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تأخیر 7 ماهه شهرداری در تدوین یکی از بندهای 
بودجه 97

اعضای شورای اسالمی شهر تهران به منظور تدوین دستورالعمل اجرایی 
بند الف تبصره 26 توسط کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران 

با یک فوریت این طرح موافقت کردند.
به  گزارش  ایسنا، در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران 
طرح یک فوریتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی درباره دستورالعمل اجرایی بند الف 
تبصره 26 بودجه سال 1397 را با 14 رأی موافق و چهار رأی مخالف تصویب شد.

مطابق با این بند از بودجه سال 1397 شهرداری تهران موظف است در قالب 
دستورالعملی مشخص که باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به تایید کمیسیون 
ـ اجتماعی و شورای اسالمی شهر تهران می رسید 3.5 درصد از اعتبارات  فرهنگیـ 
تملک دارایی سرمایه ای معاونت ها ، موسسات ، سازمان ها و شرکتهای وابسته به 
ـ اجتماعی  شهرداری را در چارچوب وظایف هر یک از این واحدها در حوزه فرهنگیـ 
و هنری هزینه می کرد. اما با توجه به گذشت حدود هفت ماه از موعد مقرر در مصوبه 
بودجه و محدودیت زمانی حدود سه ماهه تا پایان سال جاری، تصویب طرح حاضر 
با قید دو فوریت به منظور اجرایی شدن بند الف تبصره 26 بودجه سال 1397 به 
شورای اسالمی شهر تهران داده شده است تا آیین نامه  اجرایی توسط کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران تدوین و در صحن شورای اسالمی شهر تهران 

به تصویب برسد.
به  گزارش  ایسنا، اعضای شورای اسالمی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی 
در خصوص یک فوریت این طرح با 14 رای موافق و چهار مخالف فوریت این طرح 

را به تصویب رساندند.

از ابتدای امسال تاکنون

21 کیلوگرم طال از قاچاقچیان پروازی کشف شد

رئیس پلیس فرودگاههای کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون 21کیلوگرم 
طالی قاچاق و 59 سکه طال از قاچاقچیان پروازی که قصد جابجایی این 
میزان طال را از طریق فرودگاههای کشور داشتند، کشف و ضبط شده است.
سردار حسن مهری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا با بیان 
اینکه میزان طالی کشف شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76 درصد 
افزایش یافته است، افزود: بر همین اساس 29 نفر قاچاقچیان طالی کشف شده 
توسط پلیس فرودگاه پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور اظهار داشت: قاچاقچیان دستگیر شده برای در 
امان بودن از چشمان پلیس طالهای خود را در اشکال مختلف در قالب جاسویچی، 
کلید، زنجیر، النگو و حتی در مواردی به صورت شمش های کوچک طراحی، ساخته 

و جاسازی کرده بودند.
وی همچنین در خصوص دستگیری یک کالهبردار و جاعل حرفه ای توسط 
عوامل انتظامی در فرودگاه مهرآباد نیز گفت: متهم بیش از 300 شاکی دارد و بالغ بر 

یک میلیارد و 500 میلیون تومان کالهبرداری کرده است.
سردار مهری خاطر نشان کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان از فردی که 
تحت پوشش شرکت ارائه خدمات هوایی و مسافرتی فعالیت می کرد، موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: این فرد با سوء استفاده از نام یک شرکت منحل شده و با جعل اسناد 
مدعی بود که برای برخی متقاضیان می تواند فرآیند صدور ویزا را پیگیری و دنبال 

کند.
رئیس پلیس فرودگاه های کشور تصریح کرد: متهم برای صدور ویزا، از مالباختگان 
عالوه بر دریافت مبالغ هنگفت، مدارک هویتی و تحصیلی و غیره را نیز اخذ می کرد 

به طوری که از محل اختفای این فرد 150 گذرنامه کشف شد.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه شخصی خواهان مسافرت به خارج از کشور است باید 
موضوع را از فرآیند قانونی طی کند و شهروندان حتما برای دریافت خدمات مسافرتی 

به شرکت های معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند.

محسن هاشمی: موافق تعدیل از باال هستم

رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد که موافق حذف پست های اضافی در 
شهرداری و ادغام معاونت ها است.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در میانه جلسه امروز شورای شهر جلسه را ترک 
کرد و با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه امروز 
شهرداران کالنشهرها رئیس مدیرعامل بانک شهر نیز انتخاب می شود، گفت: اطالعی 
از این موضوع ندارم. وی در پاسخ به این سوال که چرا شما قبل از بررسی الیحه 
حذف پست های قائم مقامی و مشاوره جلسه را ترک کردید، تصریح کرد: من موافق 
حذف پستهای قائم مقامی و ادغام معاونت ها هستم. رییس شورای شهر تهران افزود: 

من موافق تعدیل از باال هستم و این نکته را نیز در جلسات بیان کردم.

اخبار
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ابتکار با مترو به محل کار رفت
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به پویش »سه شنبه های بدون خودرو« پیوست و امروز با مترو به محل کارش رفت. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار امروز)27 آذرماه( در حمایت از کمپین »سه شنبه های بدون خودرو« با مترو در محل 

کار خود در ساختمان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حاضر شد. پیش از این نیز پیروز حناچی - شهردار تهران و برخی دیگر از مسئوالن شهری نیز در همراهی با وی به این پویش پیوسته بودند. امروز نیز شهردار تهران استفاده از 
تاکسی را برای رفتن به محل کار خود انتخاب کرد.

»وام ازدواج« 15 میلیونی چه گرهی از مشکالت جوانان باز می کند؟

وام های بی اثر
تومان  میلیون   15 به  ازدواج  میلیونی   10 وام  که  زمانی 
افزایش یافت، کورسوی امیدی در دل جوانان جان گرفت تا 
شاید گرهی از مشکالتشان برای تشکیل خانواده باز شود، 
اما شرایط اقتصای در 9 ماه اخیر نوسانات زیادی داشت و 
در عمل نشان داد افزایش مبلغ وام آنقدرها هم گره گشا 

نبوده است.
به گزارش ایسنا، امسال وام ازدواج 9 ساله شده است، وام سه 
میلیون تومانی که برای اولین بار در سال ۸۸ به زوج های جوان 
پرداخت شد و سامانه اینترنتی قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی 
نیز برای این منظور راه اندازی شد. زوج های جوان از طریق ثبت 
نام در این سامانه در صف بانک های عامل قرار می گرفتند و سایر 
مراحل اعطای تسهیالت را طی می کردند. اگرچه تا سال 94 رقم 
وام ازدواج با وجود رشد تورم تغییر نکرد، اما همزمان با پیشنهاد 
الیحه بودجه سال 95 رشد 3 برابری را نیز تجربه کرد و به 10 

میلیون تومان افزایش یافت.
مبلغ وام ازدواج در الیحه پیشنهادی بودجه سال 97 به شکل 
چشم گیرتری افزایش یافت، به طوری که افزایش مبلغ این وام به 
15 میلیون تومان برای متقاضیان سال 97، این امید را در دلشان 
زنده کرد که شاید با این مبلغ گرهی از مشکالتشان باز کند، اما این 

امید نیز با رشد تورم و نوسانات ارزی دیری نپایید.
تغییرات اقتصادی نشان می دهد مبلغ 15 میلیون تومانی وام 
ازدواج در سال آینده دیگر نا و توان کمک به زوجین برای تهیه 
نیازهای اولیه یا حتی مسکن اجاره ای کوچک را ندارد و این بار 
نیز باید نمایندگان مجلس همزمان با بررسی الیحه بودجه سال 
9۸ گوشه چشمی به حل بخشی از مشکالت جوانان از طریق 
افزایش این وام داشته باشند. به همین دلیل برخی از مسئوالن و 
فعاالن سازمان های مردم نهاد همزمان با فصل بررسی بودجه به 
ارائه پیشنهادها و نظراتشان در مورد مبلغ وام ازدواج تا حدی که 

بتواند برای حل مشکالت جوانان کارساز باشد، پرداختند.
برخورد سلیقه ای بانک ها؛ مهم ترین مشکل وام ازدواج

امیر تقی زاده، معاون فرهنگی و جوانان استان آذربایجان شرقی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقش وام ازدواج در حل بخش 
کوچکی از مشکالت و نیازهای مالی آغاز زندگی مشترک گفت: در 
حال حاضر بسیاری از ازدواج ها به دلیل اینکه خانواده دختر امکان 
تامین حداقل جهیزیه را ندارد سر نمی گیرد. در این شرایط برای 
مثال چون دختر در جریان شرایط زندگی خانواده اش قرار دارد با 
دالیل دیگری نسبت به ازدواج مخالفت می کند، این درحالیست 
که بدون توجه به مشکالت اقتصادی جوانان  مدام به دنبال پیدا 

کردن دالیل کاهش نرخ ازدواج در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر گاهی تامین حداقل نیازهای 
شروع زندگی مشترک بدون محاسبه هزینه مسکن به بیش از 50 
میلیون تومان می رسد، افزود: وام ازدواج پولی نیست که بالعوض 
داده شود و از چرخه اقتصاد خارج شود. به عبارت دیگر این وام 

با پرداخت اقساط از سوی زوجین به چرخه اقتصادی برمی گردد. 
همانطور که می دانید وام 15 میلیونی هیچ نقشی در تحقق رویای 
خانه دار شدن ندارد، بنابراین جوانان باید مسکنی را رهن یا اجاره 
کنند. با فرض اینکه این جوانان جهیزیه ای هم تهیه نکنند، آیا با 

این پول می توانند حتی یک اتاق اجاره کنند؟.
تقی زاده در مورد رقم پیشنهادی اش برای وام ازدواج نیز اظهار 
کرد: به نظر برسد این وام برای جوانان حداقل حتما باید 25 
میلیون تومان برای هر زوج افزایش یابد. آیا وام ازدواج جوانان برای 
شروع یک زندگی نباید اندازه خریدن یک پراید باشد؟ فکر می کنم 
اگر پول بدهکاران بانکی به اقتصاد برگشت داده شود و با همت 
مسئوالن در بخش ازدواج جوانان مصرف شود، مشکالت زیادی 
برطرف می شود. وی در ادامه تصریح کرد: با برگشت پول هرکدام 
از بدهکاران بانکی امکان پرداخت تعداد زیادی وام فراهم می شود. 
چرا و چه طور یک جوان برای دریافت یک وام باید این همه اذیت 
شود، اما از طرف بانک با یک سرمایه دار تماس می گیرند تا وامش 

را دریافت کند؟.
معاون فرهنگی و جوانان استان آذربایجان شرقی با انتقاد از 
عملکرد سلیقه ای شعبات بانکی در مورد نحوه پرداخت وام و 
تعداد ضامن های مورد نیاز، اظهار کرد: دستورالعمل واحدی برای 
پرداخت وام در شعبه های بانک های مختلف وجود ندارد و ممکن 
است رئیس یک شعبه این فرایند را راحت بگیرد، اما در شعبه دیگر 

جوان مجبور به دوندگی بیشتری باشد.

قیمت همه چیز افزایش سه برابری یافته اما مبلغ وام 
ازدواج...؟

سید مرتضی حسینی امین، فعال یکی از سازمان های مردم نهاد 
جوانان استان گلستان نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از 
آنجایی که ارزش پول کاهش زیادی پیدا کرده است این وام هم 
باید به حداقل دو تا سه برابر افزایش یابد، گفت: با افزایش این مبلغ 
شاید بتوان بخشی از چیزهایی که سال قبل امکان تهیه آن وجود 
داشت را تهیه کرد. پیشنهاد من برای این وام حداقل 40 تا 45 

میلیون تومان است.
وی افزود: اگر در جریان قیمت های بازار باشید هیچ وسیله ای 
نیست که حداقل 3 برابر افزایش قیمت نداشته باشد. به جز نان و 
کاالهای مصرفی روزانه همه چیز افزایش قیمت داشته است. حتی 
برخی از اقالم روزمره مثل دستمال کاغذی هم 3 تا 4 برابر شده 
است. یخچالی که سال قبل با ۸ میلیون خریداری می شد امسال 

با 15 میلیون هم قابل خرید نیست.
این فعال حوزه جوانان در مورد مشکالت نحوه دریافت وام هم 
ادامه داد: این وام در عمل به حداقل دو ضامن نیاز دارد که کارمند 
باشند، اما چند درصد از جوانان این امکان را دارند که به راحتی 

برای یک وام 15 میلیونی ضامن پیدا کنند؟.
ناتوانی وام ازدواج در مقابل قیمت های نجومی لوازم 

خانگی
احسان شیخ االسالمی، رئیس مجمع جوانان استان کرمان نیز 

با اشاره به افزایش هزینه ها در سال جاری و ناتوانی وام ازدواج 
در جبران مشکالت جوانان، اظهار کرد: مساله ای که وجود دارد 
این است که حتی انجام کارهای محضری و عقد و حتی انجام 
آزمانش ژنتیک هزینه چند میلیونی به همراه دارد. اگرچه برخی 
از آزمایش های قبل از ازدواج رایگان هستند، اما به جز مشاوره 

ژنتیک، انجام آزمایش ژنتیک کاری پرهزینه است.
وی با اشاره به قیمت های جدید لوازم خانگی ادامه داد: با 
تهیه حداقل  و  خرید جهیزیه  هزیه  سرانگشتی  یک حساب 
لوازم مورد نیاز زندگی تا 70ـ   ۸0 میلیون تومان می رسد. اگر 
قصد دارند از موضوع ازدواج و شروع یک زندگی حمایت کنند، 
پیشنهاد من به عنوان یک جوان فعال در این حوزه در نظر 
گرفتن حداقل 50 میلیون تومان وام برای هر یک از زوجین 
است چراکه تهیه خانه و لوازم ضروری حداقل 100 میلیون 

تومان نیاز دارد.
محمود متقی، معاون امور جوانان استان گلستان نیز با بیان 
اینکه با 15 میلیون تومان برای تهیه حداقل کاالهای اساسی ایرانی 
و برگزاری یک جشن کوچکی کاری از پیش نمی توان برد، گفت: 
پیشنهاد ما این است که با توجه به تورمی که وجود دارد، مبلغ 
وام ازدواج افزایش پیدا کند تا یک جوان حداقل بتواند بخشی از 
هزینه های شروع زندگی اش را از طریق این تسهیالت تامین کند.

وی با مطرح کردن پیشنهاد وام ازدواج 25 میلیون تومانی برای 
هر یک از زوجین تصریح کرد: االن وام ازدواج 15 میلیون تومان 
است، رقمی که با آن نمی توان کار مهمی برای تشکیل زندگی 

انجام داد.
معاون امور جوانان استان گلستان ادامه داد: با توجه به تورم 
امسال بعضی از اجناس از 50 تا 100 درصد گران تر شده اند. 
قیمت خانه و قیمت گذاری برای اجاره هم براساس قیمت ملک 
منطقه است. امسال نسبت به سال گذشته هم اجاره و هم خرید 
ملک افزایش زیادی داشته است و مشکل جوانان را چند برابر 

کرده است.
روند پرداخت وام باید تسهیل شود

مازیار باالیی، یکی از فعاالن حوزه جوانان نیز با بیان اینکه مبلغ 
15 میلیونی وام ازدواج با توجه به نرخ تورم دردی از جوانان دوا 
نمی کند، گفت: این انتظار وجود دارد که در صورتی که نرخ تورم 
واقعی در کشور اعالم شود، مبلغ وام ازدواج در سال آینده هم 

متناسب با همین نرخ افزایش یابد.
وی با اشاره به روند دشوار و برخی سنگ اندازی ها بر سر راه 
جوانان در مراحل دریافت وام نیز افزود: سوال اصلی اینجاست 
که اگر جوانی از چنان پشتوانه ای برخوردار بود که بتواند چند 
ضامن برای دریافت وام فراهم کند، چرا باید اصال برای دریافت 
این وام اقدام کند؟ مبلغ این وام در مقایسه با هزینه های واقعی 
جامعه بسیار ناچیز است و این انتظار وجود دارد که دست کم روند 

دریافت وام تسهیل شود.

شهردار تهران:

امکان دسترسی خودروهای آتش نشانی به 200 ساختمان تهران وجود ندارد

 رئیس کنگره اورژانس کودکان:

 مصرف مکمل های خارجی ضرورت ندارد

شهردار تهران از وضعیت دسترسی به حدود 200 ساختمان بلند مرتبه در 
تهران به هنگام وقوع حوادث و بحران ها ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان 
آتش نشانی و بسیج شهرداری تهران ، در دفتر مرکزی آتش نشانی تهران برگزار 

شد به حوادثی که تهران را تهدید می کند اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت آموزش 
شهروندان گفت: در سازمانهای هوشمند نیروها آموزش دیده اند و آنان می توانند که در 
زمان حادثه بدون هیچ پشتیبانی در منطقه حاضر شده و اقدامات خود را انجام دهند.

این در حالی است که یکی از اصلی ترین مشکالت ما بعد از وقوع حادثه به تجمع 
مردم در اطراف محل وقوع است که در این خصوص باید فرهنگ سازی و اقدامات 

الزم انجام شود.
شهردار تهران با بیان اینکه پشتیبانی از امداد گران در زمان بحران یکی از 
معضالت اصلی است گفت: تجربیات جهانی نشان می دهد که اگر حادثه ای در 
منطقه ای رخ دهد سبب انسداد شریان های اصلی شده و منطقه حالت نظامی 

به خود می گیرد.
وی به حادثه ریزش ساختمان پالسکو اشاره و تصریح کرد: هیچ تضمینی وجود 
ندارد که چنین حادثه ای بار دیگر در تهران اتفاق نیفتد چرا که بیش از 900 ساختمان 
12 طبقه ای که در تهران وجود دارد 200 ساختمان در معابری هستند که امکان 
ورود ماشین های سنگین آتش نشانی به آن وجود ندارد. البته ما سعی می کنیم که از 
تجربیات حوادث مختلف استفاده کنیم کما این که از تجربه ی ساختمان پالسکو در 

مدیریت حادثه حریق در ساختمان وزارت نیرو استفاده بسیاری کردیم.
شهردار تهران از نبود نقشه برخی از ساختمان ها بخصوص ساختمان های قدیمی 
در شهر انتقاد کرد و گفت:  نبود این نقشه ها در زمان بحران و حادثه مشکالت بزرگی 

ایجاد می کند به ویژه آنکه در زمان بحران باید اتاق فکری با حضور معماران وطراحان 
ساختمان تشکیل شده و این موارد بررسی شود.

حناچی با اشاره به وقوع زلزله احتمالی در تهران خاطر نشان کرد: فرض کنیم اگر در 
ساعتی که اکثر شهروندان در خانه های خود هستند زلزله شدیدی در شهر رخ دهد. 
آن وقت چه اتفاقی می افتد. در همین زمینه یک گروه از کشور ژاپن در اواسط دهه 70 

تحقیقاتی را انجام داده و نقاط آسیب پذیر نیز مشخص شد.
حناچی از نشت گاز و حوادث ثانوی زلزله ابراز نگرانی کرد و گفت: برخی گمان 
می کنند که در زمان زلزله تنها آوار و خرابی ساختمان ها حادثه ساز است در حالی 
که نشت گاز بسیار مهمتر است اگر ما شبکه گاز هوشمند نداشته باشیم ممکن است 
در شهر انفجارهایی رخ دهد کما این که مواردی از آن در گذشته در برخی از نقاط 

جهان نیز رخ داده است.
وی با تاکید بر این که باید از طریق آموزش با زلزله مقابله کرد، افزود: باید نیروهای 
متخصص را آموزش دهیم و در این زمینه یک حرکت اجتماعی ایجاد شود توجه 
داشته باشیم که هیچ سرمایه ای باالتر از جان وجود ندارد و باید برای حفظ جان 

شهروندان تالش کنیم.
حناچی با استقبال از تفاهم میان آتش نشانی و بسیج اظهارکرد:   بسیج به عنوان 
حامی نظام همواره در شرایط مختلف حضور داشته و بر اساس تفاهم نامه نیز  نیروهای 

آتش نشانی به نیروهای بسیج آموزش های ایمنی الزم را ارائه می کنند.

کودکان  طب  شایع  بیماری  و  اورژانس ها  کنگره  چهاردهمین  رئیس 
گفت: مکمل های ایرانی استاندارد و کیفیت الزم را دارند و نیاز کودکان و 
بزرگساالن را به ویتامین و امالح بر طرف می کنند و مصرف مکمل خارجی 

توصیه نمی شود.
به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، علی اکبر سیاری روز سه شنبه در مراسم 
گشایش چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان که در 
بیمارستان مفید تهران برگزار شد، افزود: مکمل های ایرانی استاندارد هستند و لزومی 
به مصرف خارجی نیست. بنابراین پزشکان اطفال می توانند نسبت به توصیه این 
مکمل ها اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه گاهی خانواده ها با کیسه هایی پر از مکمل 

نزد پزشک می آیند، گفت: باید استفاده از مکمل ها در حد نیاز باشد چرا که مصرف 
بیش از حد هم می تواند عارضه ایجاد کند.  رئیس چهاردهمین کنگره اورژانس ها و 
بیماری شایع طب کودکان با تاکید بر اینکه تجویز مکمل ایرانی به دلیل استاندارد و 
 D کیفیت خوب مناسب است،  گفت: 30 تا 50 درصد مردم ایران از کمبود ویتامین
رنج می برند و می توان این مکمل را از سه تا پنج روزگی تا دوران سالمندی استفاده 
کرد و بر همین اساس وزارت بهداشت برنامه ای را برای ارائه مکمل ویتامین D مدنظر 
قرار داد و این موضوع را در میان دانش آ موزان دختر آغار کرد.  استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی به انجام تحقیقی توسط سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد و 
گفت: بر اساس این تحقیق که توسط تعداد زیادی محقق و در میان 120کشور دنیا 

انجام شده مشخص شده ایران پیشرفت های بسیار مؤثری در حوزه سالمت به ویژه در 
کاهش نرخ مرگ و میر زودرس و نابهنگام مادران باردار و کنترل بیماری های عفونی 
داشته است. سیاری گفت: همچنین بر اساس گزارش دیگری در زمینه بررسی توسعه 
انسانی با سه شاخص امید به زندگی سالم، میانگین تحصیلی، نرخ باسوادی و درآمد 
ساالنه کشورها به سه گروه پایین، باال و متوسط تقسیم شدند و ایران جزو گروه های 
باال از لحاظ توسعه انسانی قرار دارد. همه این مسائل نشان می دهد در حوزه پیشرفت 

در زمینه سالمت با موفقیت های زیادی همراه بوده ایم.
چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان تا 30 آذر در 

بیمارستان مفید برگزار می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: 82 درصد مرگ ها در کشور 
در سال 2017 میالدی به علت بیماری های غیرواگیر است.

به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، رضا ملک زاده روز سه 
شنبه در چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب 
کودکان که در بیمارستان مفید تهران برگزار شد، اظهار داشت: بر 
اساس مطالعه GBD که توسط 3500 محقق در دنیا در حال 
انجام است و حدود 200 ایرانی نیز در این مطالعه مشارکت دارند، 
شاخص های مختلفی همچون امید به زندگی و سطح سالمت 
کشورها مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس امید به زندگی، 
بدو تولد در میان زنان ایرانی به حدود ۸0 سال و در مردان به 
76.4 سال رسیده است که نسبت به آنچه پیش بینی می کردیم 

امروز وضعیت بهتری داریم.

این  اساس  بر  نیز  نوزادان  و  افزود: مرگ و میر کودکان  وی 
تحقیق در کشور ما مشخص شده که کاهش یافته و این موضوع از 
افتخارات نظام سالمت ایران است و علی رغم وجود جنگ تحمیلی، 
تحریم های دشمنان، حوادث طبیعی و سایر مشکالت توانسته ایم 

به این وضعیت خوب در منطقه در حوزه سالمت برسیم.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: امروزه بیماری های اسهالی حدود 
صفر شده و مرگ و میر مادران باردار به شدت کاهش یافته است. 
البته برای اینکه در زمینه کاهش بیشتر بیماری های نوزادی موفق 

شویم به امکانات بیشتری نیاز داریم.
هزار   3۸0 حدود   ،2017 سال  در  کرد:  تصریح  زاده  ملک 
مرگ در ایران داشتیم که هفت درصد آن مربوط به مادران و 
کودکان، 11درصد مربوط به حوادث و تروماها و ۸2 درصد به 

علت بیماری های غیرواگیر بوده است و این نشان می دهد نقش 
متخصصان کودکان در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر بسیار 
مؤثر است. معاون تحقیقات وزیر بهداشت در ارتباط با تولید علمی 
در حوزه سالمت گفت: در سال 197۸ و قبل از انقالب فقط 750 
مقاله در حوزه سالمت داشتیم که پس از جنگ تحمیلی این آمار 
نیز روند کاهشی داشت ولی طی 20 سال گذشته رشد خوبی را 
شاهد بوده ایم، به طوری که در سال 2016 در منطقه از ترکیه نیز 
جایگاه باالتری را به دست آوردیم. از نظر استنادات هم باالتر از 

همه کشورهای منطقه قرار داریم.
وی با اشاره به رشد سریع کیفیت تولید علم و کمیت آن طی 
سال های گذشته گفت: در سال 201۸ جزو 15 کشور تولید علم 
میان 20 کشور جهان بوده ایم. همچنین 30 درصد از تولید علم 

اکنون در بخش سالمت است و سهم مقاالت علوم پزشکی در 
یک درصد مجالت دنیا و یک درصد مقاالت پر استناد قرار دارد.

معاون وزیر بهداشت گفت: رتبه تولید علم در حوزه کودکان 
البته در کشور ما نسبت به کل، بیشتر بوده و در این زمینه رتبه 
22 را داریم ولی در کل علم در رتبه پانزدهم قرار داریم و این 
نشان می دهد باید کارهای پژوهشی بیشتری در حوزه کودکان 

و اطفال انجام گیرد.
وی از آغاز مطالعه سالمت مادران و فرزندان و اجرای پایلوت آن 
در استان هایی مانند اصفهان، یزد،  سمنان،  رفسنجان و ساری خبر 
داد و گفت:  این مطالعه زیرساخت مهمی در انجام تحقیقات در 
حوزه کودکان خواهد بود و 15 هزار زوج و کودک وارد این مطالعه 

خواهند شد که تا حاال حدود 7هزار مورد ثبت شده است. 

 معاون وزیر بهداشت:

82 درصد علت مرگ ها در کشور بیماری های غیرواگیر است


