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حق با شماست
سبد كاال به زنان سرپرست خانوار 

تعلق گيرد
يك شهروند از كرج: چرا به زنان سرپرست خانوار با وجود 

داشتن فرزند، سبد كاال نداده اند؟
ــه به ما  ــت ك ــهروندان: چگونه اس ــري از ش ــع كثي جم
ــتمري بگيران تامين اجتماعي با وجود  ــتگان و مس بازنشس

داشتن حداقل حقوق سبد كاال تعلق نگرفته است؟
ــت مردمي كه براي ميهن  ــگري: آيا سزاوار اس علي عس
ــبد كاال به  ــاني مي كنند، اين گونه براي يك س خود جانفش

جان هم بيفتند؟
ــرا بايد در روزهاي برفي و  ــهروندان: چ جمع كثيري از ش
ــي آن هم در اول روز بقدري كم  ــايل نقليه عموم باراني، وس

باشد كه انبوه مسافران در خيابان ها پراكنده  شوند.
ــهرك مريم در اين سرماي  ــداللهي از شهريار: گاز ش اس

طاقت فرسا قطع شده است. چرا؟
ــت مسئوالن ذي ربط در  ــهروندان: خوب اس جمعي از ش
ــبد كاال به مردم تجديدنظر كرده و روش توزيع  مورد ارائه س
كمك ها را طوري ترتيب دهند كه كرامت مردم حفظ شود.

22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
هنگام جمع بندي آمارها تهران را كنار مي گذارند و وضع 
استان هاي ديگر را برحسب تعداد جمعيت شان مي سنجند. 
ــتان ها ميسر است و  تماس با خط ملي اعتياد از همه شهرس
اكنون به طور ميانگين حدود 60 درصد تماس ها از تهران و 
40 درصد آن از استان هاي ديگر است كه اصفهان، فارس، 
ــترين تماس ها و خراسان  ــان رضوي بيش همدان و خراس
شمالي، كهگيلويه و بوير احمد و ايالم كمترين تماس را به 

خود اختصاص مي دهد.
ــدادش به طور ميانگين در  ــن اين تماس ها كه تع در بي
ــيده، جدا  از مردان  ــال  92 به 15 هزار مورد رس هر ماه از س
ــته يا ناخواسته درگير مواد مخدر شده اند،  و زناني كه خواس
ــتند كه مظلوم تر از هر قشر ديگر از تبعات  كودكاني نيز هس
ــت،  ــاد رنج مي برند. البته تعداد اين تماس ها زياد نيس اعتي
ــري حكايت دارد كه كودكان را  ــا همين تعداد نيز از خط ام
ــنيده ها حاكي است اين كودكان يا نوزاد  تهديد مي كند.ش
مادراني معتادند و در دوره جنيني با مواد مخدر رشد كرده اند 
ــتند كه در معرض  ــده اند يا كودكاني هس ــاد متولد ش و معت
دائم دود مخدرها قرار دارند و گرفتار عالئم اعتياد شده اند و 

بزرگ ترهايشان به دنبال راه عالج مي گردند.
ــدادي از اين كودكان نيز فرزند خوانده خانواده هايي  تع
ــتند كه بي خبر از همه جا، آنها را به فرزندي پذيرفته اند  هس
ــابق آنها يا به اين كودكان مواد  ــه بدانند خانواده س بي آن ك
ــم دود مخدرها قرار  ــا در معرض دائ ــد ي ــدر خورانده ان مخ
داده اند. والدين اين فرزند خوانده ها وقتي كودك خود را كه 
ــك  عالئمي غيرعادي دارد به مراكز درماني مي برند، پزش
ــخيص مي دهد و همين مي شود  عالئم  اعتياد را در آنها تش
ــي اعتياد تماس مي گيرند و  ــه زوج هاي نگران با خط مل ك
مي پرسند چطور مي شود به ترك اعتياد اين كودكان كمك 

كرد و به رنج هايشان پايان داد.
ــد و از  ــاس مي گيرن ــا 09628 تم ــم ب ــجويان ه دانش
ــورت مي خواهند. تعداد تماس هايي كه  كارشناسانش مش
دانشجويان با خط ملي اعتياد برقرار مي كنند نيز زياد نيست، 
ولي بيشتر از تماس هايي است كه محور آن كودكان معتاد 
ــجوياني كه با اين مركز تماس مي گيرند يا به  ــت. دانش اس
ــال راه خالصي مي گردند يا  ــواد مخدر اعتياد دارند و دنب م
ــب هاي امتحان  ــاده مخدر را در ش ــنيده اند اگر فالن م ش
ــان باال مي رود و مي توانند  مصرف كنند تمركز و كارايي ش
براي درس خواندن بيشتر وقت بگذارند و نمره هاي بهتري 
بگيرند، در حالي كه اين شنيده ها چيزي جز سراب نيست.

 مرجعي براي كسب اطالع
ــاوران خط ملي اعتياد كه روزي 12 ساعت خدمات  مش
ــاوره تلفني ارائه مي دهند و اگر الزم باشد تا چند ساعت  مش

پاي حرف هاي مردم دردمند مي نشينند، سختي هاي كار و 
فشارهاي رواني را با هدف كاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد 
به جان مي خرند. اين مركز راه اندازي شده تا به مردم درگير 
ــاد يا آنهايي كه در معرض خطرند اطالعات بدهد و اگر  اعتي

الزم است افراد را به مراكز درماني مجاز راهنمايي كند.
اما به گفته قازاريان، اين مركز زماني به هدفش مي رسد 
ــند كه براي پيشگيري  كه مردم با آن تماس بگيرند و بپرس

ــت  از اعتياد بايد چكار كرد نه اين كه وقتي كار از كار گذش
دنبال راه چاره باشند.

ــط ملي را براي  ــتند كه خ ــا اين حال مردم زيادي هس ب
كسب اطالعات بيشتر درباره مواد اعتياد آور انتخاب مي كنند 
ــش هايي درباره فرزند پروري، روش هاي پيشگيري  و پرس
ــند.  ــر معتاد مي پرس از اعتياد فرزندان و نحوه رفتار با همس
ــاوره  ــاد هم به همه اين افراد مش ــاوران خط ملي اعتي مش

مي دهد و اگر الزم باشد تماس گيرندگان را به مراكز درمان 
و كاهش آسيب اعتياد داراي مجوز ارجاع مي دهد.

 شيشه، ترياك، هروئين 
ــه  ــد حتما جزو س ــور نباش ــاد اگر معضل اول كش اعتي
ــه، اين ماده خانمان برانداز در  ــت و شيش ــكل اول اس مش
ــور بيداد مي كند؛  ــت كه مصرفش در كش صدر موادي اس
ماده اي كه نقطه اي كور در حوزه اعتياد محسوب مي شود. 
ــر شده از مراكز رسمي نشان مي دهد با اين  اطالعات منتش
ــواد اعتياد آور پرطرفدار در  ــه ترياك و هروئين هنوز از م ك
كشور است، ولي شيشه همچنان مصرف كنندگان بيشتري 
ــنگين تر از  دارد در حالي كه تبعات آن براي طرفدارانش س

ترياك و هروئين است.
ــمي يك ميليون و 350 هزار معتاد در كشور  اگر آمار رس
ــش ميليون نفر به  ــت كم ش را بپذيريم و قبول كنيم كه دس
طور مستقيم از پيامدهاي مواد مخدر رنج مي برند، آن وقت 
ــتگيرمان مي شود كه چه تعداد از خانواده هاي ايراني به  دس
ــطه مواد مخدر متزلزل شده اند؛ موضوعي كه اگر ساده  واس
ــود  از كنارش بگذريم ديري نمي گذرد كه همه گيرتر مي ش
و طولي نمي كشد كه اعتياد در رتبه نخست معضالت كشور 

جاي مي گيرد.

مشاوره رايگان براي خانواده معتادان
دست كم 6 ميليون نفر به طور مستقيم از پيامدهاي مواد مخدر در كشور رنج مي برند 

ــما كارش شروع شد و  ــفند 87 رس خط ملي اعتياد، اس
ــرد زني بود از  ــماره گيري ك ــي كه 09628 را ش اولين كس
ــري معتاد كه شدت اعتياد او دلواپسي هاي  تهران با همس
ــاله اش را به مرحله  ــت پسر شش س ــبت به سرنوش زن نس
ــانده بود. مشاور اين مركز، گزينه هاي  نگران كننده اي رس
ــه داد و اين كار آن قدر  ــن مادر نگران ارائ ــش رو را به اي پي
ــوهر و  ــا راهنمايي هاي درماني براي ش ــه پيدا كرد ت ادام

مشاوره هاي پيشگيرانه براي فرزند او انجام شد.
ــترين تماس را  از آن زمان تا به حال زنان همچنان بيش
ــا خط ملي اعتياد مي گيرند به طوري كه در هر ماه به طور  ب
ــد تماس ها را زنان برقرار مي كنند. البته  ميانگين 80 درص
ــتر موارد مصرف كننده نيستند،  زنان تماس گيرنده در بيش

ــا قرباني اعتياد يكي از اعضاي خانواده اند، يا نگران  بلكه ي
ــت كودكان خويشند و راهكار مي خواهند يا مايلند  سرنوش

درباره مواد اعتيادآور اطالعات بيشتري كسب كنند.
مردان هم با خط ملي اعتياد تماس مي گيرند، اما خيلي 
ــاس در ماه،  ــه از هر صد تم ــا، به طوري ك ــر از زن ه كمت
ــان و 20 تماس  ــن 80 تماس متعلق به زن ــه طور ميانگي ب
ــتر زنان  ــت، آن هم با اين فرق كه بيش مربوط به مردان اس
ــتر دنبال  ــتند و بيش تماس گيرنده، مصرف كننده مواد نيس
راهنمايي براي همسر و فرزند و وابستگان خود مي گردند، 
ــتر مردان تماس گيرنده با خط ملي اعتياد  در حالي كه بيش
ــب  ــتند و درصد كمي از آنها براي كس ــده هس مصرف كنن

اطالعات و راهنمايي با اين خط تماس مي گيرند.

اولين تماس...

 بازار يك ميليارد دالري 
لوازم آرايشي در ايران

ــي در  ــازمان غذا و دارو گفت: بازار لوازم آرايش رئيس س
ــور ما يك بازار بزرگ يك ميليارد دالري است كه حجم  كش
ــمي، سرطان زا و  قابل توجه آن لوازم تقلبي و آلوده به مواد س

تاريخ گذشته است.
رسول ديناروند در گفت وگو با فارس افزود: بخش مهمي 
از لوازم آرايشي موجود در كشور قاچاق و تقلبي است و با توجه 
به اين كه هيچ ارزي از طرف دولت براي واردات لوازم آرايشي 
ــود، آمار دقيق واردات اين اقالم را به  اختصاص داده نمي ش

كشور در اختيار نداريم.
ــا توجه به اين كه همه  ــوان كرد: در مورد داروها ب وي عن
ــت و نظارت  ــد داخل به دقت ثب ــي و تولي ــاي واردات داروه
ــود، آمار و ارقام دقيق داريم، ولي در مورد لوازم آرايشي  مي ش
ــدت با واردات كاالهاي قاچاق و تقلبي  ــتي بش و حتي بهداش

در كشور درگير هستيم.
ــت تاكيد كرد: اين يكي  معاون غذا و داروي وزير بهداش
ــت كه بازار  ــاي مهم داخلي و حتي بين المللي اس از چالش ه
ــت و برخي  ــيار پررونق اس ــي بس قاچاق و تقلبي لوازم آرايش
كشورها در زمينه توليد و تقلب برندهاي معروف بشدت فعال 
ــتريان اين شركت ها نيز كشورهاي  هستند و مهم ترين مش

خاورميانه هستند.
ــت براي  ــرد: مهم ترين اقدام وزارت بهداش وي اظهارك
ــور، درج برچسب  جلوگيري از عرضه اين اقالم مضر در كش
ــتي مجاز است كه مردم  ــي و بهداش اصالت روي لوازم آرايش

امكان شناسايي اقالم تقلبي را از اقالم مجاز داشته باشند.

 خروج 2000 پزشك
 از روستاهاي كشور

رئيس كل سازمان نظام پزشكي ايران نسبت به بي انگيزه 
شدن پزشكان شاغل در روستاهاي كشور هشدار داد و گفت: 
ــتاهاي كشور مشغول خدمت هستند  6000 پزشك در روس
ــت كه  ــكان، آن قدر پايين اس ــن پزش ــم دريافتي اي ــه رق ك

2000 پزشك روستايي از مدار خارج شده  اند.
ــال 84  ــا مهر افزود: از س ــي در گفت وگو ب ــا زال عليرض
ــزان پرداختي به  ــد و مي ــكان تعيين ش ــه اي براي پزش تعرف
ــال 84 به اندازه اي خوب بود كه  ــتايي در س ــكان روس پزش
پزشكان براي رفتن به مناطق روستايي با هم رقابت داشتند، 
ــفانه روند افزايش تعرفه هاي آنها از سال 86 به بعد،  اما متاس

خيلي كند شد و تا حدودي نيز ثابت ماند.
وي به رقم دريافتي پزشكان روستايي كه حداكثر 1/5 تا 
ــت، اشاره كرد و يادآور شد: در سال هاي  دو ميليون تومان اس
ــب بود، اما كم كم اين روند  ــا 86، پرداختي به آنها مناس 84 ت

معكوس شد.
ــكي ايران نسبت به خالي  ــازمان نظام پزش رئيس كل س
ــدار داد و افزود: ما 22 ميليون  ــدن روستاها از پزشك هش ش
ــالمت آنها از اهميت بااليي برخوردار  روستايي داريم كه س
ــك در اين مناطق، مي تواند زنگ خطر  ــت كه نبود پزش اس

جدي براي سالمت روستاييان كشور باشد.
ــدن تعرفه هاي خدمات درماني،  زالي با تاكيد بر واقعي ش
تصريح كرد: براي اين  كه بتوانيم از خروج پزشكان روستايي 

جلوگيري كنيم، بايد انگيزه ماندن آنها را افزايش دهيم.
وي از پرداخت تعرفه هاي باالتر براي پزشكان روستايي 
ــن تامين امكانات و خدمات مورد نياز آنها به عنوان  و همچني

اهرم هاي ماندگاري پزشكان در روستاهاي كشور نام برد.

بي احتياطي راننده، عامل 
تصادف سرويس هاي مدارس

ــان وزارت آموزش و  ــا و مربي ــن اولي ــركل انجم مدي
ــرويس مدارس  ــرورش گفت: قوانين و مقررات درباره س پ
ــت، ولي بي احتياطي افراد همه چيز را تحت الشعاع  كم نيس

قرار مي دهد.
ــو با فارس افزود: براي  ــا بورقاني در گفت وگ محمدرض
ــدارس آيين نامه ها  ــرويس م ــات س ــري از تصادف جلوگي
ــود؛ اما وقتي راننده اي  ــال ارزيابي و بازنگري مي ش هر س
ــاز و انحراف به چپ  ــرعت غيرمج بي احتياطي مي كند، س

دارد حوادث نيز اتفاق مي افتد.
ــه به اندازه  ــرويس مدرس وي ادامه داد: ما براي راننده س
ــتيم، چون اگر در مدرسه معلم  مدير و معلم اهميت قائل هس
ــود  ــه دانش آموزان مي گويد بايد قوانين رانندگي رعايت ش ب
ــاري در رانندگي را در  ــد  صبر ،حوصله و بردب ــوز باي دانش آم

مسير مدرسه و خانه از راننده ياد بگيرد.
ــت: در قم 3500  ــاره كرد و گف ــي به حادثه قم اش بورقان
ــزار دانش آموز از اين  ــه وجود دارد و 19 ه ــرويس مدرس س
ــك بي احتياطي همه  ــتفاده مي كنند؛ ولي ي ــرويس ها اس س

زحمات را زير سوال مي برد.

علوفه رساني به حيات وحش 
سراسر كشور

ــت از علوفه رساني به  فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــوي يگان حفاظت محيط  ــر كشور، از س حيات وحش سراس

زيست، تشكل هاي مردم نهاد و مردم محلي خبر داد.
ــنا   افزود:  ــرهنگ حميدرضا خيلدار در گفت وگو با ايس س
ــكوني بر  ــدن حيات وحش به مناطق مس به دليل نزديك ش
ــور خواسته ايم كه  ــرما، برخي نهادهاي غيردولتي كش اثر س
ــت از اين گونه ها ياري كنند؛ چرا كه  ــا را در هدايت و حفاظ م
ــطح مناطق و سرماي سراسري،  ــترده بودن س به دليل گس
كمك رساني به حيات وحش بسيار مشكل است. از طرفي به 
ــدن حيوانات به خانه هاي مردم امكان شكار  دليل نزديك ش
ــكارچيان مي رود كه از مردم مي خواهيم در  ــوي ش آنها از س

اين زمينه به ما كمك كنند.
وي درباره نوع علوفه اي كه از سوي مردم براي حيوانات 
ــدارهايي كه تاكنون در اين مورد داده  ــود و هش ريخته مي ش
ــده، توضيح داد: مردم محلي شامل روستانشينان و عشاير  ش
ــذاي حيات وحش آگاه  ــتند بخوبي از نوع غ ــه دامدار هس ك
ــاهده كنيم عشاير غذاي  ــتند و حتي در برخي مواقع مش هس
دام هاي خودشان را كم كرده و آن را به حيات وحش مي دهند 

بنابراين از اين نظر مشكلي وجود ندارد.
وي افزود:  به دليل سرما و برف شديد در برخي نقاط كشور 
به بالگرد احتياج داريم كه به دليل هزينه هاي باالي آن دچار 
ــتيم. از طرفي به دليل بارش شديد برف امكان  ــكل هس مش

پرواز بالگرد در مناطق حفاظت شده وجود ندارد.

ــاني ستاد كل نيروهاي مسلح، درباره  جانشين منابع انس
ــربازي گفت: افزايش احتمالي مدت  افزايش مدت خدمت س
خدمت سربازي يا كاهش برخي كسر خدمت ها از جمله كسر 
خدمت مناطق محروم، بدي آب و هوا و مرزي يا كسر خدمت 
ــته و تا پايان سال تصميم  ــي بيشتر داش ــيج نياز به بررس بس

نهايي ستادكل نيروهاي مسلح اعالم خواهد شد.
ــي كمالي درباره واجدين  ــنا، سردار موس به گزارش ايس
ــتفاده از تسهيالت كسر خدمت ايثارگري والدين  شرايط اس
ــر خدمت هاي ايثارگري از سال 91  ــال 90 گفت: كس در س
ــال 72 به قبل كه تا  ــده بنابراين فقط متولدين س متوقف ش
ــال 90 واجد شرايط بهره مندي از اين امتياز بوده اند  پايان س
ــده اند،  ــه دليل معافيت تحصيلي وارد غيبت نش ــون ب و تاكن

مي توانند از اين تسهيالت استفاده كنند.
ــي و  ــربازاني كه داراي مدرك كارشناس كمالي گفت: س
ــتند مي توانند با انجام و ارائه طرح هاي تحقيقاتي  باالتر هس
ــر خدمت  ــربازي از كس ــدت خدمت س ــا كل م ــاه ت از دو م

برخوردار شوند.
ــربازان  ــبد كاالي دولت به س ــتحقاق س ــاره اس وي درب
ــه به عنوان  ــل در صورتي ك ــربازان متاه ــل گفت: س متاه

ــت خانواده از يارانه نقدي بهره مندند مي توانند سبد  سرپرس
كاالي اهدايي دولت را دريافت كنند.  

ــايعات توجه  ــا تاكيد به جوانان مبني براين كه به ش وي ب
ــربازي را  ــر قوانين و مقررات موجود خدمت س ــد و براب نكنن
ــام دهند، تصريح كرد: درباره خبرهاي مربوط به خدمت  انج
ــربازي صرفا به اطالعيه هاي ستادكل نيروهاي مسلح و  س

سازمان وظيفه عمومي ناجا توجه كنند.  
ــر معافيت هاي  ــموالن منتظ كـــمالي تاكيد كرد: مش
جديد  يا كسر خدمت، كاهش مدت خدمت يا فروش خدمت 
ــبت به تعيين تكليف خدمتي  ــند و بموقع نس ــربازي نباش س

خود اقدام كنند.  

 پرداخت اقساطي حق بيمه خدمت سربازي
مديركل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي، 
ــاطي دوازده ماهه حق بيمه خدمت سربازي  از پرداخت اقس
ــال توقف خبر داد و گفت: اين برنامه طي چند  پس از چند س

روز آينده اجرايي مي شود.
ــزود: پرداخت  ــري در گفت وگو با مهر اف ــيروس نصي س
اقساطي حق بيمه خدمت سربازي چند سال متوقف شده بود 
ــهيالت به  ــا با توجه به مراجعات زياد متقاضيان و ارائه تس ام
افرادي كه توان پرداخت حق بيمه دو سال خود را به صورت 

يكجا ندارند، اين طرح بزودي دوباره از سر گرفته مي شود.
ــاطي حق بيمه اين  ــرط پرداخت اقس ــد كرد: ش وي تاكي
ــده بايد در زمان ارائه تقاضا مشغول به كار  ــت كه بيمه ش اس

بوده و تحت پوشش تأمين اجتماعي باشد.
ــدگان سازمان تامين اجتماعي  مديركل امور فني بيمه ش
ــنهاد دكتر نوربخش و تصويب هيات  گفت: اين طرح با پيش
ــود كه  ــاي آينده اجرايي مي ش ــازمان طي روزه ــره س مدي

اميدواريم در دهه فجر در شعب تامين اجتماعي آغاز شود.
به گفته نصيري، تمام افرادي كه پس از سال 85 به خدمت 
ــربازي اعزام شده اند نيز مشمول پرداخت حق بيمه شده و  س

مي توانند از پرداخت اقساطي  دوازده ماهه بهره مند شوند.
ــوي فرد و  ــاره به اين كه 7 درصد حق بيمه از س وي با اش
23 درصد نيز از سوي دولت پرداخت مي شود، گفت: حق بيمه 
7 درصدي با توجه به ميزان حقوق دو سال آخر فرد متقاضي 

تعيين و قسط بندي مي شود. 

«كتابخواني» به كتاب هاي درسي مي آيد اعالم مدت زمان سربازي تا پايان سال
ــوزش و پرورش از ورود طرح  ــي وزير آم معاون پرورش
ــال  ــطه از س ــي جديد دوره متوس كتابخواني به كتب درس

تحصيلي 94ـ93 خبر داد.
ــنا افزود: طرح  ــاش در گفت وگو با ايس ــا كف حميدرض
ــون در دوره ابتدايي در حال  ــي هم اكن ــاب و كتابخوان كت
ــده است.  ــتورالعمل آن نيز به مدارس ابالغ ش انجام و دس

ــم در كالس كتابي  ــان اين كه در اين طرح، معل ــا بي وي ب
ــد و دانش آموزان نيز آن را  ــراي دانش آموزان مي خوان را ب
ــن طرح در دوره  ــه داد: براي اجراي اي ــد مي كنند، ادام نق
ــري طرح كتابخواني  ــكلي وجود ندارد، اما تس ابتدايي مش
ــطه اول و دوم در سازمان پژوهش در دست  به دوره متوس

بررسي است. 

رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از امدادرساني 
به 30 هزار نفر از مسافران زمستاني گرفتار در جاده ها و مسيرهاي 

مواصالتي سخت گذر و كوهستاني خبر داد.
پيرحسين كوليوند در گفت وگو با ايرنا با تشريح آخرين اقدامات 
انجام شده از سوي گروه هاي امدادرسان هالل احمر در 28 استان 
متاثر از برف، يخبندان و سرماي شديد گفت: اين خدمات امدادي 
ــانزدهم بهمن امسال از سوي گروه هاي امدادرساني  از دهم تا ش

اعزام سريع در اين استان هاي كشور انجام شده است.
ــتند با  ــده امدادگران توانس ــدت يادش ــح داد: در م وي توضي
ــراري و موقت 6700 نفر  ــكان اضط ارائه خدمات تخصصي اس
ــتاني را در پايگاه هاي امداد و نجات جاده اي و  ــافران زمس از مس
ــاجد بين راهي و پايگاه هاي راهداري  ــهري هالل احمر و مس ش

اسكان دهند.

ــان 249 نفر  ــد تاكيد كرد: با تالش نيروهاي امدادرس كوليون
ــر از آنان زنان  ــرما كه 24 نف ــان و متاثرين از برف و س از مصدوم
باردار بوده اند، به مراكز درماني و بيمارستاني اعزام و 90 نفر ديگر 
ــان در محل درمان  ــوي نيروهاي امدادرس از مصدومان نيز از س

سرپايي شدند.
ــاني به 3730 خودروي  ــئول، امدادرس به گفته اين مقام مس
ــده  گرفتار و در راه مانده برف و كوالك از ديگر اقدامات انجام ش
ــان هالل احمر در خدمات رساني به  ــوي نيروهاي امدادرس از س

مسافران زمستاني بوده است.
ــرار گرفتن در  ــت در صورت ق ــد از عموم مردم خواس كوليون
شرايط اضطراري عمومي و پيچيده حوادث يادشده با شماره 112 
مركز پاسخگويي اضطراري سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 

احمر تماس بگيرند.

امدادرساني به 30 هزار مسافر زمستاني

هزينه هاي درمان، ساالنه 700 هزار 
ايراني را زيرخط فقر مي برد

معاون بهداشتي وزارت بهداشت با تاكيد بر اهميت حمايت از 
ــرطان گفت: ساالنه 700 هزار ايراني به دليل  بيماران مبتال به س
ــر مي روند، تعداد زيادي  ــاي باالي درمان به زير خط فق هزينه ه
هم ورشكسته مي شوند.به گزارش مهر، علي اكبر سياري افزود: 
ساالنه 2000 ميليارد تومان هزينه درمان سرطان مي شود و يك 
بيمار سرطاني ساالنه 20 ميليون تومان هزينه مي كند، بنابراين 
ــه هاي خيريه به اين بيماران كمك مالي  ــت كه موسس الزم اس
كنند. به گفته معاون بهداشتي وزارت بهداشت، هم اكنون 300 
ــرطان در كشور ما زنده هستند كه اين  هزار نفر بيمار مبتال به س
ــت  بيماران نياز به تغذيه، مراقبت، دارو و حمايت دارند و اينجاس
كه نقش وزارت بهداشت و ديگر موسسه هاي حمايتي، مي تواند 

بسيار پررنگ شود. 

 حذف شيفت بندي تاكسي ها
 در روزهاي برفي

ــاره به حذف  ــيراني تهران با اش ــازمان تاكس ــل س مديرعام
ــي، از  تزريق 500 ون  ــي ها در روزهاي برف ــيفت بندي تاكس ش
ــهروندان  ــهر تهران خبر داد و گفت: از ش ــه مناطق 22 گانه ش ب
ــاهده هرگونه تخلفي از  ــت مي كنيم كه در صورت مش در خواس
ــامانه 1888 اطالع دهند و با  ــكايت خود را به س ــيرانان ش تاكس
ــد و از اين طريق ما را در  ــت كدرهگيري آن را پيگيري كنن درياف

خدمت رساني بهتر ياري كنند. 
ــاره به آماده باش ناوگان  ــه گزارش  فارس، ميثم مظفر با اش ب
ــي هاي  ــيراني در روزهاي برفي افزود: به طور عادي تاكس تاكس
ــر فعاليت مي كنند اما ظرف دو  ــيفت صبح و عص تهراني در دو ش
روز گذشته به علت بارش سنگين برف و باران شيفت بندي ها در 
ــق تهران حذف و تمامي ناوگان از صبح تا پايان روز  تمامي مناط
ــاني مي كنند.مظفر همچنين از انتخاب مناطق  كاري خدمت رس
ــر داد و گفت:  ــاي برفي و باراني خب ــيراني در روزه ــن تاكس معي
ــراي اين كه تمام خطوط به اندازه كافي خودرو براي جابه جايي   ب
ــند براي هر پهنه از شهر مناطق معيني را  ــهروندان داشته باش ش
انتخاب كرده ايم كه به طور سيال تاكسي هاي خطوطي كه داراي 
مسافر كمترند به خطوطي كه ازدحام مسافر دارد از مناطق مجاور 

منتقل شوند.
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