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وزیربهداشتخبرداد

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی کشوری از افزایش حق عائلهمندی
و اوالد بازنشســتگان زیرپوشش این صندوق در سال  ۱۴۰۱خبر داد.به گزارش
صندوق بازنشستگی کشوری ،علی خدامی با اشاره به ابالغ قانون بودجه سال
 ۱۴۰۱از ســوی دولــت گفت :در راســتای مفاد بندهــای ( )۲و( )۱۰مصوبه اخیر
هیأت وزیران که در تاریخ  ۱۵اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱در خصوص «تعیین حقوق
و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته» صادر شده است ،برای بازنشستگانی که
تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال  ۱۴۰۱باشد ،امتیاز
 ۱۲۱۵بــرای عائلهمنــدی و امتیاز  ۳۱۵برای حق اوالد تعیین شــده اســت.وی
اظهار داشت :براین اساس ،مبلغ عائلهمندی برای این افراد ۴۰۷هزار و ۳۸۹
تومــان و حــق اوالد نیز  ۱۰۵هزار و  ۶۱۹تومان محاســبه خواهد شــد.خدامی با
اشاره به توجه جدی دولت سیزدهم به مسأله جوانی جمعیت و فرزندآوری
در نســلهای مختلــف
گفت :براساس مصوبه
دولــت در صورتــی کــه
تاریخ ازدواج بازنشسته
و تاریــخ تولــد فرزنــد یا
ف رزنــدان وی در ســال
 ۱۴۰۱ثبت شــده باشــد،
ا متیــاز عائلهمنــدی و
حق اوالد به ترتیب به  ۲۴۳۰و  ۹۴۵افزایش مییابد.وی تصریح کرد :براساس
این امتیاز ،مبلغ عائلهمندی  ۸۱۴هزار و  ۷۷۹تومان و حق اوالد نیز  ۳۱۶هزار
و  ۸۵۸تومــان خواهد بود.بــه گفته وی ،برنامهریزی الزم توســط متولیان امر
بــرای اعمال اصــاح جدول مربوطه در ســامانه پرداخت مســتقیم صندوق
بازنشستگی کشوری در «خرداد  »۱۴۰۱در فرایند کاری قرار گرفته و این موضوع
به تمامی مدیران استانی صندوق ابالغ شده است.

رئیسکلسازماننظامپزشکیخبرداد

اجرایامضایالکترونیکپزشکاندربسترتلفنهمراه
تا پایان خرداد

رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی گفــت :موضوع مهم امضــای الکترونیک
پزشــکان برای تحقق موضوع نســخه الکترونیک در بســتر برنامههای تلفن
همــراه تــا پایان خــرداد مــاه  ۱۴۰۱اجرا میشــود.به گزارش معاونــت درمان
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،محمــد رئیــسزاده اظهــار
داشــت :برای تحقق امضــای الکترونیک بهعنوان وظیفه قانونی که مجلس
در بودجــه  ۱۴۰۱در زمینــه اجرای نســخه الکترونیک به عهده ســازمان نظام
پزشــکی گذاشــته تاکنــون نزدیک به  ۷۰هــزار کارت هوشــمند دارای امضای
الکترونیک صادر شــده اســت.وی تصریح کرد :به همین منظــور هر کدام از
پزشکان درخواستی برای امضای الکترونیکی داشته باشند در کمترین زمان
کارت امضــای الکترونیــک آنها صادر خواهد شــد چون معطلــی و در نوبت
دریافت کارت برای پزشکان نداریم.به گزارش ایرنا ،طرح نسخه الکترونیک
از اول دیماه  ۱۴۰۰بهصورت رسمی در کشور برای اجرای پرونده الکترونیک
ســامت اجرا شــد ،پرونده الکترونیک ســامت شامل همه اســناد و مدارک
تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است؛ پروندهای که باید بتوان با یک کد
ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در  ۲۴ساعت
شبانهروز از سوی مراکز بهداشتی و درمانی قابل مشاهده باشد.

آخرین وضعیت کرونا در کشور

نگرانی از نظر کمبود واکسن کرونا وجود ندارد

گروه اجتماعی /مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۱۴۹میلیون
و  ۶۲۷هزار و  ۵۲۱دوز رســید و طی شــبانهروز منتهی به روز گذشته ۲۲۸
نفر به کرونا مبتال شــدند که در یک شــیب نزولی  47نفر از آنها بســتری
شــدند و  ۹نفــر جان خود را از دســت دادند .مجمــوع جانباختگان این
بیمــاری در کشــورمان بــه  ۱۴۱هزار و  ۲۶۲نفر رســید ۷۰۶ .نفر از بیماران
مبتــا به کوویــد ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبــت قرار دارنــد.در حال حاضر هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز
یــا نارنجی نیســت و  ۲۵۹شهرســتان در وضعیت زرد و  ۱۸۹شهرســتان
در وضعیــت آبــی قرار دارند.در حــال حاضر تاکنــون  ۶۴میلیون و ۴۷۵
هزارنفــر و  ۲۹۲نفــر از مردم کشــورمان دوز اول ۵۷ ،میلیون و  ۷۶۶هزار
و  ۱۱نفر دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۳۸۶هزار و  ۲۱۸نفر ،دوز ســوم واکســن
کرونــا را تزریــق کردهانــد.در حــال حاضر تزریــق دوز چهارم بــرای افراد
بــاالی  ۷۰ســال و افرادی که بیمــاری زمینهای یا ضعف سیســتم ایمنی
دارنــد با فاصله چهارماه از تزریق نوبت ســوم صــورت میگیرد و تزریق
واکسن برای کودکان  ۵تا  ۱۸سال برای دو نوبت توصیه میشود.به گفته
مســئوالن بهداشــت و درمان ،هماکنون  ۵۰میلیون دوز واکســن ذخیره
شده و نگرانی از نظر کمبود واکسن کرونا وجود ندارد.
شــمار مبتالیان به کوویــد ۱۹در جهان تاکنون بــه  ۵۲۵میلیون و ۹۰۴
هزار و  ۵۶۳نفر رســیده است .مرگ شش میلیون و  ۲۹۷هزار و  ۱۱۸نفر
بــر اثــر این بیماری تأیید شــده اســت و  ۴۹۵میلیــون و  ۷۱۴هزار و ۳۸۵
نفر از مبتالیان نیز بهبود یافتهاند.براســاس آمارهای رســمی همهگیری
کرونا ،امریکا با بیش از  ۸۴،۷میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی
همچنان در صدر فهرســت کشــورهای درگیر با این بیمــاری قرار دارد و
هنــد نیــز با آمــار بیش از  ۴۳،۱میلیــون مبتال پس از امریــکا در رتبه دوم
جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته است .همچنین آمار مبتالیان به
کوویــد ۱۹در برزیــل هم از  ۳۰،۷میلیون نفر فراتــر رفته و در حال حاضر
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.

خبر

افزایش حق عائلهمندی و اوالد اعضای صندوق
بازنشستگیکشوریدر۱۴۰۱

نجات بدهکاران مهریه از زندان

آمار مردان زندانی بدهکار مهریه در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است و هم اکنون تنها  600بدهکار مهریه در زندان باقی مانده اند
در ســه ســال گذشــته امــکان مطالبــه و
مهسا قوی قلب
خبرنگار
ثبــت درخواســت مهریــه تنهــا از طریق
اجراییــات ثبت امکانپذیر شــده اســت.
امســال کاهــش آمــار زندانیــان مهریــه بدیــن نحو کــه خواهان مهریــه ابتدا باید
رکوردزنی کرده است .بر اساس آمارهای در اداره اجراییــات ثبــت اقــدام نمایــد و
موجــود در مقایســه بــا  5ســال گذشــته ،در صــورت عــدم وصــول مهریه نســبت
جمعیــت مــردان بدهکار مهریــه از آمار بــه طرح دادخواســت مطالبــه مهریه در
 ۲۵۰۰زندانی در اردیبهشــت سال  ۱۳۹۷دادگاه اقدام نماید .خواهان مهریه بدون
به مرور در ســال  ۱۳۹۸با یک شــیب تند طــرح ادعــای خــود در اجراییــات ثبــت،
به تعــداد  ۱۲۲۹محبوس کاهش یافت و امکان اقدام در دادگاه را نخواهد داشت.
ایــن اعــداد در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به پیــش از این زمانیکه زنــان برای مطالبه
ترتیب تا عــدد  ۹۴۵و  ۸۲۱زندانی مهریه مهریــه بــه دادگاه مراجعــه میکردنــد،
تقلیــل پیدا کــرد تا اینکــه در هفته پایانی
درخواســتتأمیــنخواســتهراارائــه
اردیبهشــت  ۱۴۰۱طی بررسیهای نهایی میدادنــد کــه ایــن درخواســت همچون
این عدد به کمتر از  ۶۰۰زندانی مرتبط با دیگر دعاوی ،این امکان را فراهم میکرد
مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافت .که پیش از رسیدگی ،بدون اطالع همسر
دکتر سهراب سلیمزاده وکیل پایه یک توقیــف امــوال او ممکن شــود .این بدان
دادگســتری به «ایــران» میگوید :کاهش معناســت که ابتدا اموال مرد شناســایی
آمــار زندانیــان مهریه در ســالهای اخیر و توقیف میشــود یعنی پیش از آنکه او
با اقدامات مجموعــه نهادها و متولیانی از درخواســت مهریه مطلع باشــد .اما در
کــه منشــأ تصمیمــات متنوعــی بودند و روند کنونی پیش از ثبت و ارسال مطالبه
مســئولیت مســتقیم یا غیرمســتقیم در مهریه ،مرد نســبت به این امر آگاه شــده
ایــن موضــوع داشــتهاند ،همزمــان بوده و امــکان انتقــال مالکیــت اموال خــود را
اســت .باید توجه داشت قانون موضوعه دارد .عالوهبــر این زنانی کــه میخواهند
درخصــوصمهریــههیــچتغییــری درخواســت مهریه بدهنــد باید بــه اداره
نداشته اســت .طبق قانون ،شرع و عرف اجراییــات اســناد رســمی در اداره ثبــت
اجتماعی هر فرد میتواند به هر میزان و
مراجعــهکننــدکــهبهدلیــلمراجعــه
به هر دلیلی خود را به هر شخص دیگری بــاال ممکــن اســت زمانی کــه بــه او داده
مدیون ســازد .از طرفی زندان مهمترین میشــود دو تا ســه ماه وقفه داشته باشد.
ضمانــت اجــرای تعهدات اســت ،اما در در نهایــت تغییــر فراینــد مطالبه مهریه
خصوص علل و دالیل کاهش محبوسین بخصوص مدت زمان نســبتاً طوالنی در
مهریه میتوان به مواردی اشاره نمود.
فرایند وصول مهریه تا رســیدن به حکم
او در ادامــه میافزایــد :از ســال  ۱۳۹۸جلب که صرفاً در دادگاه صادر میشــود
در تغییر فرایند مطالبه و وصول مهریه ،و نه اداره ثبت ،میتواند مهمترین دلیل
ســازوکار اجرایی بــرای مطالبــه و وصول کاهش آمار محبوسین مهریه باشد.
مهریــه تغییراتی کــرد .پیــش از آن زنان
این وکیل دادگستری ،رجوع و تأکید به
ایــن امــکان را داشــتند که بــرای مطالبه آیــات قرآن و نصوص شــرعی با تصریح
مهریــه هــم از طریــق دادگاه و هــم از مراجــع عظام بدین شــرح کــه نمیتوان
طریق اداره اجراییــات ثبت ،اقدام کنند .فرد معســر را بابت دیــن زندانی نمود را
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گزارش «ایران» از روند کاهش زندانیان مهریه در کشور و تالش برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان

افزایش ۲۰درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی در
مناطقمحروم

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
از بومــی گزینــی دانشــجویان دســتیاری
تخصصــی و تفویــض جذب دانشــجوی
دستیاری تخصصی به استانها خبر داد.
به گزارش وبدا ،دکتر عین اللهی با اعالم
این خبر در اجالس رؤســای دانشــکدهها
و دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر
کشــور کــه در مازندران برگزار شــد ،گفت:
امســال گزینش و جذب دانشجوی دستیاری تخصصی شرایط ویژهای یافته
و در پذیرش دستیاری ،بومیگزینی میشود تا متخصصان پس از آموزش و
فارغالتحصیلی برای ارائه خدمت به محل خود بازگردند.
ëëافزایش  ۲۰درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی در مناطق محروم
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی همچنیــن اعالم کــرد :ظرفیت
پذیــرش دانشــجو در مناطق محــروم  ۲۰درصد افزایش یافتــه و از  ۸هزار به
 ۹۶۰۰دانشــجو افزایــش مییابــد.وی با اشــاره به دغدغههــای رهبر معظم
انقــاب اســامی در خصوص جمعیــت و پیام اخیر ایشــان ،گفــت :قرارگاه
عملیاتی جمعیت به منزله یک ستاد باید در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور
تشکیل شود و اقدامات عملی و نتایج حاصله را به طور مستمر و منظم به
وزارتخانه اعالم کند.
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نیــز از دالیــل دیگر کاهش آمــار زندانیان
مهریه عنــوان کرده و توضیح میدهد :با
قاطعیت میتوان گفت که مجموع فقها
بر این نظرند که نمیتوان فرد معســر را
محبوس کرد ،برای مثال حضرت عالمه
حلی میفرماید که جلب معسر و حبس
مدیــون جایــز نیســت و نمیتوانــد برای
او مــازم و همراهــی گمــارد .همچنیــن
آیــتاهلل علــوی گرگانــی کــه میفرماید،
بــه نظــر مــا بــرای اینگونــه بدهکاریها
نمیتوان مسلمان را حبس کرد.
او بــه دیگر دلیــل این امر اشــاره کرده
و اظهــار میکنــد :سیاســت حبسزدایی
قوه قضائیه هم زمینهســاز اســت ،بدین
نحــو کــه تعامــل و همــکاری بیشــتری را
بــا محکومیــن مهریــه داشــتند .صــدور
بخشنامهها و دستورالعملهایی که مانع
حبس مردان بدهکار بابت مهریه شــده
اســت که میتــوان بــه تعییــن پرداخت

سقف  110سکه جهت ممانعت از حبس
اشاره نمود .این در حالی است که تالش
ســازمانهای مردمنهــاد و گروههــای
خیریــن که پرداخت برخــی از دیون را بر
عهــده گرفتــه و افــراد را از حبــس نجات
دادهانــد ،هــم ســبب شــده بــه ایــن آمار
دســت پیدا کنیم .به گفتــه رئیس هیأت
امنای ستاد دیه کشور ،با همیاری خیران
در برپایــی بیــش از  ۴۰۰جشــن گلریــزان
در مــاه مبــارک رمضــان و همراهــی
کمنظیر برخی قضات محاکم در اعمال
مجازاتهــای جایگزین حبــس و بهطور
ویــژه قبولــی دادخواســتهای اعســار یا
تعدیل اقساط ،خرسندیم آمار پنج هزار
و  ۲۲۲نفری زندانیان جرایم غیرعمد در
ابتــدای ســالجاری امــروز بــا کاهش ۵۵
درصدی محکومین همراه است.
سلیمزاده معتقد است :فرهنگسازی
در جراید و رســانهها بــا هدایت معاونت

پیشگیری قوه قضائیه و نهادهای متولی
بــا ترویــج روحیــه گذشــت ،مهربانــی و
واقعبینی در ســالهای گذشــته توانســته
اســت در کاهــش آمــار محبوســین مؤثر
باشد .با رشــد فرهنگی و آگاهسازی آحاد
جامعــه بهنظــر میرســد زوجیــن دیگــر
تمایلــی به تعییــن مهریههــای نجومی
ندارند و مهریه به نسبت بهطور منطقی
تعیین میگردد بهطوری که زوج مشکلی
برای پرداخت آن ندارد هرچند نمیتوان
ایــن موضــوع را به همــه زوجین تعمیم
داد ولی به نسبت این موضوع در کاهش
آمار محبوسین مهریه مؤثر بوده است.
ëëکرونا هم در کاهش آمار زندانیان مهریه
دخیلاست
ایــن حقوقــدان بــه موضــوع کرونــا
اشــاره کرده و میگوید :شــیوع همهگیری
کرونا در  2ســال گذشــته زمینهساز آزادی

ب ســیاری از محکومیــن شــده اســت.
بهدلیل شــرایط کرونا محاکم بهســختی
ح کــم جلــب میدهنــد چراکــه طبــق
دستورالعملی به همه قضات دادسراها
و دادگاههــا دســتور داده شــده از صــدور
قرارهــای تأمین منجر به بازداشــت ،جز
در موارد ضروری اجتناب کنند ،از ســویی
دیگرشــرایط نابســامان اقتصادی باعث
شــده تا بسیاری از مردان نتوانند از عهده
مخارج خود برآیند چه برســد که بتوانند
به زوجه مهریه پرداخت نمایند و این امر
باعث طوالنیتر شــدن اقساط و پذیرش
بیچــون و چــرای ادعــای اعســار و عدم
تمکــن مالی زوج برای پرداخت مهریه و
در نهایت آزادی زوج از زندان شده است.
البتــه کاهــش ایــن آمــار نبایــد باعث
تضییــع حقــی از زنان شــود .بهطوری که
قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده
مجلــس درخصــوص آخریــن تغییرات
طرح اصالح موادی از قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی گفته است :در طی
ایــن مدت در تعامــل و مذاکره تنگاتنگ
با آقایان کمیســیون حقوقــی و قضایی و
طراحــان و ارائهدهنــدگان طرحها ،تمام
سعی خود را کردیم که مانع ارائه موادی
شــویم که حقوق زنان و مــردان را توأمان
دنبــال نمیکنــد .از جمله مســائل زنان،
فــرار دین مــردان ،روند طوالنی بررســی
مهریه و عدم دسترســی زنــان به حقوق
خود اســت .در حال حاضر در طرحی که
بهتازگــی به تصویب کمیســیون حقوقی
و قضایــی رســیده ،رونــد بررســی پرونده
مهریــه بــرای زنــان کوتاهتر شــده اســت.
ســعی کردیــم حبــس بالوجــه و پیش از
اثبــات عدم اعســار مرد را حــذف کنیم و
از ســویی راه فرار دین را نیــز بر او ببندیم
و سرعت فرایند بررسی را نیز باال ببریم تا
مرد امکان انتقال سند و جابهجایی اموال
را نداشته باشد.

«ایران» در گفتوگو با رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی احتمال گسترش آبله میمون را بررسی میکند

آبله میمون در رادار وزارت بهداشت
فریبا خان احمدی
خبرنگار

شائبهها از افزایش موارد ابتال و گسترش
جغرافیایــی ویــروس آبلــه میمــون بــه
دلیــل عبــور ایــن ویــروس از مرزهــای
بریتانیا شــدت گرفته است .در شرایطی
که هنــوز ویــروس کرونا خاموش نشــده
خبرها از افزایش مــوارد ابتال به ویروس
آبلــه میمــون در نقــاط مختلــف جهان
حکایــت دارد .گرچه هنوز تعــداد موارد
قطعی شناســایی شــده زیاد نیســت اما
مدتی اســت که اغلب کشــورها به دلیل
شــیوع ویروسهــای نوپدیــد یــا بازپدید
د ر جغرافیــای متعــدد ،وارد مرحلــه
تازهای از مبارزه با بیماریهای ویروســی
سرایت پذیر شدهاند .این در حالی است
کــه گرچــه نگرانیها از بازگشــت شــیوع
ســرخک و مــواردی از فلــج اطفــال در
برخی کشــورهای آســیایی و اخیراً سویه
ناشناخته و حاد هپاتیت در بین کودکان
با منشــأ ناشــناخته در ونزوئــا ،امریکا و
رژیــم اشــغالگر قــدس تمــام نشــده اما
ایــن بار هشــدارهای مقامات بهداشــتی
کشــورها متوجــه شــیوع آبلــه میمــون

( )MONKEYPOX VIRUSدر اروپــا،
خاورمیانه و ایاالت متحده است.
ویــروس مرموز آبله میمــون ابتدا در
بریتانیا مشــاهده و ســپس به  5کشور در
اروپــا ،اســترالیا و امریکا و کانادا ســرایت
کــرد؛ تعــداد مــوارد قطعی یا مشــکوک
بــه آبله میمون به  107مورد از  10کشــور
رســیده اســت .هنــوز اطالعــات علمــی
دقیقــی دربــاره منشــأ ایــن ویــروس و
راههای انتقال آن در دســترس نیســت.
در بیانیهای که سازمان بهداشت جهانی
منتشر کرده تصریح شده است که افراد
مبتــا به آبلــه میمون همگــی از جنس
مذکــر و اغلــب جــوان بــوده و ضایعات
و زخمهــای پوســتی در بــدن آنهــا دیده
شده اســت .در حال حاضر هیچ درمان
مطمئن و اثبات شــدهای بــرای عفونت
ویــروس آبلــه میمون وجــود نــدارد .به
دلیــل رابطــه نزدیــک بیــن دو بیمــاری
آبلــه و آبله میمونی ،حتی خود واکســن
آبله میتواند در جلوگیری از مبتال شدن
بــه نــوع میمونی مؤثر باشــد .نکته مهم
اینکــه بر اســاس تحقیقات انجام شــده
در آفریقــا ،تأثیرپذیری این واکســن 85
درصد بوده است.

 ëëواکســن آبلــه میمــون در برنامــه
واکسیناسیون ایران نیست
در ایران نیز آن طور که دکتر علیرضا
ناجــی ،رئیس مرکز تحقیقــات ویروس
شناســی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی بــه «ایــران» میگویــد :مرکــز
م بــارزه بــا بیماریهــای واگیــر وزارت
بهداشــت در رابطــه بــا بــروز مــواردی
ا ز آبلــه میمــون در نقــاط مختلــف
جغرافیایی بهزودی وارد عمل میشود
همان طــور که پیــش از این نیــز وزارت
بهداشــت کشــور پــس از بروز مــواردی

از ویــروس هپاتیــت حــاد در کــودکان
نیــز جلســاتی برگــزار کــرد .بنابراین به
طــور قطع در همین راســتا نیز به زودی
کارگروهــی برای بیماریابی و شناســایی
مــوارد احتمالی آبله میمــون در وزارت
بهداشت تشکیل میشود.
ایــن ویــروس شــناس در پاســخ بــه
اینکه آیا واکســن آبله میمون در برنامه
واکسیناســیون همــه کشــورها از جملــه
ایــران وجــود دارد ،عنــوان میکنــد :اوالً
واکســن اختصاصی برای ویــروس آبله
میمــون وجود ندارد با ایــن حال امریکا

نزدیــک به  13میلیون دوز واکســن آبله
میمون سفارش داده است؛ این واکسن
در ایران موجود نیست چون آبله میمون
در همه کشورها وجود ندارد و طبیعتاً در
برنامه واکسیناســیون همه کشورها هم
نیســت .آبله میمــون بیماریای اســت
کــه به بخشهای مرکزی و غربی آفریقا
مربوط میشد و حاال شیوع این بیماری
از نظــر جغرافیایــی مهــم اســت هــر
چند که تعــداد موارد شناســایی در دنیا
زیاد نیســت .در هــر صوت بایــد منتظر
اطالعات بیشتر باشــیم تا ببینیم موارد
ابتال زیاد خواهد شد یا خیر؟
دکتــر ناجــی درباره آخریــن یافتهها
از منشــأ ویــروس آبله میمــون و عالئم
این بیماری هم توضیح میدهد :هنوز
ســرنخهای زیادی نســبت به منشأ این
ویــروس وجود نــدارد که بگوییــم افراد
مبتــا چگونــه و از کجا به ویــروس آبله
میمون دچار شــدهاند اما این نگرانیها
همچنان وجود دارد که ویروس ممکن
اســت بــه طــور وســیع و خامــوش در
جوامــع مختلــف از طریــق یــک مســیر
جدید انتقال منتشر شود.
او بــا بیــان اینکــه آبلــه میمــون یک

عفونت ویروســی نادر و شــبیه بــه آبله
انســان اســت دربــاره راههــای انتقــال
ویــروس آبلــه میمــون نیــز میگویــد:
مقامــات بهداشــتی اعــام کردهاند که
برخــی عفونتهای اخیــر آبله میمون
ممکــن اســت از طریق تماس جنســی
منتقل شوند ،سازمان جهانی بهداشت
در حال بررســی این موضوع است ،چرا
که بسیاری از موارد گزارش شده افرادی
هســتند کــه بــه عنــوان همجنســگرا یــا
دوجنســگرا شناخته میشوند .از طرفی
انتقــال ویروس بین انســانها بیشــتر از
طریق قطــرات تنفســی بزرگ اســت و
چون ایــن قطــرات نمیتواننــد فاصله
زیــادی پخــش شــوند تماس چهــره به
چهــره طوالنی مــدت مورد نیاز اســت.
ویــروس همچنیــن میتوانــد از طریــق
مایعــات بدن ،مــواد ضایعــه یا تماس
غیرمســتقیم با مواد ضایعــه وارد بدن
شــود.دکتر ناجی درباره عالئم ویروس
آبله میمون نیــز میگوید :ویروس آبله
در انســان باعث تب ،بــدن درد ،بزرگ
شــدن غــدد لنفــاوی و در نهایــت آبلــه
یــا تاولهــای دردنــاک پــر از مایــع روی
صورت ،دستها و پاها میشود.

چالش های افزایش کرایه تاکسی ها این هفته به پایان می رسد

افزایش کرایه تاکسیها در مسیر قانون

همهســالهوبــاتوجــهبــهقانــون ،گمانهزنیهــای بســیاری در ایــن رابطــه
شــهرداریها میتواننــد کرایــه نــاوگان مطــرح شــد و اعضــای شــورای شــهر و
حمــل و نقــل عمومــی را بــه میــزان مدیــران شــهری نســبت بــه آن واکنش
مشــخصی افزایــش دهند .ایــن افزایش نشان دادند.
قیمت در تهران  ۲۵درصد بود و با توجه
به گفته ســخنگوی شــهرداری تهران
به روند مراحل قانونی در شــورای شــهر افزایــش  ۲۵درصــدی متوســط کرایــه
بــه تصویــب رســید و توســط فرمانداری تاکسیها براســاس قانون و با طی کردن
نیز ابالغ شــد .پس از ابــاغ افزایش نرخ مســیر قانونی اجرایی شده است و الیحه
کرایــه و اعمال آن از ابتدای اردیبهشــت شــهرداری ،تصویــب در صحن شــورای
ماه این موضوع با حواشــی روبهرو شــد؛ محترم ،بررسی عدم مغایرت با قوانین
طــی روزهــای اخیــر بــود کــه نامــهای از باالدســتی و ابــاغ از ســوی فرمانــداری
سوی فاطمی امین وزیر صنعت معدن تهران را دارد.
تجارت مبنی بر عدم هماهنگی افزایش
ســیدمحمد آقامیــری عضو شــورای
نــرخ کرایههای تاکســی با مصوبه ســتاد شهر تهران پیش از این و در مصاحبهای
تنظیم بازار و به دنبال آن دســتور ابطال بــا خبرگــزاری مهــر از بررســی دســتور
مصوبــه افزایــش  ۲۵درصــدی کرایههــا معاون اول رئیسجمهور مبنی بر ابطال
از ســوی معــاون اول رئیــس جمهــور مصوبــه افزایــش  ۲۵درصــدی کرایــه
منتشــر شــد .پــس از انتشــار ایــن نامه و نــاوگان حمل و نقل عمومی در شــورای
دســتور معاون اول رئیــس جمهور برای شهر تهران خبر داده بود.
لغــو افزایــش  ۲۵درصدی نــرخ کرایهها
آنچه در نامــه وزیر صمت به معاون

اول رئیــس جمهور تحت عنوان مصوبه
تنظیــم بــازار آمــده متعلق بــه  ۲۷مهر
 ۱۴۰۰بــود در حالــی کــه افزایــش کرایــه
نــاوگان حمل و نقــل عمومــی در رابطه
با ســال  ۱۴۰۱اســتوی اظهار کرد :نامهای
در رابطــه بــا لغــو افزایــش  ۲۵درصدی
کرایههــا بــه شــورای شــهر زده شــده و
متقابالً شــورا نیز پاســخ این نامه را داده
اســت بررســی این موضوع در دستور کار
قرار گرفته و در ابتدای هفته آینده نتیجه

آن اعالم خواهد شد.
وی ادامــه داد :آنچه کــه در نامه وزیر
صمــت بــه معــاون اول رئیــس جمهور
تحت عنــوان مصوبه تنظیم بــازار آمده
متعلــق بــه  ۲۷مهر  ۱۴۰۰بوده اســت در
حالــی کــه افزایش کرایه نــاوگان حمل و
نقل عمومی در رابطه با سال  ۱۴۰۱است
شــورای شــهر نهــاد قانونگذار اســت و با
توجه به اختیارات قانونی خود میتواند
کرایه ناوگان عمومی را افزایش دهد.

علیرضــا زاکانــی شــهردار تهــران نیز
در حاشــیه جلســه هیأت دولت با اشاره
بــه مصوبــه افزایــش  ۲۵درصــدی نرخ
کرایههای تاکســی و ابطال آن گفت :این
موضوع شــایعه بــوده اســت مصوبهای
ناظــر بــه  ۲۵درصــد در ابتدای ســال به
شورای شهر تقدیم شد و فرمانداری نیز
آن را تأیید کرد این مصوبه قانونی است
و انشاءاهلل ادامه دار خواهد بود.
بــه دنبــال افزایــش گمانهزنیهــا در
رابطــه بــا افزایــش  ۲۵درصــدی کرایــه
تاکســیها و احتمــال لغــو آن بــا توجــه
بــه دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور
علیرضا نادعلی ســخنگوی شورای شهر
تهــران نیــز از ارائــه اطالعــات ناقص به
معــاون اول رئیسجمهــور خبــر داد و
گفت :اعضای کمیسیون عمران و حمل
و نقــل و نایــب رئیــس شــورای اســامی
شهر تهران با معاونت ریاستجمهوری
ارتباط برقرار کردند و توضیحات خود را

در رابطــه با این مصوبه و تصمیم به آن
در شورای شهر ارائه دادند.
مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل
توگو با
ترافیک شــهرداری تهران در گف 
خبرنگار مهر ،درباره دستور لغو افزایش
 ۲۵درصــدی کرایه نــاوگان حمل و نقل
عمومی اظهار کرد :بررســی این موضوع
و حل مشکالت به وجود آمده در دستور
کار قرار دارد و در حال رفع است.
وی ادامــه داد :دربــاره حواشــی و
مشــکالت پیش آمده پیرامــون افزایش
 ۲۵درصــدی کرایه نــاوگان حمل و نقل
عمومی هیچ نگرانی وجود ندارد.
شــفیعی با بیان اینکــه افزایش کرایه
نــاوگان حمــل و نقــل عمومی هرســاله
انجام میشــود گفــت :افزایش حداقلی
کرایههــا در همــه شــهرها و همــه ســاله
اجرایی میشود و در حال رایزنی هستیم
تــا مشــکالت حقوقــی ایــن مشــکل نیــز
برطرف شود.

