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اجتماعي

وطن امروز شماره 2494

زیارت
رئیس مرکز پزشکی هاللاحمر اعالم کرد

ارائه خدمات پزشکی به زائران حج
در  9درمانگاه

چهارشنبه  3مرداد 1397

نماینده تاماالختیار وزیر بهداشت آخرین وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق زلزلهزده کرمانشاه را تشریح کرد

شرایط نامناسب کانکسهای درمانی
احتمال مضاعف شدن مشکالت مردم بر اثر گرمای هوا در مناطق زلزلهزده

رئیس مرکز پزشکی هاللاحمر گفت :تیم
درمانی ایران متشکل از نیروهای متخصص در
رشتههای گوناگون پزشکی در  9درمانگاه80 ،
مطب و یک بیمارس��تان دایرش��ده در مکه و
مدینه به زائران حج  97خدمات پزشکی ارائه
میدهد .به گزارش ایرنا ،س��یدعلی مرعش��ی
اظهار داش��ت :تمام زائران در کشور معاینات
پزش��کی ش��دهاند و اطالعات پزشکی آنها در
پروندههای الکترونیکی ثبت ش��ده است .وی
با بیان اینکه ایران تنها کش��ور خارجی است
که اجازه برپایی درمانگاه در مشاعر (عرفات و
منا) را دارد ،افزود :امسال با توافق سازمان حج
و زیارت و به دلیل حضور کم زائران ایرانی در
مدینه ،تصمیم گرفته شد بیمارستان مدینه
باز نش��ود و اکنون  4درمانگاه شبانهروزی در
این شهر با حضور پزشکان متخصص در حال
خدمترسانی هستند .مرعش��ی اضافه کرد:
البته بیماران در صورت نیاز با آمبوالنسهای
ایران به بیمارس��تانهای س��عودی با حضور
متخصصان ایرانی اعزام میش��وند .وی درباره
امکانات درمانی ایران در ش��هر مکه منوره نیز
گفت 5 :درمانگاه شبانهروزی با امکاناتی مانند
رادیولوژی و س��ونوگرافی و یک بیمارس��تان
در این ش��هر برای خدمترس��انی ب��ه زائران
دایر ش��ده اس��ت .مرعش��ی افزود :همچنین
متخصصان ایران��ی در  80مطب به صورت 8
س��اعته در هتلهای مکه آماده ارائه خدمات
پزشکی به زائران هستند.
کوتاه و گویا
■■س��ومین نمایش��گاه بینالملل��ی باغبانی،
نهادهها ،گلخانه ،گیاهان دارویی ،ماشینآالت
و صنایع وابس��ته  6تا  9ش��هریورماه امسال
برگزار خواهد شد .علی محتشمامیری ،مدیر
اجرایی این نمایشگاه گفت :سومین نمایشگاه
بینالمللی باغبانی ،نهادهها و ماش��ینآالت و
صنایع وابس��ته همانند  2سال گذشته قرار
است در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری
ته��ران (بوس��تان گفتوگ��و) در فضایی به
وسعت  3هزار مترمربع برگزار شود و تاکنون
 90شرکت داخلی و خارجی برای حضور در
این نمایشگاه اقدامات الزم را انجام دادهاند و
پذیرای عالقهمندان و بازدیدکنندگان است.
■■آیی��ن اختتامی��ه س��ومین جش��نواره
«بچهه��ای مح��راب» با حض��ور  132مکبر
و م��وذن برگزیده ش��هر ته��ران و جمعی از
ش��خصیتهای فرهنگ��ی و مذهب��ی برگزار
میشود .در این مراسم ضمن تقدیر و اهدای
جوای��ز برگزی��دگان ،از روحاهلل کاظمیزاده
طراح و خالق اذان انتظار تجلیل میشود.
■■جشنواره تابس��تانی دورهمی سالمندان و
معلوالن با اجرای برنامههای شادس��تان ،در
محالت منطقه یک تهران و بوستان نیاوران
اجرا میشود.
■■مراس��م افتتاحی��ه دبیرخانه ش��هردخت
ته��ران در ش��هرداری منطقه  7ته��ران با
حضور ناهید خداکرمی عضو ش��ورای شهر،
فاطم��ه راکعی مش��اور ش��هردار و مدیرکل
امور بانوان ش��هرداری تهران ،سمیه حاجوی
ش��هردار منطقه  ،7دخت��ران موفق محالت
ش��هر تهران و جمع��ی از معاونان ،مدیران و
کارشناسان حوزه زنان به میزبانی شهرداری
منطقه  7در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
■■همزم��ان با نشس��ت مدیران س��تادی و
اس��تانی س��ازمان اوق��اف و ام��ور خیریه از
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور به جهت
اهتمام در ثبت رس��می موقوف��ات قدردانی
و تقدیر به عمل آمد .احمد تویس��رکانی در
جمع مدیران ستادی و استانی سازمان اوقاف
و ام��ور خیریه ب��ا بیان اینک��ه نیازمند اقدام
جدی در ارتباط با توس��عه ثبت رس��می در
کشور هس��تیم ،گفت :اراضی و امالک رکن
اصلی اقتصاد داخلی کش��ور اس��ت و تثبیت
مالکیته��ای فردی و عموم��ی اقدامی مهم
برای شفافسازی و مدیریت بخش اقتصادی
و جلوگی��ری از بینظمیهای حقوقی جامعه
خواهد بود.
■■فرهنگسرای مهر همزمان با روزهای گرم
فصل تابستان ،ویژهبرنامههای شاد و متنوعی
را از چهارم تا هشتم مردادماه در روستاهای
حاش��یه جنوب ش��هر تهران برگزار میکند.
سعید رنجبریان ،مدیر فرهنگی هنری منطقه
 19تهران و رئیس فرهنگسرای مهر با اعالم
این خبر گفت :برنامهریزی برای اوقات فراغت
اهالی حاشیه جنوب تهران از جمله مواردی
اس��ت که همواره دغدغه اصلی ما در توزیع
عادالنه سرانه فرهنگی بوده است.

گ�روه اجتماع�ی :پس از گذش��ت  8ماه از
زلزله مهیب کرمانشاه ،این روزها زلزلهزدگان
در فصل گرم تابس��تان با مشکالت متفاوت
و گوناگونی دس��ت و پنجه ن��رم میکنند.
خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مواردی
اس��ت که تاکنون م��ورد تاکی��د مدیران و
نمایندگان مردم کرمانشاه بوده است.
در همی��ن باره ،نماین��ده تاماالختیار
وزیر بهداشت در مناطق زلزلهزده آخرین
وضعیت بهداشتی و درمانی در این مناطق
را تش��ریح کرد .طیب قدیمی درباره روند
ساخت مراکز درمانی در مناطق زلزلهزده
به ایلنا گفت :بیمارس��تانی ک��ه در حال
حاض��ر در س��رپل ذهاب خدم��ات ارائه
میدهد صحرایی نیست ،یک بیمارستان
موقت است که سازه سبک دارد و از آذرماه
راهاندازی شده اس��ت و با همان امکانات
بیمارستان ش��هدا که در زلزله تخریب شد ،به کار
خود ادامه داده است .وی تاکید کرد :این بیمارستان
 ۶۴تخت فعال دارد و همه خدمات را ارائه میدهد،
عملهای جراحی ،ویزیت ،مراجعه اورژانس و درمان
بیماران دیالیزی جزو این خدمات است.
■■روند بازسازی بیمارستان شهدا

قدیم��ی با بی��ان اینکه بیمارس��تان ش��هدا باید
بازسازی و مقاومسازی شود ،گفت :با توجه به آبهای
زیرزمینی که در این مناطق وجود دارد ،مقاومسازی
نیاز به شمعکوبی داشت ،در حال حاضر این کار دنبال
میش��ود و کارهای معماری داخلی به اتمام رسیده و
کارهای شمعکوبی نیز رو به اتمام است؛ بنابراین روند
س��اخت قابل قبول و فعال است .نماینده تاماالختیار
وزی��ر بهداش��ت در مناطق زلزل��هزده گفت :خیرین
کاش��انی نیز یک بیمارس��تان  ۵۰تختخوابی را برای
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیس��یون
اجتماعی مجلس از تصویب الیحه
تفکی��ک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حمایت
کرد و گفت :در حال حاضر حوزه رفاه و اجتماعی در
حاشیه قرار دارد.
به گزارش فارس ،عبدالرضا عزیزی درباره تصویب
الیح��ه تفکیک وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
به  2وزارتخان��ه «رفاه و تامین اجتماعی» و «تعاون
و کار» گف��ت :وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی از

واگیردار با تالش دانش��گاه علوم پزشکی
کرمانش��اه و س��ایر نهادها از نظر هدایت
روانآبها و دفع زبالهها هیچ بحران عفونی
در فصل گرما ایجاد نش��ده است .قدیمی
در ارتباط ب��ا میزان ابت�لای زلزلهزدگان
ب��ه بیماریه��ای عفونی بیان داش��ت :با
پیشبینیهایی که از اس��فندماه به عمل
آم��د ،زمینه ایجاد بیماریه��ای واگیردار
کم شد .ممکن اس��ت مردم در کانکس و
چادرها اذیت شوند اما بیماریهای واگیردار
و حمله این نوع بیماریها گزارش نش��ده
است.
■■کنترل سالمت روانی زلزلهزدگان

س��اخت مد نظر قرار دادند که
تعدادی از خانههای بهداشت تا
زمی��ن آن را تحویل گرفتهاند و نماین�ده تاماالختی�ار وزیر بهداش�ت پایان مردادماه ب��ه بهرهبرداری
این بیمارستان به ظرفیت سابق در مناط�ق زلزل�هزده :در نقاط�ی که میرس��د .قدیمی تصریح کرد:
شهر اضافه خواهد شد؛ اگر چه آس�یب به وجود آمده است با استقرار در نقاطی که آس��یب به وجود
بیمارستان  ۵۰تختخوابی سرپل کانک�س خدمات ارائه میش�ود اما در آمده است با استقرار کانکس و
ذهاب  ۵۳درصد ضریب اشغال حال حاضر در مراکزی که خدمات ارائه وسایل سرمایشی خدمات ارائه
داشت.
میدهند ،هم برای مراجعهکننده و هم میش��ود و هیچ جابهجاییای
■■ش�رایط ب�د کانکسه�ای برای افرادی که خدمات ارائه میدهند برای درمان به نقاط دیگر وجود
نداشته اس��ت ،اگرچه در حال
درمانی
شرایط راحتی وجود ندارد
حاضر مراک��زی که در کانکس
وی همچنین اف��زود :درباره
وضعیت مراکز بهداش��تی و درمان��ی باید بگویم که خدمات ارائه میدهند ،به گونهای هستند که هم برای
تعدادی از این مراکز آس��یب جدی دیده بود ،حدود مراجعهکننده شرایط راحتی نیست و هم برای افرادی
 ۱۹۰خانه بهداش��ت تا پایان اردیبهشت تعمیر شد که خدمات ارائه میدهند.
و ح��دود  ۵۴واحد اعم از مرکز جامع س�لامت و ■■ ۴۵جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار
خانه بهداشت توسط خیرین در حال بازسازی است.
وی در ادام��ه گفت :در ارتب��اط با بیماریهای
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد

ضرورت جدا شدن حوزه تعاون و کار از رفاه
وزارتخانهه��ای عریض و طوی��ل در دولت بوده و در
حال حاضر حوزه رفاه و اجتماعی در حاشیه قرار دارد،
همانند حوزه جوانان که در وزارت ورزش و جوانان در
حاشیه مانده است ،بنابراین حوزه تعاون و کار اگر از
حوزه رفاه جدا شود ،شرایط رفاه ،تعاون و کار مساعدتر

گالیه وزیر بهداشت از ورود دولتیها بهصنعت دارو
چهره روز گروه اجتماعی :وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت:
الزم است با تغییر نرخ ارز مراقبت کنیم که قاچاق
برعکس نش��ود و از داخل کش��ور دارو به خارج
نرود .به گزارش ایرنا ،حس��ن هاشمی در حاشیه
مراسم رونمایی از  2دارو ،در
جمع خبرنگاران افزود :وضع
ح��وزه دارو خوب اس��ت اما
باید حواسمان جمع باش��د
ب��ا افرادی ک��ه میخواهند
سوءاس��تفاده کنند برخورد
کنیم .وزیر بهداش��ت به مش��کل ورود دولتیها
در حوزه دارو اش��اره ک��رد و گفت :به رغم اینکه
درباره خصوصیسازی حرف میزنیم اما عمل ما با
گفتههایمان متفاوت است؛ این اشکالی است که
به نظر من به نظام داروسازی وارد است .هاشمی
افزود :معتقد هستیم آنجایی که بخش خصوصی
گزارش  2گروه اجتماع�ی 10 :روز «زیر
س��ایه خورش��ید» گذش��ت اما
هنوز وقتی اسمت میآید ،جور دیگری دلم قنج
میرود .با اینکه من از جنس خاکم و تو از جنس
آس��مان ،چه خوب میشود تو را فهمید و دل به
آستانت سپرد .به در و دیوار ،آبی زدهایم ،اسپندی
دود کردهایم و زیر س��ایه خورش��ید منتظریم تا
رضایمان به رضایت گره خورد 80 .میلیون ایرانی
ساعت دلمان را روی هشت کوک کردهایم ،مگر
میشود پرچم آقا را بوییده باشی و با اشک شسته
باشی و حاال دلت راهی آستان مقدسش نباشد؟
بوی پیراهن یوس��فت  10روزی اس��ت گرداگرد
جهان پیچیده و نور به چش��م جهانیان بخشیده
است .امروز بارگاه منور رضوی مغناطیس دلهای
عاشق جهان است .دلهایی که چند روزی است
از گوشه گوشه جهان راهی مشهدالرضا(ع) شدهاند
و چشم به مهربانی امام مهربانیها دوختهاند .دل
که هوایی ش��د ،فرقی نمیکن��د کجای این کره
خاکی باشی ،کافی است دلت بلرزد و هوای گنبد
طال و صحن و س��رای امام رئوف به سرت بزند ،از
این لحظه ،تو هم یک خادمی ،خادمی به وسعت
جغرافیای بیکران و نقطه آغازین ماجرای 20هزار
جوان و نوجوانی که در اقصی نقاط کش��ور خود
را خادم بارگاهش در ش��هر و روستایشان برای
میزبانی از فرستادگان رضا(ع) دیدند.

آن هم بخش خصوصی واقعی نه صوری میتواند
حضور داشته باشد اصال نباید شرکتهای دولتی
یا نهادها و ش��بهدولتیها حضور داش��ته باشند،
آنها مخل اقتصاد کش��ور هستند .وی گفت :اگر
ح��رفزده اما عمل نمیش��ود اش��کال از قانون
اس��ت و بعد از قانون ،اشکال
از مجری��ان اس��ت؛ گاه��ی
قوانین اش��کال دارد که باید
اصالح ش��ود .وزیر بهداشت
اظه��ار داش��ت :در موضوع
خصوصیسازی قوانین خوب
است اما مجری بد عمل کرده است؛ سالهاست
درباره خصوصیسازی صحبت میکنیم ،چرا که
دولت بزرگ اس��ت و نمیتواند اداره کند و هزینه
آن زیاد است اما در عمل هنگامی که میخواهیم
واگذار کنیم باز به افرادی واگذار میکنیم که آنها
شبیه نهادهای دولتی هستند.

خواهد شد .نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره
به اینکه یک وزیر نمیتواند به تمام بخشهای رفاه،
تامین اجتماعی ،کار و تعاون همزمان رسیدگی کند،
افزود :بهتر است در شرایط فعلی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی به  2وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و

■■سفیرانی از ُملک َملِک

تعاون و کار تفکیک شود .این وزارتخانه بسیار بزرگ
بوده و شرکتهای بسیاری زیرمجموعه آن قرار دارند؛
طی چند سال گذشته نامهنگاریهای بسیاری به وزیر
و روسای سازمانهای تابعه برای ارسال مشخصات
و اسامی اعضای هیاتمدیرههای شرکتهای وابسته
شده است اما تاکنون این موضوع انجام نشده است،
البته هدف از این درخواستها نظارت بیشتر بود .وی
گف��ت :به طور حتم از الیحه تفکیک وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در مجلس حمایت خواهد شد.

شمارش معکوس برای گشایش  2صحن در کاظمین
گ�روه اجــتمـاع�ی :مدیر
عتبات
پروژههای ستاد بازسازی عتبات
عالیات در شهر کاظمین از پیشرفت فیزیکی ۹۳
درصدی طرح مسقفس��ازی صحنهای شرقی و
غرب��ی حرم مطهر امامین جوادین(ع) خبر داد .به
گزارش «وطن امروز» ،عباس
رضایینسب ارتقای سطح رفاه
حال زائران را هدف از اجرای
این طرح اعالم کرد و افزود :با
گشایش این صحنها ،نزدیک
ب��ه  ۲هزار و ۵۰۰مترمربع به
فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین(ع) افزوده
میشود .وی با بیان اینکه هماکنون عملیات نصب
دس��تگاههای هواساز و روش��نایی صحن در حال
اجراس��ت ،گفت :با بهرهبرداری از این طرح ،حدود
یکهزار مترمربع به فض��ای زیارتی بخش بانوان و
یکه��زار و ۵۰۰مترمربع به بخ��ش زیارتی آقایان

روایتی از عاشقانه پرچم شمسالشموس با دلدادگان
دهه کرامت که ش��روع
شد ،سفیرانی از ُملک َمل ِک
پاس��بان رض��وی ب��ا پرچم
آس��تان حری��م رض��وی به
اروپا ،آس��یا و آفریقا رفتند
ت��ا نور مهربانی خورش��ید را به وس��عت جهان
بگس��ترانند .س��یهچردههای زیمباب��وه پرچم
س��فیران نور هش��تم را به چشم کش��یدند و با
زب��ان و گویش خ��ود هرکدام زی��ر لب نجوایی
کردند .معن��ی جمالت مترج��م میخواهد اما
معن��ی زمزمهه��ا همان حس و ح��ال دوری و
دلتنگی است .راهش��ان برای رسیدن به آستان
حریم رضوی فاصلهای به وسعت  2قاره دارد .از
کشور هند ،شهر جوننر میزبان سفیران مهربانی
بود .زیر سایه خورش��ید در آسیا پهنا و گستره
بیشتری داشت .همسایگان ایرانی دلهایشان
را با بوس��یدن پرچم بارگاه منور رضوی ،راهی
آس��تان َملک پاس��بان کردن��د .از اش��کها و
لبخنده��ای هندیه��ا ت��ا صحبته��ای اهالی
ف افغانستان که دس��ت و پا شکسته
مزارش��ری 
میتوان معنی جمالتشان را فهمید.

وی با اشاره به اینکه احتمال دارد مردم
در کانکس و چادره��ا به دلیل گرمای باال
دچار مش��کل شده باش��ند ،گفت :از نظر
خدمات به زنان باردار نسبت به قبل از زلزله
تفاوتی وجود ندارد ،پرونده برای مادران باردار تشکیل
میش��ود و با توجه به اس��تقرار بیمارستان و حضور
متخصص زنان نسبت به قبل از زلزله تغییری اتفاق
نیفتاده اس��ت .قدیمی در ارتباط با وضعیت سالمت
روان زلزلهزدگان و شیوع خودکشی بین مردم بیان
داش��ت :در هر حادثهای مثل زلزله که تعداد زیادی
از افراد جامعه را درگیر میکن��د ،بحرانهای روانی
قابل پیشبینی است به همین دلیل حوزه سالمت
وزارت بهداش��ت از همان روزه��ای اول بعد از زلزله
پ��ای کار آمد و اقدامات مورد نیاز انجام ش��د ،حتی
غربالگری همه زلزلهزدگان نیز انجام شد .افرادی که
نیاز به درمان تیمی داشتند و افرادی هم که نیاز به
مراقبت روانپزشک داشتند با هزینه رایگان مراقبت
میش��دند و آنچه به وزارت بهداشت ابالغ شده بود
بخوبی انجام شد.

■■با اجازه امام رضا «بله»

کاروان زیر سایه خورشید
طرح��ی با نام «ب��ا اجازه امام
رضا بله» داش��ت .طرحی که
هدفش ترویج ازدواج آس��ان
و موفق برای جوان��ان ایرانی
است .گلستانیها ،کرمانشاهیها ،قزوینیها و دیگر
اس��تانها قدم پیش گذاش��تند برای آغاز زندگی
جوانان خود زیر س��ایه لطف امام رئوف و سادگی
و دلپذیری.

■■کودکان مبتال به سرطان زیر سایه خورشید

کاروان به نصف جهان رسید و نوبت به کودکان
مبتال به سرطان .پرچم امام رضا(ع) به کودکان شور
و نشاط داد ،دستهای کوچکشان را روی پرچم
بارگاه رضوی میکشند و در دلهای بزرگشان با
امام خود نجوا میکنند.

■■اعزام  ۸۰کاروان

یازدهمین دوره جشنهای مردمی و بینالمللی
زیر س��ایه خورش��ید در س��ال جاری با اعزام ۸۰
کاروان از خ��دام ب��ارگاه منور رضوی متش��کل از
خدام ،فع��االن فرهنگی ،مداح��ان و مبلغان در ۲
هزار نقطه دنیا برگزار ش��د .در ای��ن دوره حدود ۹

افزوده میش��ود .به گفته رضایینسب ،صحنهای
شرقی و غربی افزون بر اینکه موجب بهبود تناسب
بین فضای روباز و مسقف حرم مطهر خواهد شد،
فضای مناسبی را نیز برای برگزاری نماز جماعت،
آیینهای مذهبی و بیتوته بیش از  ۲هزار زائر فراهم
میکند .وی امکان توسعه در
طبقه منفی ی��ک را یکی از
ویژگیهای این طرح برشمرد
و گف��ت :س��ازه صحنهای
ش��رقی و غربی ب�� ه صورتی
اجرا و مقاومسازی شده است
که در صورت نیاز ،در س��الهای آینده بتوان یک
طبقه زیرزمین نیز ایجاد کرد .مدیر پروژههای ستاد
بازس��ازی عتبات عالیات در شهر کاظمین گفت:
صحنهای ش��رقی و غربی در  2س��مت مسجد
تاریخی صفوی که پشت مضجع مطهر امام موسی
کاظم و امام جواد(ع) قرار دارد ،بنا شده است.
هزار ویژهبرنامه فرهنگی در مناطق مختلف جهان
و تمام شهرستانهای کشور برگزار شد که در حوزه
بینالملل نیز در قارههای آسیا ،آفریقا و اروپا کاروانها
با حضور خود ،دلهای مردم را روانه صحن و سرای
حرم حضرت رضا(ع) کردند« .مردمی بودن» ،وجه
تمایز زیر سایه خورشید در این ایام است که  ۲هزار
تشکل مردمی ،با محوریت موسسه جوانان آستان
قدس رضوی میزبانی از کاروانهای نور را در کشور،
استان ،شهر و روستای خود به عهده گرفتند ،شاید
به همین دلیل اس��ت که این رویداد را بزرگترین
فعالیت فرهنگی مردمی کشور نامیدند .در ابتدای
دهه ب��ا توجه ب��ه والدت حض��رت معصومه(س)
جش��نهای دختران��ه همچ��ون ویژهبرنامه «مثل
معصومه» برگزار شد .برنامه بازدید از بیمارستانها،
پادگانه��ا ،زندانها ،مراکز دانشبنیان و حضور در
بین مرزداران و مدافعان حریم امنیت وطن از دیگر
برنامههای جشنواره زیر سایه خورشید امسال بود.
■■پایگاه قلب مؤمنان

اما در عرصه جهانی ،حضور خادمان در کاروان
زیر سایه خورشید و عزیمت به نقاط مختلف کشور
عالوه بر فیوضات معنوی برای مردم ،برای آنان نیز
برکاتی دارد ،زیرا برای ش��ناخت بهتر و بیشتر امام
رضا(ع) تالش میکنند .این سفرها کالس درسی
برای شناخت بهتر پایگاه قلب مؤمنان است .برای
مهرورزی و برای جهانی شدن لبیک یا رضا.

آوای شهر
رئیس پلیس پایتخت خبر داد

ممنوعیت فروش اسباببازیهای
شبهسالح

فرمان��ده انتظام��ی ته��ران
ب��زرگ از ممنوعیت فروش
اس��باببازیهای شبهسالح
در فروشگاهها خبر داد .سردار
حسین رحیمی درباره فروش
اس��باببازیها و اقالم ش��بیه به هفتتیر در
فروشگاهها به ایسنا اظهار داشت :خوشبختانه
در ای��ن زمینه هماهنگی خوبی میان پلیس و
اصن��اف وجود دارد و اصن��اف به این موضوع و
شبهسالحهایی که استفاده از آنها خالف است،
واقف هس��تند .وی با بیان اینکه برخی از این
وسایل ممکن اس��ت باعث شود شهروندان در
مواجه ش��دن با افراد زورگیر دچار اشتباه شده
و گمان کنند سالح واقعی است ،گفت :اصناف
آگاه هستند و این موارد به واحدهای صنفی نیز
اطالع داده شده است .فرمانده انتظامی تهران
بزرگ افزود :اگر این نمونه سالحها در مغازهای
باشد ،خالف قانون و جرم است و اگر پلیس نیز
از وجود آنها با خبر شود ،برابر قانون با این تخلف
برخورد خواهد شد.
عضوکمیسیوناجتماعیمجلس:

دولت پیگیر تمرکززدایی
از تهران نیست

نماینده مردم تهران در مجلس گفت :هیچ
دولتی تمرکززدایی از تهران را به صورت جدی
پیگیری نمیکند .علیرضا محجوب درباره نبود
موفقی��ت در اجرای فاز اول طرح « »L.E.Zدر
تهران به خانه ملت گفت :حوزه محیطزیست
یکی از مباحث با اهمیت در تمام کش��ورهای
دنیاس��ت ،در همه کشورها نیز ناکامیها بیش
از موفقیتها در این ح��وزه بوده و موفقیتها
محدود اس��ت؛ جغرافیا و اقلیم متنوعی مانند
ای��ران با پراکندگی و وس��عت قابل مالحظه با
یک کشور کوچک قابل مقایسه نیست ،ضمن
اینکه در کالنشهرهایی مانند تهران با بیش از
 10میلیون نفر جمعی��ت در اجرای طرحهای
بزرگ زیستمحیطی همواره مشکالتی وجود
دارد .نماین��ده مردم تهران با اش��اره به اینکه
تمرکززدای��ی باید انجام ش��ود ،افزود :البته هر
چه وسعت شهر کوچکتر باشد ،امکان موفقیت
اجرای طرحهای زیستمحیطی بیشتر است؛
در وس��عت بزرگ شهرها عوامل انسانی ،رشد،
نح��وه آموزش و هزاران عل��ت دیگر در اجرای
ای��ن طرحها اثر منف��ی دارد .وی با بیان اینکه
تمرکززدایی و ساماندهی تهران در  3دهه پیش
و در نخس��تین دولت پ��س از پیروزی انقالب
مورد توجه قرار گرفت ،تصریح کرد :اما مدیران
در ادوار گوناگ��ون ب��ه دلیل وجود مش��کالت
زیرساختی وحدت نظریه در این باره نداشتند،
یعنی هیچ دولتی نتوانسته تاکنون الیحهای در
این باره به مجلس ارسال کند اما دولت یازدهم
و مجل��س این دوره پیگیری ای��ن بحث را در
دستورکار قرار دادند .محجوب با تاکید بر اینکه
امیدواریم دولت تمرکززدایی از تهران را به طور
جدی در دستورکار قرار دهد ،گفت :طرحهای
مبارزه با آلودگی هوا مقطعی در حل این مشکل
موثر بوده و باید ریشهای با این مشکل مقابله
شود ،به طور حتم تمرکززدایی امکان میدهد
سطوح پایین به مشکالتی که به طور مستقیم با
آن سروکار دارد ،توجه کند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان مطرح کرد

افزایش بار مالی داروخانهها
با اجرای طرح تحول

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران
گفت :در صورت پرداخت نشدن معوقات توسط
سازمانهای بیمهگر ،صنعت دارو احیا نمیشود
و کمبود نقدینگی در بازار دارو نیز به مشکالت
اضافه خواهد کرد .سیدحسامالدین شریفنیا با
انتقاد از عملکرد سازمانهای بیمهگر به فارس
اظهار داش��ت :بیمهها در چند س��ال گذشته
نس��بت به صنعت دارو بیمهری کردهاند که با
اجرای طرح تحول سالمت بار مالی داروخانهها
و مراکز درمانی افزایش یافت و منجر به ایجاد
مش��کالتی در صنعت دارو ش��د .وی افزود :در
صورت پرداخت نش��دن معوقات سازمانهای
بیمهگر ،صنعت دارو احیا نمیش��ود و کمبود
نقدینگی در بازار دارو نیز به مش��کالت اضافه
خواه��د کرد .ش��ریفنیا افزود :یک��ی دیگر از
معضالت طرح تحول س�لامت ،نب��ود پرونده
الکترونیک سالمت است که انتقادهای بسیاری
نیز به این موضوع وارد است .عضو هیات مدیره
انجمن داروس��ازان تهران گفت :با اجرای طرح
تحول سالمت  6تا  11میلیون نفر بیمه شدند
که ای��ن موضوع بار مالی بس��یاری به بیمهها
وارد ک��رد که باید نظارت بیش��تری ب��ر افراد
چنددفترچهای صورت میگرفت .ش��ریفنیا
در پایان افزود :در طرح تحول س�لامت میزان
خدمات ارائه ش��ده بیشتر از توان مالی بیمهها
بوده ،لذا مشکالتی را برای سازمانهای بیمهگر
ایجاد کرده اس��ت ک��ه در ص��ورت ادامه این
وضعیت ،شاهد مشکالت عدیدهای خواهیم بود.

