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رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران از بسته شدن پرونده تاکسی های فرسوده شهر تهران تا پایان سال ۹۶ خبر داد. محسن سرخو، رئیس کمیسیون حمل 
و نقل شورای شهر تهران، در خصوص رسیدگی به وضعیت تاکسی های فرسوده گفت: پرونده تاکسی های فرسوده شهر تهران تا پایان سال ۹۶ بسته خواهد شد و چیزی به نام 
تاکسی فرسوده وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه نوسازی تاکسی های فرسوده طبق برنامه ریزی انجام شده است، عنوان کرد: حدود ۱۰ هزار تاکسی فرسوده در تهران شرایط 
تبدیل و نوسازی دارند که می بایست دولت شرایط وام و اسقاط خودرو و تسهیالت نوسازی تاکسی در سال ۹۶ را نیز فراهم کند. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
افزود: پیکان تاکسی ها نیز شامل این نوسازی می شوند و نامه نگاری های الزم برای آنکه این تاکسی ها بتوانند در سامانه نوسازی ثبت نام کنند، انجام شده و در آینده امکان ثبت نام 

آنها برای نوسازی فراهم می شود اما تا آن زمان پروانه کار تمامی این تاکسی ها به جز تاکسی های پیکان تمدید می شود. گفتنی است، 

فقر و بیکاری دو عامل اصلی آسیب های اجتماعی

پرونده 
تاکسی های 

فرسوده تا پایان 
سال بسته می شود

          خبر  

رئیس جمعیت هالل احمر، با بیان اینکه بارها به مسئوالن گفته ام که با این وضعیت بی 
پولی در هالل احمر ادامه امداد رسانی ممکن نیست، اضافه کرد که  در مجموع از کارنامه 
اش در هالل احمر احساس رضایت می کند و معتقد است درحال حاضر همه چرخ های 

این جمعیت می چرخد.
به گزارش ایرنا،  سید امیر محسن ضیایی موضوعات مختلفی از جمله شایعات همکاری 
برخی از مدیرانش در ستاد رقیب دولت، انتصاب های اشتباه در هالل احمر، بی پولی های 

زیاد این جمعیت و رابطه اش با وزیر بهداشت را مطرح کرد.
دیر به ضرورت نیاز به سخنگو رسیدیم

ضیایی با اشاره به نقش موثر رسانه ها گفت: دیر به ضرورت نیاز به سخنگو برای جمعیت 
هالل احمر رسیدم و در پاسخ به این پرسش مبنی بر وجود برخی شایعات در زمان انتخابات 
نسبت به فعالیت برخی مسئوالن هالل احمر در ستاد رقیبان دولت، گفت: این شایعات را 
قبول ندارم و فردی از مدیران ارشــد هالل احمر در ستاد رقیب آقای روحانی فعالیت نمی 

کرد.
ضیایی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چرا از مدیران هم راستا با دولت 
در این جمعیت استفاده نشده است، گفت: مشی من همواره اعتدال بوده است اما در عین 
حال نگاه فنی به افراد دارم و هالل احمر هم جای سیاسی کاری نیست؛ البته قبول دارم در 

برخی از انتصابات مدیرانم اشتباه کردم و فردی هستم که اشتباهاتم را می پذیرم.
وی ادامه داد: آرزو نمی کنم کسی جای من در دستگاهی باشد که با توجه به پاسخگویی 
به بســیاری از افراد و مسئوالن ، اعتبارت الزم را در اختیار نداشته باشد؛ در مجموع پیش 
خودم از کارنامه کاری ام شــرمنده نیستم ، البته ممکن است دیگران نظر دیگری داشته 
باشند؛ اکنون هالل احمر در مسیر خوبی قرار دارد و چرخ هایش خوب می چرخد، رابطه ام 
با وزیر بهداشت خیلی خوب است و به دکتر جهانگیری گفتم بهترین فرد برای اداره طرح 

تحول سالمت، دکتر هاشمی است.
امداد رسانی با این بی پولی نمی تواند ادامه پیدا کند

ضیایــی گفت: این وضع بد مالی در هالل احمر نمــی تواند همین طور ادامه پیدا کند؛ 
بارها این موضوع را با مسئوالن مطرح کردیم و هشدار دادیم که نمی توانیم بدون بودجه، 

امدادرسانی را ادامه دهیم.
ضیایی با اعالم این که از ابتدای سال تا کنون ریالی برای بودجه امدادی در اختیار دولت 
قرار نگرفته است، گفت: در نامه ای که به معاون اول رییس جمهوری نوشتم، اعالم کردم 
از ابتدای ســال تا امروز 18 میلیارد تومان از انبارهای هالل احمر برای بحران هزینه شده 

است و در سال گذشته برای عملیات هوایی 80 میلیارد تومان هزینه شد.
کشور سرمایه گذاری در حوزه بحران را نمی پذیرد

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به محقق شدن تنها یکصد میلیارد تومان از بودجه یک 
هزار و صد میلیارد تومانی هالل احمر مصوب مجلس شــورای اسالمی در دو سال و نیم 

گذشته، گفت: دولت کمبودهای بودجه را می پذیرد ولی در عمل چنین نیست.
وی با اعالم این که در حال حاضر جمعیت هالل احمر برای پرداخت هزینه های جاری 
خود دچار مشــکل شده است، افزود: تا کنون از منابع احتیاط، جمعیت 100 میلیارد تومان 

برداشت شده است.
ضیایی گفت: دولت قبل منابع زیادی داشــت و در نتیجه شــرایط مالی هالل احمر نیز 
خوب بود. البته ممکن است ایراد از ما باشد که نتوانستیم دولت را برای گرفتن بودجه قانع 

و بحران سازی کنیم.
برنامه جدی برای جدایی از دولت داریم

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به وظیفه حاکمیتی این جمعیت در حوزه امداد و نجات 
گفت: با وجود اعتبار حدود یک هزار و 100 میلیارد تومانی برای هالل احمر به منظور انجام 
وظیفــه در حوزه امداد و نجات، تــا کنون تنها 100 میلیارد تومان از این بودجه اختصاص 
یافت که قطعا در صورت بروز بحران متوسط و یا بزرگ امکان پاسخگویی مناسب نداریم.

باالترین مقام هالل احمر گفت: در 2 ســال و نیم گذشــته برای امدادرسانی حوادث و 
بحران ها مجبور شدیم از ذخیره احتیاط هالل احمر برداشت کنیم؛ بنابراین به دنبال ایجاد 

درآمدهای پایدار برای هالل احمر هستیم.
ضیایی، بخش اقتصادی هالل احمر را یکی از ارکانی دانســت که می تواند منابع پایدار 
برای هالل احمر به وجود آورد و گفت: ظرفیت این بخش به میزانی است که می تواند یک 

دوم بودجه هالل احمر را تامین کند.
ماموریت هالل احمر در برنامه ششم برای افزایش تاب آوری مردم

ضیایی درباره اهم فعالیت انجام شده در 2سال و نیم گذشته اظهارکرد: قرار گرفتن نقشی 
برای جمعیت هالل احمر در برنامه ششم توسعه یکی از اتفاقات بسیار مهم است.

وی در ایــن باره افزود: هالل احمر در موضوعاتی چــون افزایش ضریب تاب آوری در 
جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و حوادث و ارایه خدمات بشردوستانه در 

برنامه ششم توسعه ماموریت پیدا کرده است.
رئیس جمعیت هالل احمر با اعالم اینکه برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در برنامه 
ششم توســعه برنامه ریزی جدی انجام شده است، گفت: در این راه هالل احمر به دلیل 

ظرفیت هایی که دارد می تواند بسیار مثمرثمر و کمک حال باشد.
ضیایی افزایش آگاهی عمومی جهت کاهش میزان خسارات ناشی سوانح و افزایش تاب 
آوری را از برنامه های پیش رو عنوان کرد که در برنامه ششــم توســعه به عنوان یکی از 

وظایف هالل احمر تعریف شده است.
به گفته وی، تجهیز امکانات امداد و نجات یکی دیگر از برنامه ها بود که برای توســعه 
شبکه امداد و نجات کشور بر موضوع پیشگیری و افزیش آگاهی عمومی مردم تاکید زیادی 

شده است.
از ظرفیت جوانان و داوطلبان استفاده نکردیم

رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه رشــد خوبی در سازمان جوانان و داوطلبان 
هالل احمر شاهد نیستیم و نمی خواهم در مورد مدیران حرفی بزنم، گفت: فعالیت تحولی 

در حوزه جوانان و داوطلبان نداشتیم البته بخشی از آن به کمبود اعتبارات مربوط است.
وی یکــی دیگر از دالیل کم توجهی به حوزه جوانان و داوطلبان را رفتن بودجه و توان 
جمعیت به سمت بخش امداد و نجات اعالم و ابراز امیدواری کرد، با انطباق فعالیت ها با 

برنامه جدید، توازن در هالل احمر شکل بگیرد.
ضیایی با بیان در نظر گرفته شــدن بودجه مشــخص برای جوانان از سال 96، گفت: 

امیدواریم با درنظر گرفتن این بودجه کاستی ها جبران شود.

یکی از معضالت اجتماعی که جامعه با آن دســت به 
گریبان است، مصرف مواد مخدر است. جامعه نگرانی که 
مردم و مسئولینش بارها و بارها برای حل آن به بحث ها 
و اظهارنظرهای متفاوتی پرداخته اند؛ با این وجود روز به 
روز وجود آن بیشتر قابل لمس است. به گونه ای که دیگر 
نیازی به وجود آمار و ارقام نیست و در گوشه و کنار شهر 
و داخل مهمانی ها و پارک ها به راحتی به افرادی برمی 

خوریم که در حال مصرف مواد مخدر هستند.
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود یکی از بهترین 
مســیرهای حمل و مواد مخدر از هالل طالیی و حتی 
مثلث طالیی به اروپا محسوب می گردد و با توجه به این 
که همســایه های ایران از تولید کننده های مواد مخدر 
هســتند این موضوع توجه ویژه ای می خواهد. از یک 
طرف سن مصرف مواد مخدر در کشور در حال کاهش 
است و از طرف دیگر نیز دسترسی به مواد مخدر صنعتی 
راحت شده است. چند وقتی می شود که مسئولین حوزه 
مواد مخدر، کارشناســان و مددکاران اجتماعی از پایین 
آمدن سن اعتیاد به مواد مخدر صحبت می کنند. آنها در 
گفت و گو ها و میزگردهایی که تشکیل می دهند از این 
موضوع صحبت می کنند و هشدار می دهند که اعتیاد 
در حال زنانه شدن است و زنان به سمت استفاده از مواد 

مخدر روی آورده اند.
 موضــوع دیگری کــه در بحث مواد مخدر از ســوی 
مسئولین این حوزه مطرح می شود نحوه مبارزه با اعتیاد 
و مواد مخدر است. از یک طرف ادعا می شود که از ورود 
مواد مخدر به کشور جلوگیری شده است و از سوی دیگر 
آمار و ارقامی که از سوی مسئولین مطرح می شود نشان 

می دهد که وضعیت بهتر نشده است. 
به اعتقاد برخی کارشناسان؛ در کشور با میانگین سن 
اعتیاد مواجه هستیم و شروع اعتیاد به سنین ۱3 تا ۱5 
سال رسیده است؛ این اظهارات درحالی از سوی مدعیان 
مطرح اســت که هیچ منبع موثق و یا آمار درســتی از 
کاهش سن اعتیاد در کشور وجود ندارد و هنوز تحقیقات 

ملی دراین خصوص انجام نشده است. 
عده ای از فعاالن حــوزه اعتیاد هم این ادعا مبنی بر 
شروع سن اعتیاد از سنین پایینی همچون ۱3 تا ۱5 سال 
را رد می کنند و این گفته ها را غیرکارشناسی و ادعایی 

کذب می دانند.
آخرین آمارهای موجود درســتاد مبارزه با مواد مخدر 

نشان می دهد که در زمان حاضر 2 میلیون و 8۰8 هزار 
درکشور با میانگین سنی آنها ۱5 تا ۶5 سال معتادند.

اما در این گزارش این ستاد یا حداقل آنچه که به رسانه 
ها منعکس شــده ، مشخص یا اعالم نشده است که آمار 

معتادان ۱5 ساله، آیا افزایش و یا کاهش داشته است.
یکی از مدعیــان کاهش میانگین ســنی اعتیاد که 
خواســت نامش فاش نشود، می گوید: با رشد اعتیاد در 
مدارس کشــور و نفوذ ســودجویان درمیان نوجوانان و 
اطراف مدارس، آمار نوجوانان معتاد رشد پیدا کرده است.

وی می افزاید: عدم توانایی مسئوالن اجرایی در کنترل 
حواشی مدارس سبب شده است تا شاهد کاهش میانگین 
سنی اعتیاد در کشور به عنوان مساله ای بغرنج باشیم؛ 
در زمان حاضر آمار نوجوانان با دســتیابی آسان به مواد 

محرک صنعتی در مدارس رشد یافته است.
آمارها برای اعتیاد دانش آموزان کشور چه می 

گویند؟
طبــق آمار موجود باید گفت تنها یک درصد از دانش 
آمــوزان از کل جمعیــت ۱4 میلیون نفــری جوانان و 
نوجوانان در کشور، مصرف کننده مواد مخدر هستند که 
نمی توان این یک درصد را معیاری صحیح برای سنجش 
کل جمعیت دانست. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر 
طی چند سال اخیر اقدامات جدی مختلفی را در اطراف 
مدارس با کنترل نامحسوس از فاصله ۱5۰ متری به اجرا 
درآورده اســت تا دانش آموزان در حاشــیه امن بمانند. 
همچنین تالش کرده اســت تا والدین را از این معضل، 

آگاه و هوشیار کند.
همچنین قرار است طبق برنامه ششم توسعه کشور، 
طی یک دوره پنج ساله شیوع اعتیاد،کاهش 25 درصدی 

پیدا کند.
مبارزه با فقر و بیکاری

محمدعلی پورمختارعضو کمیسیون قضایی مجلس، با 
اشــاره به اینکه مبارزه با فقر و بیکاری دو مولفه اصلی 
درحوزه کاهش آســیب های اجتماعی است، گفت: از 
مهم ترین آســیب های ناشی از فقر و بیکاری می توان 
به طالق، مشــکالت اخالقی و برخــی جرائم جنایی و 
اقتصادی اشــاره کرد، بنابراین بررسی ها نشان می دهد 
که بخشی از آسیب های اجتماعی ریشه فرهنگی داشته 
و ناشی از عدم آشنایی افراد با مبانی فرهنگی و اسالمی 
اســت؛ بنابراین اگر مبانی دینی و اسالمی به طور دقیق 
تبیین و به آن عمل شود، بخشی از آسیب های اجتماهی 

کاهش پیدا می کند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ درمجلس شــورای 
اسالمی، با بیان اینکه بخشی از آسیب های اجتماعی نیز 

با معضالت و مشکالت اقتصادی مرتبط است، افزود: به 
طورحتم عدم درآمد کافی و عدم توان اداره امور شخصی 
و خانوادگی با توجه به افزایش بیکاری نیز نقش موثری 
در افزایش آسیب های اجتماعی دارد، متاسفانه بیکاری با 
آن میزان باال درجامعه و بی توجهی نسبت به آن در طی 
چند سال گذشته میزان آسیب های اجتماعی را افزایش 
داده است؛ بنابراین رفع فقر و کاهش بیکاری ازمهم ترین 
وظایف هردولتی است که باید با تدابیر موثر میزان آن را 

کاهش داد.
پورمختار با بیان اینکه بیکاری عامل بسیاری از نابسمانی 
های اجتماعی است، گفت: درکنار فقر و بیکاری به عنوان 
مهم ترین آســیب های اجتماعی مســائل و مشکالتی 
نیزدرحوزه اینترنت و سایبر وجود دارد که شدت آسیب 
پذیری را دراین حوزه ها بســیار افزایش داده و جوانان 
بسیاری دراین بخش دچارمشکالت شدند، بنابراین باید 
سیستم ها را درکشور نوعی طراحی کرد که از نفوذ عوامل 
بیگانه جلوگیری شود؛ البته درحوزه مسائل فرهنگی و 
سبک زندگی ضعف هایی وجود دارد که باید این نقاط 

ضعف را درحوزه اجرا در مدارس حل کرد.
کاهش سن اعتیاد، سیاه نمایی است

هومان نارنجی ها، مدیرکل فرهنگی سابق ستاد مبارزه 
با مواد مخدر به عنــوان یکی از مخالفان ادعای کاهش 
میانگین ســنی اعتیاد در کشور می گوید: کاهش سن 
اعتیاد ادعایی بیش نیســت و عده ای با اعالم آمارهای 

کذب، قصد سیاه نمایی دارند.
وی می افزاید: نتایج دو کار تحقیقاتی ملی در سال 83 
و8۶ نشــان می دهد که میانگین سن اعتیاد در کشور 
حدود 5 / 22 ســال اســت واین امکان ندارد که تنها با 
گذشت ۱۰ سال، میانگین سنی به ۱3 سال رسیده باشد. 
این پژوهشگر و درمانگراعتیاد با بیان اینکه اعتیاد پدیده 
اجتماعی سریع التعقیب نیست، ادامه می دهد: راجع به 
تخریب و یا درمان این پدیده اجتماعی نمی توان صریح 
ودر زمانی کوتــاه، نظر قطعی داد و هر گونه اقدام و کار 

مطالعاتی در این حوزه زمانبر است.
وی اظهار می دارد: به عنوان مثال، برخی کشورها حتی 
۱5 سال کار می کنند تا بتوانند سن اعتیاد را فقط 2سال 
افزایش دهند بنابراین به راحتی نمی توان گفت ســن 

اعتیاد کاهش و یا افزایش یافته است.
مدیرکل فرهنگی ســابق ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
میانگین ســنی معتادان در چند سال اخیر را 33 سال 
عنوان می کند و می گوید: اگر قصد داریم آمار جدیدی 
داشته باشیم باید از کسانی که امروز معتاد هستند آمار 
سنی بگیریم و بعد هم همین معتادها بگویند از چه سنی 

معتاد شده اند یعنی از چه سنی اجبار به مصرف شده اند.
نارنجی ها، کل جمعیت نوجوان و جوان کل کشور را 
۱4 میلیون نفر اعالم می کند و اظهار می دارد: نســبت 
این جمعیت به اعتیاد کار درســتی نیست و نمی توان 
همه این جمعیت را به معضل اعتیاد نسبت داد و باید کار 

آمارگیری، هوشمندانه و بدور از اغراق انجام شود.
اما مجید ابهری آسیب شناس ورفتاراشناس اجتماعی 
کاهش سنی اعتیاد در کشور را تایید کرده است و اظهار 
می کند: در حال حاضر حداقل سن اعتیاد ۱4 سال است 
و گرایش به مواد مخدر از سیگار و قلیان شروع می شود. 
همچنین روزانه هفت نوزاد معتاد در کشــور متولد می 
شوند. این رفتار شــناس اجتماعی می گوید: گسترش 
اعتیاد به دنبال هجوم مستمرمافیای مواد مخدر جهانی 
با هدف تخریب جوانان کشــور باعث شده است عالوه 
برتغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به صنعتی و 

توسعه مواد مخدر گیاهی در جامعه مشاهده شود.
وی می افزاید:  شایعه دروغ و بی اساس عدم اعتیاد مواد 
مخدر گیاهی مثل گل حشــیش، علف و مشتقات آنها 
موجب گرایش جوانان به این مواد شده است درحالی که 
آثار ویران گر این گونه اقالم بسیار بیشتر و عمیق تر است.
این آســیب شــناس می گوید: کاهش سن اعتیاد به 
سیگار و قلیان و مصرف تفننی مواد مخدر گیاهی باعث 

شده است عده ای کاهش سن اعتیاد را مطرح کنند.
ابهری استفاده از قرص های ریتالین و ترامادول توسط 
جوانان بخصوص در دوران امتحانات را حرکت خطرناکی 
دانست و گفت: این امر باید بطور جدی مورد توجه قرار 
بگیرد . با این تفاسیر معلوم ما نشد آیا سن اعتیاد کاهش 
یا افزایش یافته است؟ آیا شروع سن اعتیاد 5 / 22 ، 33 ، 
۱3 و یا ۱5 سال است ؟ باالخره چند سال است؟ چرا آمار 
نداریم ؟ ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا شمار معتادان 
کشور را 2 میلیون و 8۰8 هزار تن اعالم کرده است که 
ایــن اعالم هم پس از چند ســال،جای حرف و حدیث 
بسیاری بین صاحبنظران دارد و برخی از کارشناسان می 

گویند که به این عدد بهتر است کمی بیافزاییم.
محسن روشن پژوه، معاون بهزیستی و مسئول طرح 
تحول نظام مدیریت و سامان دهی معتادان متجاهر و بی 
خانمان اعالم کرد: این طرح با الگوی دادگاه درمان مدار 
متناســب با کرامت انسانی در ۶ استان کشور به صورت 
پایلوت در حال اجراست. این سخنان روشن پژوه نشان 
می دهد که ما شمار معتادان متجاهر را هم نداریم ، شمار 
معتادانی که در خیابان و معابر، آشکارا حضور و همگان بر 
اعتیاد آنان تقریبا یقین دارند؛ چه رسد به اینکه میانگین 

سن اعتیاد باال یا پایین رفته باشد.

امدادرسانی 
با این بی پولی 

ممکن نیست

انقالبی بی نظیر در تاریخ نظام ســالمت ایران رخ داده 
است و مردم امیدوار شده اند، نگذاریم با جو سازی و اتهام 

زنی مردم نا امید شوند.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، با بیان این 
مطلب اقدامات دولت در حوزه ســالمت کشور را بی نظیر 
خواند و گفــت: از اینکه برای آخرین بار در دولت یازدهم 
گزارشــی از فعالیت هــای حوزه ســالمت ارائه می کنم 
خوشحالم . طی 4 سال گذشته اقداماتی در حوزه سالمت 
اجرا شده است که در طول تاریخ بی نظیر بوده است و در 
طول تاریخ وزارت بهداشت هیچ گاه این تعداد از نخبگان، 
عالمان و برجستگان نظام سالمت در ستاد وزارت بهداشت 

و مدیریت استانی به کار گرفته نشده اند.
سید حســن هاشمی در مراسم جشنواره عمران سالمت 
در ســالن اجالس ســران که با حضور رئیس جمهوری 
برگزار شد، افزود: مسئوالن وزارت بهداشت در حوزه های 
مختلف و روسا و مســئوالن دانشگاه های علوم پزشکی 
در 4 ســال گذشته عاشقانه و خالصانه زندگی خود را وقف 
انقالب و طرحی بزرگ در تاریخ این ســرزمین کردند که 
با نام طرح تحول سالمت رضایت 80 درصدی مردم و به 
ویژه محرومان و مســتضعفان را از خدمات دولت فراهم 
کرد و نتیجه آن در انتخابات ریاســت جمهوری به خوبی 

نمایان شد.
وی گفت: برای اجرای هدف اول که کاهش هزینه های 
درمانــی مردم بود، پنج هزار میلیارد تومان هزینه شــد و 

هزینــه های مردم در مراکز درمانــی دولتی از 40 درصد 
به کمتــر از 8 درصد کاهش یافت و کل پرداخت از جیب 
مردم در ایران که در ابتدای دولت یازدهم 55 درصد و جزو 
بدترین شاخص ها در جهان بود به 40 درصد کاهش پیدا 
کرد و کاهش 15 درصدی پرداختی مردم برای ســالمت 
در یک دوره دولت، اقدامی بزرگ و بی ســابقه اســت به 
خصوص اینکــه می دانیم برای هر یــک درصد کاهش 

هزینه های مردم باید 790 میلیارد تومان هزینه کنیم.
هاشمی اضافه کرد: گرچه پرداخت از جیب مردم به 40 
درصد در این دولت کاهش یافت اما هدف گذاری وزارت 
بهداشت و قانون رسیدن به سهم 25 درصدی مردم برای 
پرداخت از جیب در نظام ســالمت اســت که هنوز با آن 
فاصله داریم و می دانیم که در کشورهای پیشرفته میزان 
پرداخت از جیب مردم برای سالمت زیر 20 درصد است.

انقالبی در بیمارستان سازی ایران
هاشــمی ادامه داد: در سه سال گذشــته 18 هزار خانه 
بهداشــت، نوسازی و تجهیز شــد، 2.5 میلیون متر مربع 
فضای بیمارســتانی بازسازی و نوســازی شد و 21 هزار 

تخت بیمارستانی جدید ساخته، تجهیز و راه اندازی شد.
وی افزود: در ابتدای دولت قــول ایجاد 21 هزار تخت 
بیمارســتانی جدید را به مردم دادیم ولی امروز به عدد 25 
هزار تخت بیمارســتانی جدید دست پیدا کرده ایم. عالوه 
بر آن پنج هزار مرکز بهداشــتی نیز ســاخته و راه اندازی 
شده است و 5 هزار و 500 طرح عمرانی دیگر نیز در حال 

ساخت داریم که تا سال آینده به بهره برداری می رسند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: عالوه بر این اقدامات، زایمان 
طبیعی در کشــور رایگان شد، دو هزار سوئیت و اتاق ویژه 
زایمان در کشور ساخته و راه اندازی شد و با بهبود خدمات 
بهداشــتی مرگ و میر زنان باردار از 25 در صد هزار تولد 
به 18.5 در صد هزار تولد کاهش پیدا کرد و هدف گذاری 
ما رساندن این شاخص به زیر 15 است که در کشورهای 

پیشرفته دنیا نیز رقم مطلوبی است.
وی افزود: مرگ و میر نوزادان نیز در چهار سال گذشته 
از 12 در هــزار تولــد به 9 در هزار تولــد کاهش یافت و 
در مورد این دو شــاخص رتبه ما در منطقه قبل از دولت 
یازدهم 11 بود که به عدد ســه رســیدیم و این پاسخی 
اســت به کسانی که وزارت بهداشــت رو متهم می کنند، 
طرح تحول سالمت درمان محور است و به بهداشت توجه 

نکرده است.
وزیر بهداشــت افزود: در شــروع دولــت یازدهم تعداد 
دانشــمندان برتر علوم پزشــکی ایران در دنیا هشت نفر 
بود که در ایــن دولت به 466 نفر افزایش پیدا کرد، تعداد 
مقاالت علوم پزشکی نیز در سامانه اسکوپوس 43 درصد و 
در سامانه آی اس آی، 56 درصد رشد پیدا کرد. همچنین 

کیفیت این مقاالت نیز 360 درصد افزایش یافت.
وی گفت: شاخص ارجاع به مقاالت علوم پزشکی ایران 
نیز در دولت یازدهم از 20 هزار به 37 هزار و 500 افزایش 

پیدا کرد که رشد کم نظیری است.

سالمت برای اولین بار اولویت دولت شد
وزیر بهداشــت تأکید کرد: در همه دولــت ها، اولویت 
سیاســت گذاران در جهت توســعه جاده، راه آهن، سد و 
کارخانــه بوده اســت و اراده ای برای توســعه در بخش 
رفاه، خدمات و به ویژه ســالمت نداشته اند در حالیکه در 
کشــورهای غربی موضوع درست برعکس است و توسعه 
در حوزه رفاه و ســالمت حرف اول را می زند و موفقیت 
و ناکامــی های این دولت ها بــه اقدامات آنها در این دو 
حوزه بســتگی دارد. وی افزود: بــرای اولین بار در دولت 
یازدهم این اشتباه تاریخی اصالح شد و دیگر در این دولت 
سالمت یک حوزه هزینه ساز و هدر دادن منابع نبود بلکه 
در این دولت همه معتقد بودیم که توســعه کشور فقط در 
زمانی به وقوع می پیوندد که مردمان و انسان هایی سالم، 
شــاداب و امیدوار داشــته باشــیم و این یکی از اهداف و 
شعارهای اساسی انقالب و قوانین نظام جمهوری اسالمی 
و دستورات مقام معظم رهبری بوده است که در این دولت 

مورد توجه قرار گرفت.

رضایت 80 درصدی مردم از خدمات سالمت

رئیس جمعیت هالل احمر:

رئیس کمیسیون نامگذاری شــورای اسالمی شهر تهران 
گفــت: بزرگــراه نیایش به نــام مرحوم آیت اهلل هاشــمی 

رفسنجانی نامگذاری می شود.
 مجتبی شاکری در سیصدو پنجاه و هشتیمن جلسه علنی 
شــورای اسالمی شــهر تهران با اشــاره به برگزاری جلسه 
مشــترک با محســن هاشمی رفســنجانی در خصوص این 
نامگــذاری افزود: موضوع این نامگــذاری بزودی در صحن 

شورا مطرح و با رای نمایندگان تصویب می شود.
وی گفت: این موضوع بنا به خواســت محسن هاشمی در 
روز تولد آیت اهلل رفســنجانی دوم شــهریور ماه اجرایی می 

شود.
به گزارش ایرنا، طــرح دو فوریتی نامگذاری مکانی)معبر، 
میدان یا بوســتان( در تهران به نام مرحوم آیت اهلل هاشمی 

رفســنجانی اواخر دی ماه سال گذشته در دستور کار شورای 
اسالمی شهر تهران قرار گرفت.

پیش از این چندین پیشــنهاد بــرای نامگذاری مکانی در 
تهران به نام مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در شورای 

شهر مطرح شده بود که هیچ یک به تصویب نرسید.
درهمین ارتباط، اســماعیل دوســتی در ســیصد و سی و 
هشــتمین جلسه علنی شورای شــهر تاکید کرد که خانواده 
آقای هاشمی مخالف نامگذاری خیابان سرو)در منطقه2( به 

نام آیت اهلل هاشمی هستند.
وی با بیان اینکه درباره نامگذاری خیابان ســرو اتفاق نظر 
وجود داشــت گفت: امروز من با یاسر هاشمی)فرزند آیت اهلل 
هاشمی( و آقای شــاکری با محسن هاشمی) فرزند آیت اله 
هاشــمی( صحبت کردیم و جمع بندی این تماسها این شد 

که کمیته نامگذاری شورا با محسن هاشمی جلسه ای داشته 
باشد. وی از هیات رئیسه خواست موضوع نامگذاری متوقف 

شود تا رضایت خانواده ایشان تامین شود.
محسن سرخو عضو دیگر شورا نیز اظهار داشت: در دیداری 
که با همسر آیت اهلل هاشمی داشتیم، ایشان تأکید کردند که 

همین که کتاب های آیت اهلل نام ایشان است، کافی است.
اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران در سیصد و سی و 
هفتمین جلســه این شورا نیز که بطور غیر علنی برگزار شد، 
نامگذاری خیابان ســرو شرقی و غربی در سعادت آباد به نام 

آیت اهلل هاشمی را تصویب کرده بودند.
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی عصر روز یکشنبه 19 دی 
ماه سال گذشته، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای 

تجریش دارفانی را وداع گفت.

نامگذاری بزرگراه نیایش به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

طبق گزارش جدید ســازمان ملل، جمعیت جهان تــا پایان قرن کنونی به 11.2 میلیارد 
نفر خواهد رسید.

طبق گزارش ســازمان ملل جمعیت جهان از 7.3 میلیارد نفر به 9.7 میلیارد نفر تا سال 
2050 خواهد رسید و تا پایان قرن میانگین به 11.2 میلیارد نفر می رسد.

آسیا با جمعیت فعلی 4.4 میلیارد نفر احتماال پرجمعیت ترین قاره جهان باقی خواهد ماند 
که پیش بینی می شــود در اواسط قرن به 5.3 میلیارد نفر برسد اما تا پایان قرن جمعیت 

آن به 4.9 میلیارد نفر کاهش یابد.
جان ویلموث، مدیر بخش جمعیت سازمان ملل، در این باره می گوید: »این احتمال که 

رشد جمعیت جهان در طول این قرن به پایان برسد، 23 درصد است.«
رشد جمعیت جهان در این قرن به پایان نخواهد رسید مگر آنکه نرخ زادوولد بی سابقه 

در مناطقی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا کاهش یابد.
طبق الگوهای جمعیت شــناختی برآورد می شود که جمعیت جهان در سال 2100 بین 

9.5 تا 13.3 میلیارد نفر باشد.

جمعیت جهان تا پایان قرن از مرز 
۱۱ میلیارد نفر عبور می کند

شهردار منطقه 20 تهران از احداث بزرگترین پایانه حمل و 
نقل عمومی پهنه جنوب تهرات با ظرفیت 800 دســتگاه در 

قالب مجتمع چند منظوره خبر داد.
ســید احمد صفوی، گفت: بزرگ ترین پایانه پهنه جنوب 
شــهر تهران در قالب مجموعه ای چندمنظوره و ترکیبی از 
تمامی مدهای حمل و نقلی شامل اتوبوس، تاکسی، بی آرتی، 
ون و خودروهای سواری در مجاورت ایستگاه مترو جوانمرد 

قصاب در حال احداث است. صفوی با اشاره به تردد روزانه 25 
هزار مسافر در ایستگاه مترو جوانمرد قصاب افزود: این پایانه 
ظرفیت گردش 853 دستگاه از مدهای حمل ونقلی، پوشش 
12 خط ، پارک 570 خودرو ســواری و توقف 111 دستگاه 

حمل و نقلی عمومی دارد.
وی خدمات رســانی به محدوده حریــم را از اولویت های 
مدیریت شهری منطقه 20 برشمرد و گفت: 5 مورد از خطوط 

حمل ونقل عمومی تحت پوشــش پایانــه جوانمرد قصاب، 
مربوط به شهرهای اقماری از جمله باقرشهر، قرچک، ورامین، 
قمصر و تورقوزآباد اســت. شــهردار منطقه 20 به تمدن 8 
هزارساله شهرری اشاره کرد و افزود: فضاهای توقف ناوگان، 
مسیرهای عبوری عابرین پیاده و پارک سوار مسقف می شود 
و معماری فاخری برای آن طراحی شده و کامال متناسب با 
ســابقه تاریخی شهرری است. مازیار حسینی معاون حمل و 

نقل و ترافیک شــهرداری تهران در جریان بازدید میدانی از 
مراحل پیشرفت عملیات عمرانی پایانه و پارک سوار جوانمرد 
قصاب که با حضور شهردار و مدیران ارشد منطقه 20 انجام 
شد، زمان افتتاح و بهره برداری از این پروژه بزرگ ترافیکی را 
مهرماه و پیش از بازگشایی مدارس اعالم کرد. پایانه جوانمرد 
قصاب با مســاحت 43 هزار مترمربعی در مجاورت ایستگاه 

مترو جوانمرد با پیشرفت 60 درصدی در حال اجراست.

احداث بزرگترین پایانه حمل و نقل عمومی در جنوب تهران 


