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اجتماعي

وطن امروز شماره 2490

نبضجامعه
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت اعالم کرد

داروهای نیازمند نسخه عربی در حج

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت
هاللاحمر با بیان اینکه باید زائرانی که دچار
بیماریه��ای خاص هس��تند ،داروهای خود
را به همراه داش��ته باش��ند ،گف��ت :به غیر از
داروه��ای اعصاب و روان که نیازمند نس��خه
عربی اس��ت ،س��ایر داروها را نی��ز میتوان با
نسخه پزش��کان کاروان و پزشکان متخصص
و حت��ی عمومی دریاف��ت کرد .ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،س��یدعلی مرعشی در توضیح
داروهایی که زائران باید به همراه داشته باشند،
گفت :داروه��ای ممنوعه و غیرمجاز ش��امل
آمپول پتیدین ،آمپول مرفین ،قرص و شربت
مت��ادون ،هیدرومرفین ،متیل فنیدات هیدرو
کلراید ،قرص و آمپول ترامادول ،اکسپکتورانت
کدئین و استامینوفن کدئین است .وی افزود:
زائران عزیزی که به دالیلی همانند بیماریهای
دیابت ،چربی خون ،بیماریهای ریوی و قلبی
دارو مص��رف میکنند ،بای��د داروهای خود را
به اندازه یک و نیم برابر زمان س��فر به همراه
داش��ته باش��ند .رئیس مرکز پزش��کی حج و
زیارت جمعیت هاللاحمر تصریح کرد :زائران
عزیز میتوانند نسخههای قدیمی خود و حتی
نسخههای مربوط به پزشک معالج یا پزشک
کاروان را به همراه داش��ته باشند و برای این
داروها ،نیازی به نس��خه عربی نخواهد بود .به
گفته مرعشی ،نسخه عربی پزشکان فقط برای
داروه��ای اعصاب و روان ضرورت دارد و حتما
باید این داروها توسط پزشکان تایید و سپس
با نسخه عربی ممهور شود.
هواشناسیپیشبینیکرد

افزایش دمای هوای کشور

یک کارشناس هواشناسی گفت :در ۲۴
ساعت آینده پدیده غالب در بیشتر مناطق
کشور روند افزایش��ی دمای هوا خواهد بود.
ب��ه گ��زارش مهر ،محم��د اصغری ب��ا بیان
اینکه گرمترین ایستگاههای هواشناسی در
کردس��تان؛ س��روآباد ،در آذربایجانشرقی؛
میان��ه ،در آذربایجانغربی؛ ش��اهیندژ ،در
کرمانش��اه؛ قصرش��یرین ،در ایالم؛ دهلران،
در خوزس��تان؛ ش��وش ،در ف��ارس؛ الم��ر،
در بوش��هر؛ برازجان و در تهران؛ ش��هریار و
ورامین پیشبینی میشود که دمای هوا در
این مناطق به  41درجه سانتیگراد میرسد،
گفت :در ارتفاعات قصردش��ت و ایرانش��هر،
مهرستان ،س��روان ،بخشهایی از ارتفاعات
هرم��زگان و کرم��ان و دامنهه��ای جنوبی
زاگرس ش��رایط برای وق��وع رگبار و رعد و
برق مهیاست .وی افزود :تا سهشنبه آبهای
خلیجفارس متالطم خواهد بود و در ش��رق
کش��ور ه��م وزش باد و گرد و غبار ش��دید
اس��ت که از آن جمله میتوان به شهرهایی
چون زابل ،هامون و جنوب خراسان جنوبی
اشاره کرد .کارش��ناس هواشناسی گفت :از
امروز با ریزش هوای سرد در شمال غرب و
سواحل دریای خزر شرایط بارندگی در این
مناطق فراهم میش��ود که این موج بارشی
بخش��یهایی از آذربایجان ش��رقی ،شمال
آذربایجانغرب��ی ،اردبیل ،گیالن و مازندران
را در نیمه این هفت��ه دربر میگیرد ،ضمن
اینکه احتم��ال وقوع بارشهای سیلآس��ا
وجود دارد.

برگزاری آزمون
سردفتری اسناد رسمی

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال  ۹۷با
شرکت  ۷۵هزار و  ۱۹۲نفر داوطلب به صورت
منطقهای و در  ۱۲اس��تان کشور برگزار شد.
به گزارش فارس ،آزمون س��ردفتری اس��ناد
رسمی سال  97با شرکت  75هزار و  192نفر
داوطلب به صورت منطقهای و در  12اس��تان
کش��ور برگزار ش��د .این آزمون برای تاسیس
 965دفتر اس��ناد رس��می در سراسر کشور و
با عنایت به ماده  5قانون دفاتر اس��ناد رسمی
و در نظ��ر گرفتن مالکهای مق��رر در قانون
از جمله آم��ار جمعیتی و مقتضیات محلی و
اقتصادی برگزار شد .گفتنی است ،این آزمون
به ط��ور همزمان و در  36ح��وزه انتخابی در
کش��ور برگزار شد و  38هزار و  192متقاضی
م��رد و  37هزار متقاضی زن در آن ش��رکت
کردند .نتایج این آزمون حداکثر ظرف مدت 2
ماه از طریق رسانهها به اطالع شرکتکنندگان
خواهد رسید.

شنبه  30تیر 1397

آوای شهر

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم افتتاح بیمارستان  96تختخوابی شهید ستاری در قرچک ورامین:

 200مرکز بهداشتی درحال ساخت داریم

گ�روه اجتماع�ی :بیمارس��تان 96
تختخواب��ی بنیاد برک��ت در قرچک
ورامی��ن ب��ا نام بیمارس��تان ش��هید
س��تاری روز پنجش��نبه  28تیرم��اه
افتتاح و به عنوان هدیه رهبر انقالب
آماده خدمترس��انی به مردم شریف
این منطقه شد.
به گزارش «وطنام��روز» ،محمد
مخبر ،رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان
حضرت ام��ام(ره) در مراس��م افتتاح
و بهرهب��رداری از بیمارس��تان 96
تختخواب��ی برکت ش��هید س��تاری
قرچک گفت :م��ردم این منطقه حق
زیادی ب��ر گردن ما و انق�لاب دارند.
وی با گرامیداشت یاد فرمانده شهید
نیروی هوایی ارتش افزود :از س��پهبد
ش��هید س��تاری یاد میکنی��م که از
ش��هدای خاص نظام اس�لامی است.
مخب��ر تصریح ک��رد :مأموریت اصلی
ما توانمندسازی مناطق محروم است.
در چند س��ال گذش��ته با  45هزار میلیارد تومان
از مناب��ع گوناگون اع��م از فاینانس یا کمکهای
دولت��ی یا منابع داخلی س��تاد  400هزار ش��غل
ایجاد کردیم .وی با بیان اینکه هم پول مال مردم
اس��ت هم مدیریت به مردم تعلق دارد ،گفت :روز
گذش��ته طی نامهای به رئیسجمهور اعالم کردم
ک��ه حاضری��م با هر جری��ان حقیق��ی و حقوقی
همکاری داشته باشیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت:
با همکاری هاشمی بود که به جایی رسیدیم که از
 10بیمارستانی که قرار بود بنیاد برکت بسازد7 ،
دس��تگاه آن ساخته و تحویل شد و تا آخر سال 2
بیمارستان دیگر را میسازیم و به وزارت بهداشت
تحویل میدهیم .مخبر تأکید کرد :س��اخت یک
بیمارس��تان سرطانی را در دس��ت ساخت داریم،
ضمن اینکه احداث یک بیمارس��تان دیگر را هم
کلنگزنی کردیم و ساخت یک بیمارستان دیگر
را در زاهدان کلنگ خواهیم زد.
وی خاطرنش��ان کرد :ساخت نزدیک به 200
مرکز بهداشتی را نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام هدفگذاری کردهایم که  154مورد

و تکمیل  10پروژه بیمارستانی در مناطق محروم
کشور ساخته و افتتاح آن انجام شد.

تمام ش��ده یا در ح��ال اتمام اس��ت و مابقی نیز
تا آخر س��ال جاری ب��ه پایان میرس��د .مخبر با
ک  ۲۰۰تختخوابی میشود
اش��اره به اینکه در سال گذش��ته هزینه  70هزار ■■بیمارستان قرچ 
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید
نسخه بیماران سرطانی را پرداخت کردیم ،افزود:
همچنین  500هزار بیمار مناطق محروم را بیمه بهش��تی با بیان اینک��ه امکانات بیمارس��تان ۹۶
تختخوابی قرچک پاسخگوی
تکمیلی درمان کردیم.
وی با اش��اره ب��ه فعالیت محمد مخبر ،رئیس س�تاد اجرایی جمعی��ت ای��ن شهرس��تان
س��اخت دارو در بنیاد برکت فرمان حض�رت امام(ره) :س�اخت نیس��ت ،گف��ت :امید اس��ت
گفت :با این اقدامات هم جلوی نزدی�ک به  200مرکز بهداش�تی را ب��ا هم��کاری مدی��ران ،این
بخشی از واردات داروهایهای هدفگذاری کردهایم که  154مورد بیمارس��تان توس��عه پی��دا
ت ِ��ک را میگیریم ،هم قیمت تمام ش�ده یا در حال اتمام است و ک��رده و ب��ه  ۲۰۰تختخواب
تمامش��ده دارو را پایی��ن مابق�ی نیز تا آخر س�ال ج�اری به برس��د .محم��د آقاجان��ی در
مراس��م افتتاح بیمارس��تان
میآوریم .رئیس ستاد اجرایی پایان میرسد
فرم��ان حضرت ام��ام(ره) در
 96تختخوابی «برکت شهید
پایان اظهار داشت :بیمارستان برکت شهید ستاری س��تاری» ک��ه با حض��ور سیدحس��ن قاضیزاده
قرچک ورامین که در زیربنایی به مساحت  8300هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
مترمرب��ع و با تأمی��ن اعتبار  122میلی��ارد ریال نقویحس��ینی نماین��ده م��ردم شهرس��تانهای
تکمیل ش��ده ،هفتمین بیمارستانی است که طی قرچک ،ورامین و پیشوا و جمعی از مدیران برگزار
انعقاد تفاهمنامه س��ال  1394میان ستاد اجرایی شد ،اظهار داشت :با حل مشکالت تخصیص اعتبار
فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت ،درمان و ب��رای این پروژه و قرارگی��ری در ردیف اعتبارات
آموزش پزشکی مبنی بر مشارکت ستاد در ساخت جاری س��ازمان برنامه و بودجه ،این بیمارس��تان

معاون آموزشوپرورش مطرح کرد

کاهش جمعیت دانشآموزی در رشته «ریاضی»
نیمکت گروه اجتماع�ی :معاون آموزش
متوسطه وزیر آموزشوپرورش
گف��ت :کاهش جمعیت دانشآموزی در رش��ته
ریاض��ی نگرانکننده اس��ت به طوری که س��ال
به س��ال از تعداد دانشآموزان این رشته کاسته
میش��ود .عل��ی زرافش��ان
ب��ه ایس��نا گف��ت :گرایش
دانشآم��وزان ب��ه رش��ته
فن��ی و حرفهای در کش��ور
در وضعی��ت مطلوب��ی قرار
دارد ،ه��ر چند ک��ه انتخاب
رش��ته به اختیار دانشآموزان انجام شده اما ۱۷
درصد ظرفیت ش��اخه فنی و حرفهای در خرداد
ماه تکمیل ش��ده و برای رش��ته کار و دانش نیز
ظرفیت  ۲۳درصد پیشبینی شده که  ۱۷درصد
آن نیز به انجام رسیده است .وی موضوع اصلی را
مرتبط با رشته ریاضی و گرایش ک م دانشآموزان
به این رشته اعالم و خاطرنشان کرد :با توجه به
اینکه رشته ریاضی رش��ته علوم پایه به حساب
گزارش 2گ�روه اجتماع�ی :نای��برئی��س
مجل��س با بی��ان اینکه کس��ری
اعتباراتی که در حوزه سالمت وجود دارد ارتباطی
ب��ا اعمال تحریمها ندارد ،گف��ت :دارو و تجهیزات
پزش��کی در لیس��ت تحریمها نیس��ت اما به طور
غیرمستقیم تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرد.
به گزارش فارس ،مس��عود پزشکیان در واکنش به
اظهارنظر وزیر بهداشت مبنی بر تاثیرگذاری شدید
تحریمها از آبان ماه ،اظهار داشت :کسری اعتباراتی
که در حوزه س�لامت وجود دارد ارتباطی با اعمال
تحریمها ندارد ،بویژه دارو و تجهیزات پزش��کی در
لیس��ت تحریمها نیس��ت اما به طور غیرمستقیم
تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرد .نماینده مردم
تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس در تشریح نحوه
تاثیرپذیری غیرمستقیم دارو و تجهیزات پزشکی
از تحریمه��ا ادامه داد :در پی بروز تحریمها ممکن
است حملونقل دریایی و جابهجایی ارز با مشکل
مواجه شود ،بنابراین این موضوع بر روند تامین دارو
و تجهیزات پزشکی وارداتی هم اثرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح
کرد :وزارت بهداشت باید به دنبال راهی باشد تا از
طریق حملونقل زمینی نیاز بخش دارو و تجهیزات
پزش��کی کش��ور را تامین کند ،از سوی دیگر 97
درصد دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در
داخل تولید میش��ود و الزم است دولت اعتبارات
مورد نیاز این بخش را تخصیص دهد تا شرکتهای

میآید و علوم پایه نیز مس��اوی با توسعه کشور
اس��ت ،کاهش کمی و کیف��ی دانشآموزان این
رشته آینده توسعه کشور را به مخاطره میاندازد.
معاون آموزش متوس��طه وزی��ر آموزشوپرورش
ادامه داد :در نقطه مقابل ،ما در رشته علوم تجربی
با روند افزایش دانشآموزان
روبهرو هستیم به طوری که
امس��ال در کنکور  ۶۳۰هزار
داوطلب در این رشته با هم
رقابت کردند .زرافش��ان این
آش��فتگی و به هم ریختگی
پذیرش دانش��جو را در رشتههای مختلف یادآور
ش��د و افزود :بازار کار و اشتغال مهمترین عنصر
تعیینکنن��ده در گرای��ش افراد به رش��ته علوم
تجربی است که البته در کنار این عوامل محیطی
و اجتماعی نق��ش خود خانوادهها نیز در ترغیب
فرزندانشان به رشته تجربی بیتاثیر نیست ولی
همچنان نگرانی ما در رش��ته ریاضی اس��ت که
جمعیت آن رو به کاهش است.

■■تأمی�ن  35درص�د هزین�ه س�اخت توس�ط
بنیاد برکت

رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان
قرچ��ک نیز هزین��ه احداث این بیمارس��تان را
 340میلی��ارد ریال اعالم ک��رد و گفت :بیش از
 35درصد از هزینه اجرای این بیمارستان توسط
بنیاد برکت تأمین شد .حس��ین لیاقتدار افزود:
 36هزار مترمربع زمین احداث این بیمارس��تان
با دس��تور رئیسجمهور وقت توسط شهرداری
قرچک تأمین و به ش��بکه بهداشت تحویل داده
ش��د .وی با بیان اینکه احداث این بیمارس��تان
 340میلیارد ریال هزینه داشته ،بیان کرد :برای
احداث این بیمارس��تان وزارت بهداشت بیش از
 220میلیارد ریال هزینه کرده و مابقی توس��ط
بنیاد برکت و با مشارکت این بنیاد احداث شده
است .وی گفت :همراهی وزارت بهداشت و بنیاد
برکت باعث شده مردم شهرستان قرچک که تا
پیش از این از داشتن تخت بیمارستانی محروم
بودند ،از یک مرک��ز تخصصی درمانی برخوردار
شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پزشکان سرشناس تمایلی به بیمهشدن ویزیت ندارند
سالمت گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
بهداش��ت و درم��ان مجلس با
بیان اینکه بیمار اورژانس��ی ب��رای ویزیت نیازی
به دفترچه ندارد ،گفت :دردس��رهای دیرکرد در
پرداخت بهای ویزیت مانع تعامل برخی پزشکان
سرش��ناس با بیمه اس��ت.
منوچه��ر جمالیسوس��فی
درب��اره چگونگ��ی تعیی��ن
ن��رخ ویزی��ت در مطبهای
پزشکی در کش��ور ،به خانه
ملت گف��ت :تصمیمگیری
برای تعیین نرخ ویزیت برای مطبهای پزشکان
در حیطه مس��ؤولیت یک مرجع نیست و این در
حالی است که تعیین نرخ ویزیت پزشکان باید به
گونهای باشد که بحث مشکالت بعدی احتمالی از
قبیل تخلفات را شاهد نباشیم .جمالی سوسفی
افزود :در موارد اورژانسی بیمارستانها بدون اینکه
بیمار دفترچه داشته باشد ،موظفند خدمات را به
بیماران ارائه دهند و از همین رو هیچ بیمارستانی

نایب رئیس مجلس در پاسخ به ادعای وزیر بهداشت:

تحریمها بر دارو تأثیرگذار نیست

تولیدکننده این ملزومات سرپا بایستند و مواد اولیه
م��ورد نیاز خود را تهیه کنند ،این در حالی اس��ت
که وزارت بهداش��ت مبالغ زیادی به این شرکتها
بده��ی دارد .این نماینده م��ردم در مجلس دهم
تاکید کرد :آش��فتگی کنونی در بازار دارو ناشی از
نحوه مدیریت روند تولید یا واردات دارو است ،چرا
که وقتی ش��رکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی
نتوانند مواد اولیه تهیه کنند ،طبیعی است عرضه
دارو و تجهیزاتی که باید تولید کنند در بازار کاهش
پیدا میکند و اگر بخواهند این کمبودها را به گردن
تحریمها بیندازند جای سؤال دارد.

در مس��یر خدمتگزاری به مردم قرار
میگی��رد .وی در ادامه با بیان اینکه
امکان��ات بیمارس��تان  96تختخوابی
قرچ��ک پاس��خگوی جمعی��ت این
شهرستان نیس��ت ،تصریح کرد :این
بیمارس��تان برای جمعیت  240هزار
نفری شهرستان قرچک بسیار محدود
است و الزم است با همکاری مدیران،
این بیمارس��تان توس��عه پیدا کرده و
ب��ه  200تختخواب برس��د تا بتوانیم
خدمت بیش��تر و مؤثرت��ری به مردم
داش��ته باش��یم .در ادامه این مراسم
مسعود مرسلپور ،فرماندار شهرستان
قرچک نیز گفت :با توجه به مشکالتی
که در کشور به لحاظ اعتباری وجود
دارد ،برای ع��دهای قابل باور نبود که
این بیمارستان احداث شود اما امروز
ب��ا اعتبار  22میلی��ارد تومانی وزارت
بهداشت و  12میلیارد تومانی بخش
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،
این بیمارستان افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.

■■ورود مجلس به پرونده آشفتگی بازار دارو

این در حالی است که عضو کمیسیون بهداشت
مجلس از ورود کمیس��یون متبوع��ش به موضوع
آش��فتگی موج��ود در بازار دارو پ��س از تعطیالت
مجل��س خب��ر داد .احمد حم��زه درباره هش��دار
رئیس هیات مدیره س��ندیکای صنایع دارویی در
ارتباط با آش��فتگی موجود در بازار دارو تا جایی که
تولیدکنندگان به دلیل اعمال تحریمها قادر به تامین
مواد اولیه س��رم نیستند ،گفت :تامین دارو شاید از
تهیه غ��ذا برای مردم هم واجبتر باش��د ،بنابراین
دولتم��ردان باید با تامل بیش��تری ب��رای رفع این

اجازه ندارد بیمار اورژانسی را نپذیرد .وی ادامه داد:
عدم پرداخت هزینههای ویزیت به پزشکان توسط
بیمهها موجب میش��ود پزشکان انگیزهای برای
ورود به چرخه بیمه نداشته باشند .این در حالی
اس��ت که برنامهای در کار نیست که پزشکان را
مجاب کنیم باید بهای ویزیت
را بیمه کنند و اگر بناس��ت
این اتفاق عملیاتی شود باید
مجلس و دول��ت تمهیداتی
را در این راس��تا اتخاذ کنند.
نماین��ده م��ردم رودب��ار در
مجل��س افزود :مبلغ ویزیت در بیمارس��تانهای
دولتی مشکلی را برای افراد از نظر اقتصادی ایجاد
نمیکند ،بنابراین اگر حتی بیماری توان اقتصادی
برای پرداخت فرانشیز را هم نداشته باشد ،میتوان
او را با تدابی��ری از پرداخت ویزیت معاف کرد و
این درحالی اس��ت که بهطور معمول پزش��کان
سرشناس که مشتریان بسیاری دارند ،تمایلی به
بیمه شدن ویزیت ندارند.
مشکل تدبیری بیندیشند و ارزی را که با این سختی
وارد کشور میش��ود به تامین کاالهای اساسی که
یکی از واجبات آن دارو است ،تخصیص دهند.
نماین��ده م��ردم کهن��وج در مجل��س گفت:
دولتمردان باید نظارت کنن��د ارزی که در حوزه
تامین دارو هزینه میش��ود در قالب کاالی مورد
نظر به کش��ور بازخواهد گشت و کنترل بازار دارو
را به گونهای در دست بگیرند تا سرمایهای که برای
تامین دارو گذاشته ش��ده به طور صحیح هزینه
شود .وی در تش��ریح علل بروز مشکل در زمینه
تامین داروی مورد نیاز کش��ور در ش��رایطی که
هنوز تحریمها تاثیر خود را نشان ندادهاند ،تصریح
کرد :وقتی تجارت ضعیف ش��ود ه��ر راهی برای
سوءاس��تفاده باز میشود ،کما اینکه ممکن است
برخی واردکنندگان ،داروهای وارد شده را در بازار
آزاد به فروش برسانند ،ضمن اینکه مدیران حوزه
سالمت باید از قبل به این مهم میاندیشیدند که
ممکن است روزی با این مشکالت مواجه شویم
و برای مقابله با آن برنامههای الزم را پیشبینی
میکردند .عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت
و درم��ان مجل��س گفت :بیتردید کمیس��یون
بهداش��ت بعد از تعطیالت مجل��س به وضعیت
کنونی حوزه س�لامت و آش��فتگیهای موجود
در ب��ازار دارو ورود پیدا ک��رده و به منظور ارائه
راهکاری در جهت رفع این مش��کل نشس��تی با
مدیران حوزه سالمت خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور تهران خبر داد

اجرای  2طرح ترافیکی ویژه
در پایتخت

رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران
از آغ��از  2ط��رح وی��ژه برخ��ورد ب��ا تخلفات
موتوسیکلتس��واران و نی��ز برخورد ب��ا ورود
غیرمجاز به تونلهای ش��هری از صبح ش��نبه
 30تیرماه خبر داد .سردار محمدرضا مهماندار
درباره برخورد با تخلفات موتوسیکلتس��واران
بویژه تخلفاتی همچون مخدوش کردن پالک
به ایسنا اظهار داشت :پالک هویت یک وسیله
نقلیه اعم از خودرو و موتوس��یکلت اس��ت و با
توجه به اینکه یک��ی از ارکان مهم ترافیکی و
عاملی برای شناس��ایی مالک وسیله نقلیه به
حس��اب میآید ،هرگونه تغییر ،دس��تکاری و
نبود آن عواقب انتظامی و امنیتی در پی دارد.
وی با بیان اینکه مخدوش کردن پالک به جد
مورد توجه پلیس قرار داش��ته و با این تخلف
برخ��ورد میش��ود ،از اجرای ط��رح برخورد با
تخلفات موتوسیکلتسواران در سراسر تهران
خب��ر داد و گفت :به طور کل��ی هر آنچه دید
پالک موتوسیکلت را کاهش داده یا مخدوش
کند خالف است و پلیس با آن برخورد خواهد
ک��رد .مهماندار درب��اره مجازاتهای مخدوش
کردن پالک نیز گفت :هماهنگی خوبی در این
زمینه میان پلیس راهور و دادسرا وجود داشته
و به طور کلی مخ��دوش کردن پالک از  6ماه
تا یک سال حبس را در پی دارد و عالوه بر آن
موتوسیکلت توقیف شده و مشمول جریمه نیز
خواهد شد .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران همچنین از اج��رای طرح دیگری خبر
داد و گف��ت :ماموران راهور با توان بیش��تری
نسبت به برخورد ورود وسائل نقلیه ممنوعه به
داخل تونلهای ش��هری اقدام خواهند کرد .بر
این اساس ،ورود هرگونه موتوسیکلت ،کامیون
و کامیونت به داخل تونلهای ش��هری ممنوع
بوده و در صورت مشاهده با آن برخورد و اعمال
قانون خواهد شد.
■■

کوتاه وگویا

■■همزم��ان ب��ا نشس��ت مش��ترک معاونت
پس��ماندهای س��اختمانی و عمرانی سازمان
مدیریت پسماند با نمایندگان فرمانداریهای
شهرس��تان ری و اسالمش��هر ،مصوب��ات
چهلوچهارمی��ن جلس��ه کارگ��روه مدیریت
پسماند اس��تان تهران با محوریت ساماندهی
خاکها و نخالههای س��اختمانی تخلیه شده
در بزرگراههای حریم استان تهران بررسی شد.
■■ویژهبرنامه «با کریمان» به مناسبت فرا رسیدن
ده��ه کرامت با اجرای برنامههای متنوع به مدت
 ۱۰شب در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود.
این برنامهها از یکش��نبه  ۲۴تیرم��اه همزمان با
س��الروز میالد حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز
ش��ده و تا س��الروز میالد امام رض��ا(ع) هر روز از
ساعت  ۱۷تا اذان مغرب برگزار میشود.
■■کتاب «راه نش��ان» با موضوع دوران بلوغ و
س��ن تکلیف و با محوریت بیانات رهبر معظم
انقالب ،برای اس��تفاده دانشآموزان دورههای
اول و دوم متوس��طه و مربیان پرورشی ،توسط
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان استان
تهران منتشر شد.
■■علیرضا صادقپور ،دبیر علمی پنجمین کنگره
منطقهای ش��مال ایران و چهاردهمین س��مینار
ارتوپدی ش��اخه آذربایج��ان با اش��اره به کاهش
جراحی تعویض مفصل در بیمارستانهای دولتی،
گفت :با اجرای طرح تحول نظام س�لامت طی ۴
سال گذشته این عمل جراحی زیاد انجام میگرفت.
■■مهدی ایزدی ،معاون تعاون و امور اجتماعی
بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای
اداری بنیاد شهرستانهای استان تهران با بیان
اینکه متوس��ط نرخ بیکاری جامعه ایثارگری
در کش��ور  4درصد اس��ت ،گفت :شهرکهای
صنعتی ،قطبه��ای گلخانهای ،کش��اورزی و
پ��رورش دام و طیور فرص��ت خوبی برای رفع
معضل بیکاری در بین جامعه ایثارگری هستند.
■■امی��ر رش��یدی ،مع��اون خدم��ات ش��هری و
محیطزیس��ت ش��هرداری منطقه  10ته��ران از
اتخ��اذ راهکارها و اجرای تمهیدات مناس��ب برای
صرفهجویی در مصارف آبیاری فضای سبز خبر داد.
■■سیدیاسر رایگانی ،سخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی گفت :گشت مشترک تعزیرات حکومتی
در پی اخبار واصله و به منظور کنترل بازار با حضور
در خیابان امینحضور به بررسی وضعیت تخلفات
در عرضه لوازم خانگی پرداخت .وی افزود :هدف ما
امروز نیز در راستای اجرای مصوبات ستاد تشدید
مبارزه با احتکار و اختفای کلی کاالهای وارداتی با
نرخ رسمی مصوب و تولیدکنندگان دریافتکننده
ارز دولت��ی برای تولید و ارائ��ه محصول به بازار و
پیگیری عرضه کاالهای وارداتی با نرخ ارز دولتی
و جلوگیری از احتکار و اختفای کاالها به منظور
آرامش بازار است.

