشان میدهد اجرا نشدن حکم آرمان
به واسطه بخشش و گذشت اولیای دم نبوده است.
او در بخشــی از این متن نوشــته :از این زندگی ویران چه
میخواهید؟ بعد از این همه نیشــتر که بــر زخم جانمان
کشیدین چه میخواهین؟ بخشش؟ بوی پیراهن یوسفم را
هم ندارم که اگر بود شاید امروز در جایگاه مادری در حقش
مادری میکردم و عمر ناکرده اش را میسپردم به طبیعت
که جزایش بدهد.
آرمان در طی ســالهای حضور در زنــدان ادامه تحصیل
داده و مدرک لیســانس کامپیوتر و فوق لیسانس مهندسی
پزشــکی گرفته است .توقف اجرای حکم آرمان برای اولین
بار نیست که اتفاق میافتد .این تصور وجود دارد که اولیای
دم با دادن مهلت به آرمان ،اجرای حکم را عقب میاندازند
برخی نیز معتقدند که دســتگاه قضایی بهدنبال به صلح و
سازش کشیدن این پرونده است.
نهادهای حقوق بشــری نیز خواســتار توقف این جوان 25

ســاله شــدهاند .وقوع حادثه در هنــگام نوجوانی آرمان از
جمله مواردی است که برای توقف اجرای اعدام وی مطرح
میشود .مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه نیز در تالش
اســت تا در نهایت بتواند رضایت اولیای دم را کسب کند.
تالشها برای کســب رضایت خانواده مقتول نیز ادامه دارد.
اما حرف خانواده مقتول این اســت که آرمان اعالم کند که
جسد دخترشان کجاست ،اما آرمان بارها اعالم کرده است
که خبری از جسد ندارد و همین موضوع ،خانواده مقتول را
در رضایت دادن دچار تردید کرده است.
قضاوت کار ما نیست
دیروز حجتاالسالمهادی صادقی درباره این پرونده گفت:
به لحــاظ قضایی کار دســتگاه قضایــی در پرونده آرمان
عبدالعالی تمام شــده است و باید از لحاظ اجرای حکم ،بر
اســاس نظر خانواده مقتول یا قصاص انجام شود یا رضایت
دهند.
صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختالف کشور در پاسخ به
این سوال که آیا شــورای حل اختالف در خصوص پرونده
آرمان عبدالعالی ورودی داشــته اســت یا خیر ،گفت :بله؛
تالشها در این راستا ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختالف کشور خاطرنشان کرد :اوالً
ما در مورد اینکه این فرد جرمی مرتکب شده یا خیر ،نباید
قضاوت کنیم؛ چرا که این پرونده جزئیات و مسائل مختلفی
دارد که قضاوت را سخت میکند .خواهش من این است که
مــردم در خصوص این پرونده از اظهار نظر اجتناب کنند و
این کار ،کار قضات است.
آرمان جنایتکار نیست
او اضافه کرد :دهها قاضی در این پرونده ورود کردند و چند
نوبت بررسی شده است .این پرونده دو نوبت به دیوان عالی
کشــور رفته و قضات دیوان عالی کشــور پرونده را مجددا ً
بررسی کردند و قضات بدوی هم در دادسرا و هم در دادگاه
کیفری موضوع را بررسی کردند و حکم دادند.
رئیس مرکز توســعه حل اختالف کشــور اظهار کرد :ماده
 ۴۷۷در خصوص این پرونده اعمال شــده و مجددا ً بررسی
شده اســت .از لحاظ اتقان حکم تردیدی وجود ندارد و بر
اساس شواهد موجود حکم قتل ظاهرا ً درست است.

وی گفت :طبیعتاً این قتل ناخواسته بوده و معلوم نیست که
هدف قبلی داشــته یا خیر؛ اما پیش آمده است و این جوان
مرتکب این کار شده است.
صادقی با بیان اینکه این جوان سابقه جنایی نداشته است،
گفت :این جوان جز جنایتکاران نیســت و این اتفاق پیش
آمده و با قصد قبلی نبوده اســت .رئیس مرکز توسعه حل
اختالف کشور اذعان کرد :خانوادههای قاتل و مقتوله بسیار
محترم هســتند و ما هــر دو خانواده را دیدیــم و با آنها
صحبت کردیم.
صادقی در ادامه گفت :آرمان عبدالعالی زمانی که به زندان
مــیرود ،در حال اخذ دیپلــم بوده اما در زنــدان تا فوق
لیسانس خود را نیز اخذ کرده است.
باید به خانواده مقتول هم حق داد
حجتاالسالم صادقی خاطرنشان کرد :به لحاظ قضایی کار
دستگاه قضایی تمام شده است و باید از لحاظ اجرای حکم
بر اســاس نظر خانواده مقتول یا قصاص کنند و یا رضایت
دهند .در حال حاضر همه چیز دایــر مدار خانواده مقتوله
است.
رئیس مرکز توســعه حل اختالف کشــور گفــت :باید به
خانــواده مقتوله حق داد و داغ بزرگــی دیدهاند و از طرف
دیگر جنازهای نیز در کار نیست و از این خاطر نیز خانواده
مقتوله آزرده خاطر هستند.
امیدواریم خانواده مقتول رضایت دهند
او گفت :در حال حاضر شــرایط به گونهای نیســت که به
جســد دسترسی باشــد و اتفاقی افتاده که قابل دسترسی
نیســت و هر چه اینها اصرار کنند که آرمان جای جنازه را
بگوید ،او نمیتواند بگوید چرا که خودش نیز نمیداند و اگر
میدانست دهها بار گفته بود.
حجتاالسالم صادقی گفت :امیدواریم این خانواده رضایت
دهنــد و خانواده آرمان بتوانند فرزند خود را به دامان خود
بازگرداننــد .باید توجه داشــت که ایــن داغ با قصاص نیز
تسکین پیدا نخواهد کرد .رئیس مرکز توسعه حل اختالف
کشــور بیان کرد :این دو خانواده با هم آشنا هستند و این
دو قصد ازدواج داشتند .میدانیم در این گونه موارد خانواده
مقتول پس از قصاص ،بعدا ً ناراحت خواهد شد.

خبر
افزایش تعداد شهرهای قرمز به
 9شهر

تعداد شهرهای قرمز کرونایی به  9مورد افزایش پیدا
کرد .در اطالعیه دیروز وزارت بهداشت آمده است« :از
جمعه تا شنبه  ۲۴مهرماه  ۱۴۰۰هفت هزار و ۵۱۵
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی
شد که هزار و  ۱۹۷نفر از آنها بستری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۷۷۳هزار
و  ۴۱۹نفر رســید .در طول این  ۲۴ســاعت۱۸۱ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جــان باختگان این بیماری به  ۱۲۳هزار و  ۸۷۶نفر
رســید .تا کنون پنج میلیون  ۳۰۹هزار و  ۹۹۲نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شــدهاند .چهار هزار و  ۸۴۰نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند».
این اطالعیه همچنین تعداد واکسنهای تزریق شده
را به این شرح اعالم کرده است« :تاکنون  ۴۸میلیون
و  ۱۵هــزار و  ۱۵۹نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۲۳
میلیون و  ۳۴۳هزار و  ۱۱۸نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور
به  ۷۱میلیون و  ۳۵۸هزار و ُ ۲۷۷دز رسید .از جمعه
تا شــنبه  24مهرماه ۸۲۸ ،هزار و ُ ۴۸۳دز واکسن
کرونا در کشور تزریق شد».
در حال حاضر  ۹شهر کشور در وضعیت قرمز۱۰۶ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهر در وضعیت زرد
و  ۱۰۵شهر در وضعیت آبی قرار دارند

وعده نوسازی و بازسازی ناوگان
شهری تا آخر سال

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت:
 ۱۰هزار دستگاه تاکسی تا پایان سال جاری نوسازی
میشود.سید مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه برنامه
نوســازی ناوگان تاکســیرانی در دوره قبل آغاز و
حدود  ۲۷۰۰دستگاه تاکسی تاکنون نوسازی شده
اســت ،گفت :حدود  ۱۰هزار دستگاه تاکسی دیگر
تا پایان سال جایگزین تاکسیهای فرسوده میشوند
که همین امر در کاهش آلودگی هوای تهران نقش
موثری دارد .معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران با تاکید بر لزوم تسریع برنامههای کوتاه مدت
سیســتم حمل ونقل عمومی ،افزود :طبق دســتور
شهردار تهران یک برنامه تحولی طراحی شده است
که طــی آن باید مجموعــه ای از اقدامات فوری و
ضربتی تا پایان سال انجام گیرد که در همین راستا
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز
در سه بخش مترو ،اتوبوسرانی و تاکسیرانی مجموعه
ای از راهکارهای کوتاه مدت را تعریف کرده است.
شــفیعی گفت :بهطور مثال حدود  ۷۰۰دســتگاه
اتوبوس به دلیل مشکل مخازن  CNGمتوقف شده
بود که روند بازســازی این مخازن از قبل آغاز شده
و تا پایان سال بازســازی  ۵۰۰دستگاه دیگر انجام
خواهد گرفت .او همچنین افزود :بازسازی و اورهال
اتوبوسهای  BRTو تک کابین دولتی و خصوصی
نیز در دستور کار این معاونت است.

 30درصد مردم و  ۳۸درصد
پرستاران نیازمند خدمات
روانشناختی هستند

وبدا -معاون پرستاری وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی با بیان اینکه کووید  ۱۹تبعات اقتصادی،
اجتماعی و روانشــناختی بسیار بیشتری نسبت به
تبعات سالمت جســمانی برای جهان داشته است
گفت :دی ماه ســال  ۹۹و یک ســال پس از شیوع
کوویــد  ،۱۹مطالعه جدیدی با مشــارکت  ۲۵هزار
ایرانی انجام شد که مشــکالت روانشناختی در آن
 ۲۹.۷درصد بود و در مقایسه با سال  ،۹۳مشکالت
روانشــناختی حدود  ۶.۵درصد در جمعیت عمومی
اضافه شــده اســت .در واقع بخشــی از افراد مورد
مطالعه مبتال و حدود چهار درصد آن افرادی بودند
که نزدیکان خود را از دســت داده بودند که همین
موضوع داغداری ،مشکالت روانشناختی خاص خود
را به دنبال داشته است.
عباس عبادی ادامه داد :به طور اختصاصی در جامعه
پرســتاری ،در تابســتان  ۱۴۰۰در مورد پرستاران
تهران مطالعه ای انجام شــد که بــه طور کلی۳۸ ،
درصد مشکالت روانشناختی استخراج شد که نشان
میدهد پرستاران نسبت به جمعیت عمومی هشت
درصد بیشتر نیاز به خدمات روانشناختی دارند.

اولیای دم  ۳۶نفر را از قصاص
نجات دادند

ایرنا -مدیرکل زندانهای اســتان تهران گفت :از
ابتدای سال جاری ،با تالش مددکاران و کمکهای
نیکــوکاران ،اولیای دم  ۳۶نفر با بخشــش و اعالم
رضایت زندگی دوباره به آنان بخشیدند .علی رستمی
در بازدیــد از زنــدان رجایی شــهر افــزود :برخی
نیکوکاران جهت جلب رضایت شکات ،به شرط عدم
اعالم نامشان ،بخشی از دارایی خود را انفاق میکنند،
در بین این  ۳۶نفر نیز ،یک شخص خیر با هماهنگی
مرکز مراقبت بعد از خروج استان ،دیه  ۵۵۰میلیون
تومانی را پرداخت کرد تا آن زندانی از قصاص رهایی
پیدا کند.او اضافه کرد :این زندانی  ۲۰ســاله بود و با
صدور حکم قطعی قصــاص و اصرار خانواده مقتول
بــر اجرای حکم ،هیچ امیدی به آزادی نداشــت اما
مددکاران زندان رجایی شهر و مرکز مراقبت بعد از
خروج با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش ،در
نهایت رضایت اولیای دم را در قبال واریز مبلغ ۵۵۰
میلیون تومان دریافت کردند که به دلیل عجز زندانی
از پرداخت ،نیکوکار تهرانی این مبلغ را در راه رضای
خداوند اهدا کرد.

