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نبضجامعه
رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر اعالم کرد

فعالیت  ۶۸شرکت و بنگاه اقتصادی
برای کمک به سیلزدگان

رئیس س��ازمان داوطلبان با تشریح اقدامات
س��ازمان داوطلبان به نفع سیلزدگان گفت تا
تاریخ  ۲۸فروردین  ۶۸شرکت و بنگاه اقتصادی
برای کمک به س��یلزدگان هم��کاری کردند.
محمد نصیری اظهار داش��ت :تاکن��ون ۹۴۰۳
داوطل��ب به مدت  ۳۹۷۹۴۸نفرس��اعت تحت
نظارت معاونت داوطلبان اس��تانهای کشور در
مراحل مختلف جم��عآوری کمکهای مردمی
حضور پیدا کردهاند .رئیس س��ازمان داوطلبان
اضاف��ه ک��رد :در اس��تانهای س��یلزده ایالم،
گلستان ،لرستان و خوزستان ،خط تولید پک و
بستهبندی اقالم غذایی و بهداشتی ایجاد شد و
 ۱۳۲۱۰۰بسته جهت ارائه به سیلزدگان توسط
داوطلبان بستهبندی شد .وی درباره جمعآوری
کمکهای مردمی نیز گفت :تاکنون  ۶۸شرکت
و بن��گاه اقتصادی برای کمک به س��یلزدگان
هم��کاری کردهاند .همچنین در زمینه تبلیغ و
جم��عآوری کمکهای مردمی در  ۲۴س��اعت
گذشته  ۳۶تشکل و نهاد همکاری داشتهاند.

هجوم ملخها به جنوب کشور
ارتباطی با سیل ندارد

همزمان با بارندگیهای شدید و جاری شدن
س��یل در اس��تانهای جنوبی کش��ور ،ملخهای
صحرایی به برخی اس��تانها از جمله خوزستان،
بوش��هر ،فارس و کرمان حمله کردهاند .هر چند
برخی ش��ایعات مبنی بر ارتب��اط ورود ملخهای
صحرایی به کش��ور پس از بارشهای اخیر وجود
دارد اما معاون دفتر حفاظت و حمایت س��ازمان
جنگلها ،مرات��ع و آبخی��زداری گفته ملخهای
صحرایی هر س��اله در بازه زمانی مش��خصی به
برخی نقاط کشور حمله میکنند و هیچ ارتباطی
به سیل ندارند .امیرمسعود جاللی با اشاره به اینکه
ملخهای صحرایی ملخهای مهاجری هستند که
هر س��ال در بازه زمانی مشخصی از سمت کشور
عربستان به برخی استانهای ما حمله میکنند،
به ایسنا اظهار کرد :هر چند ممکن است رطوبت
خاک شرایط را برای تکثیر این ملخها فراهم کند
اما ورود آنها به کشور هیچ ارتباطی با بارندگیها
و سیلهای اخیر ندارد .وی با بیان اینکه سازمان
حفظ نباتات متولی مبارزه با این ملخهاست ،گفت:
روش مبارزه با این ملخها سمپاشی است و حتی
برخی توافقات بینالملل��ی و منطقهای نیز بین
کش��ورهایی که درگیر هجوم ملخهای صحرایی
هس��تند ،وج��ود دارد .جاللی با اش��اره به اینکه
سازمان حفظ نباتات کشور برنامههای مدونی در
اراضی زراعی برای مبارزه با این آفت با مشارکت
کش��اورزان دارد ،تصریح کرد :عمده خسارت این
ملخها به مزارع و زمینهای کشاورزی است.

پرداخت  ۴۰۰هزار تومان افزایش
حقوق علیالحساب بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری
از پرداخ��ت حق��وق فروردین ماه بازنشس��تگان
این صندوق به هم��راه  ۴۰۰هزار تومان افزایش
حقوق علیالحس��اب خبر داد .به گزارش فارس،
س��یدمیعاد صالحی گف��ت :با ت�لاش همکاران
صندوق بازنشس��تگی و تعامل س��ازمان برنامه و
بودجه و خزانه کل کشور ،حقوق فروردین ماه ۹۸
تمام بازنشس��تگان این صندوق بر مبنای حقوق
س��ال قبل به همراه  ۴۰۰ه��زار تومان به صورت
علیالحساب به حس��اب این افراد واریز شد .وی
با بیان اینکه پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان
فرهیخته صندوق بازنشس��تگی کش��وری یک
اولویت برای همه ما اس��ت ،اظه��ار کرد :با توجه
به اینکه دستورالعمل و ابالغ دولت برای مشخص
ش��دن فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تحت
پوش��ش و در نتیجه صدور اح��کام جدید هنوز
مشخص نشده اس��ت ،با نظر مثبت دولت مبلغ
 ۴۰۰هزار تومان برای تمام بازنشستگان و موظفان
تحت پوشش پرداخت شد .وی تصریح کرد :پس
از اب�لاغ دولت و مش��خص ش��دن فرمول نهایی
افزایش حقوق که اطالعرس��انی کامل آن انجام
خواهد شد ،احکام صادر و افزایش قطعی حقوق
سال جاری از اول فروردین اعمال خواهد شد.
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رئیس کمیته امداد از اختصاص  475میلیارد تومان برای بیمه افراد تحت پوشش خبر داد

بیمه سالمت برای یک میلیون مددجو

گروه اجتماع�ی :رئیس کمیته امداد
گفت :ح��دود  ۴۷۵میلی��ارد تومان
اعتبار برای بیمه ش��دن یک میلیون
مددجو در طول یک س��ال از سوی
کمیته امداد به بیمه سالمت منتقل
میشود.
رئی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام
خمین��ی(ره) در حاش��یه مراس��م
امضای تفاهمنامه کمیته امداد و بیمه
سالمت برای تحت پوشش قرار دادن
یک میلیون مددجوی کمیته امداد در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :اتفاق
بس��یار مهمی امروز رقم خورد و باید
بابت این موضوع خدا را شاکر باشیم
و از وزیر بهداشت نیز تشکر میکنم.
پرویز فتاح با بی��ان اینکه بحث یک
میلیون نفر جمعیت مددجوی تحت
پوشش ش��هری مطرح است ،اظهار
داشت :این افراد در حال حاضر کارت
کمیته امداد بیمه پایه در دستشان
است و ظرف  2ماه به بیمه سالمت منتقل خواهند نخواهد ش��د ،توضیح داد :در صورت نیاز این افراد
ش��د؛ ماهها روی این موضوع کار شده و همکاران به بیمه سالمت منتقل خواهند شد.
ما در س��طح کارشناس��ی و طی چندین جلس��ه ■■هزینه صدور برعهده کمیته امداد
همه تفاهمها را انجام دادهاند
رئیس کمیته امداد خاطرنشان
و ام��روز ب��ه ص��ورت نمادین
کرد :هزینه صدور دفترچه تماما به
اعالم عمومی انجام میش��ود.
عهده کمیته امداد اس��ت و افراد
فتاح خاطرنشان کرد :این کار
تحت پوشش حتی یک ریال هم
کامال به ص��ورت قانونی انجام
نباید پرداخت کنند و این پرداخت
میش��ود .حدود  ۴۷۵میلیارد
در س��طح کالن و بیمه س�لامت
تومان برای یک میلیون نفر در رئیس کمیته امداد :حدود ۴۷۵میلیارد پرداخت خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این
طول یک سال از سوی کمیته توم�ان اعتب�ار برای بیمه ش�دن یک
امداد به بیمه سالمت منتقل میلی�ون مددجو در طول یک س�ال از موضوع اتفاق مهمی در زمینه
میش��ود و این رق��م ممکن س�وی کمیته ام�داد به بیمه سلامت تجمیع بیمههاست ،گفت :در
قان��ون به این موضوع اش��اره
اس��ت در طول هر سال تغییر منتقلمیشود
کند .مددجوی��ان میتوانند تا
شده و ما کار را به متخصصان
پایان اردیبهشتماه کارت خود را به دفترچه بیمه س��پردهایم؛ این کار موجب از بین رفتن نش��اندار
سالمت تبدیل کنند؛ ضمن اینکه ما  2ماه را برای شدن بیمهش��دگان تحت پوش��ش کمیته امداد
افرادی که در مناطق سیلزده آسیب دیدهاند تمدید میش��ود .رئیس کمیته امداد ادام��ه داد :خدمات
خواهیم ک��رد .وی با بیان اینکه این موضوع باعث درمانی برای تمام جامعه هدف ارائه میش��ود و ۴
تعدی��ل نیرو و بیکاری هم��کاران در کمیته امداد میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که خوشبختانه

مددجویان ش��هری تحت پوش��ش
کمیته امداد داش��ته باش��ند .طاهر
موهبت��ی در جمع خبرنگاران اظهار
داش��ت :تفاهمنامه بیمه سالمت و
کمیته امداد باعث خدمات یکس��ان
دریافت��ی توس��ط بیمهش��دگان
میش��ود؛ در نتیجه انتظار میرود
این کار با کیفیت بهتری ادامه پیدا
کن��د .در حال حاضر بیمهش��دگان
کمیت��ه ام��داد ب��ا کارت خدم��ات
دریاف��ت میکنند ام��ا از این پس
دفترچ��ه خدم��ات درمان��ی بیمه
سالمت جایگزین آن میشود.
وی اف��زود :پیشبینی میکنیم
ت��ا  2ماه آینده برای تم��ام این افراد
دفترچ��ه بیمه صادر ش��ود و یکی از
پایلوته��ای م��ا برای اج��رای طرح
نسخهنویسی الکترونیک کمیته امداد
است .مدیرعامل بیمه سالمت تصریح
ک��رد :مش��ترکان جدید بای��د برای
با این اقدام بیمهشدگان ما یکپارچه میشوند .وی دریافت دفترچه بیمه به دفاتر مراجعه کنند .طبق
خاطرنشان کرد :تمام  ۴میلیون نفر بیمه تکمیلی مصوبه مجلس بای��د  ۳۰۰۰تومان هزینه دریافت
کمیته امداد را خواهند داش��ت .ما حدود  ۵۰هزار شود که این افراد در دفتر پیشخوان مبلغی پرداخت
نفر بیم��ار صعبالعالج تحت
نمیکنند و با تفاهمنامهای که
پوش��ش داری��م و هزینههای
امضا ش��ده تمام هزینه صدور
آنه��ا باالس��ت و ب��ا بیم��ه
دفترچ��ه به ص��ورت یکجا از
عموم��ی و تکمیل��ی ما به هر
کمیته ام��داد دریافت خواهد
دلیل هزینهه��ای آنها جبران
ش��د .وی تصریح کرد :یکی از
نمیش��ود که ما نگاهی ویژه
کارهای موفقی که در کمیته
به آنها داریم .فتاح تصریح کرد :مدیرعام�ل بیم�ه سلامت :دفات�ر امداد انجام ش��د بحث پزشک
بیمه تکمیلی در اختیار کمیته پیش�خوان باید از ح�دود  ۱۰روز دیگر خان��واده و نظام ارج��اع بود و
امداد قرار دارد اما به دنبال این آمادگی کامل برای صدور دفترچه بیمه همان سیاست را ادامه خواهیم
هستیم از این وضعیت آسوده برای مددجویان شهری تحت پوشش داد .موهبت��ی تصری��ح کرد:
مددجویان جدی��د میتوانند
خاطر شویم تا بتوانیم در آینده کمیته امداد داشته باشند
بیمه تکمیلی را برونس��پاری
از ح��دود  ۱۰روز دیگ��ر برای
کنیم.
دریافت دفترچه به دفاتر پیش��خوان مراجعه کنند
و ای��ن دفاتر نی��ز باید از آمادگی کام��ل برخوردار
■■زمان مراجعه برای دریافت دفترچه
عالوه بر این مدیرعامل بیمه س�لامت ایرانیان باش��ند .البته توجه داشته باش��یم تا زمان صدور
گفت :دفاتر پیشخوان باید از حدود  ۱۰روز دیگر دفترچه برای مددجوی��ان ،کارتهای قبلی اعتبار
آمادگی کامل ب��رای صدور دفترچ��ه بیمه برای خواهد داشت.

کشف موتوسیکلت سنگین قاچاق با شمایل پلیسی
گروه اجتماعی :مأم��وران انتظامی تهران بزرگ
موفق به کشف  5دستگاه موتوسیکلت سنگین
قاچ��اق ب��ه ارزش بیش از یک میلی��ارد تومان
شدند.
سرهنگ عباس مرادی با اعالم خبر کشف 5
دستگاه موتور سنگین قاچاق در شمال پایتخت
درب��اره جزئیات این خبر به تس��نیم اظهار کرد:
در روزه��ای آخ��ر هر هفت��ه ،برخ��ی جوانان با
موتوسیکلتهای س��نگین در اتوبانهای شمال
تهران و مناطقی مانند بلوار ارتش و گردنه قوچک

لواسان تردد کرده و با حرکات غیرمتعارف اقدام
به ایجاد آلودگی صوتی میکنند .سرکالنتر یکم
پلیس پیش��گیری پایتخت ادامه داد :در همین
رابط��ه ،برخورد با ای��ن افراد ب��ا رعایت ضوابط
و چارچ��وب مق��ررات در دس��تور کار مأموران
کالنتری  164قائم و کالنتری  165لواسانات قرار
گرفته که در چند روز اخیر (در اجرای طرح رعد
 )24مأموران انتظامی موفق به توقیف  5دستگاه
موتوسیکلت سنگین قاچاق شدند .به گفته وی،
ارزش موتوس��یکلتهای کشفشده بالغ بر یک

هواشناسی پیشبینی کرد

ورود موج جدیدی از بارشها
آب و هوا گروه اجتماع�ی :موج جدیدی از
بارشها از سمت شمال غرب وارد
کشور شده است .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
محمد اصغری ،کارشناس هواشناسی درباره آخرین
وضع جوی کش��ور گفت :با ورود این سامانه جدید
هموطن��ان م��ا در آذربایجان
ش��رقی و غرب��ی و خیل��ی از
مناطق ش��مال غ��رب اعم از
اردبی��ل و کردس��تان ام��روز
(چهارش��نبه) ش��اهد بارش
باران هس��تند و هر چه زمان
به جلوتر میرود ابرهای بارانزا مناطق بیش��تری را
در بر میگیرد و حتی اس��تانهای زنجان ،قزوین،
البرز و تهران نیز از این س��امانه بارش��ی بینصیب
نخواهند مان��د .وی گفت :البت��ه در آینده نزدیک
در استانهای کرمانش��اه ،همدان ،مرکزی ،زنجان،
قزوی��ن ،البرز و ته��ران نیز بارشها آغاز میش��ود
بویژه اینکه در س��واحل دریای خ��زر بادهای گرم
حاکم اس��ت اما با ریزش هوای سرد با کاهش دما
مواجه خواهیم شد .کارش��ناس هواشناسی افزود:
گروه اجتماع�ی :رئیس کمیته
خدمت
اس��کان ،تغذی��ه و ج��ذب
مشارکتهای مردمی ستاد اربعین گفت :مواکب
اربعین حس��ینی روزانه  250ه��زار وعدهغذایی
را جهت توزیع در بین س��یلزدگان مس��تقر در
اردوگاهه��ا طب��خ میکنند ک��ه هزینههای این
مواک��ب تنها از محل کمکه��ای مردمی تامین
شده و هیچگونه اعتبار دولتی دریافت نکردهاند.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم سیدمحمود
موس��وی اظهار ک��رد :مواکب اربعین حس��ینی
روزانه  250هزار وعدهغذایی را جهت توزیع بین
سیلزدگان مس��تقر در اردوگاهها طبخ میکنند

در اس��تانهای چهارمحال و بختیاری و لرستان و
بخشهایی از کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس
نیز از پنجشنبه باید منتظر وقوع بارشهای نسبتاً
خوبی باش��یم .وی گفت :بارشها در برخی مناطق
در حد هش��دار است و این شرایط را با کمی تاخیر
در اصفهان نیز خواهیم داشت.
اصغری افزود :هموطنان ما در
شمال ش��رق یعنی خراسان
ش��مالی و خراس��ان رضوی
حتی بخشهایی از استانهای
سمنان و گلستان باید منتظر
بارشها باش��ند .وی گفت :هفته بعد به طور نسبی
هفته بسیار سردی اس��ت ،حتی برای این موضوع
اخط��ار ص��ادر کردیم و باغدارها بای��د به این نکته
توجه کنند که از روز دوشنبه تا چهارشنبه هوا سرد
خواهد ش��د .کارشناس سازمان هواشناسی با بیان
اینکه هفته بعد دوره پربارشی در کشور خواهد بود،
افزود :از امروز تا اواس��ط هفته آینده میتوان گفت
این س��امانه بارشی مناطق بیشتری را در کشور در
بر خواهد گرفت.

میلیارد تومان اس��ت و یکی از موتوسیکلتهای
کشف ش��ده با نصب تجهیزات پلیسی ،به شکل
و ش��مایل موتوسیکلتهای پلیس راهور درآمده
بود .مرادی تصریح کرد :موتوس��یکلتی که شکل
و ش��مایل پلیسی داشت در یکی از کافیشاپها
نگهداری میش��د و متهم این پرونده مدعی بود
به عنوان دکور از آن اس��تفاده میشود .این فرد
عالوه ب��ر نگه��داری کاالی قاچاق ،از پوش��ش
وس��لیهنقلیه مأموران انتظامی نیز سوءاس��تفاده
کرده بود.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

خبری از بیماریهای پوستی در مناطق سیلزده نیست
سالمت گ�روه اجتماع�ی :رئیس مرکز
مدیری��ت بیماریه��ای واگیر
وزارت بهداش��ت ،ضمن تکذیب ش��یوع هرگونه
بیماریهای اسهالی و پوستی در مناطق سیلزده،
در عی��ن حال بر لزوم رعایت بیش از پیش موارد
بهداشتی از س��وی مردم به
دنب��ال گرمتر ش��دن هوا و
وضعیت ش��کننده ش��رایط
بهداش��تی ،تاکید ک��رد .به
گزارش میزان ،محمدمهدی
گویا درباره انتش��ار شایعاتی
مبنی بر شیوع بیماریهایی نظیر وبا و شپش در
مناطق سیلزده ،ضمن رد این شایعات ،با تاکید
بر اینکه در طول  ۲۷روز گذشته هیچ طغیانی از
بیماریهای اسهالی در مناطق سیلزده نداشتیم،
افزود :بیتردید این دس��تاورد ثمره تالش صدها
نفر از نیروهای بهداش��تی و همکاران شرکت آب
و فاضالب ش��هری و روستایی و مقامات مسؤول
محلی است که توانستهاند سالمت آب آشامیدنی
مردم را تامین کنند .وی ادامه داد :اما این وضعیت

طبخ روزانه 250هزار وعده غذایی توسط مواکب حسینی
که هزینهه��ای این مواکب
تنه��ا از مح��ل کمکهای
مردم��ی تامی��ن ش��ده و
هیچگون��ه اعتب��ار دولت��ی
دریافت نکردهاند .وی افزود:
هماکنون  110موکب از 16
استان مرکزی ،کهگیلویهوبویراحمد ،یزد ،تهران،
چهارمحالوبختیاری ،فارس ،هرمزگان ،همدان،
اصفهان ،خراسانرضوی ،بوشهر ،زنجان ،سمنان

و البرز در حال خدماترسانی
ب��ه م��ردم س��یلزده نقاط
مختلف خوزس��تان هستند.
موس��وی گفت :فعالیت این
مواک��ب ت��ا زمان برگش��تن
ش��رایط به روال عادی ادامه
پیدا خواهد کرد و خدمترسانی به آسیبدیدگان
ناشی از سیالب که در اردوگاهها مستقر شدهاند در
جهت تامین و رفع نیازهای ضروری آنها همچنان

ب��ه دلیل گرمتر ش��دن روزافزون ه��وا ،وضعیت
شکنندهای اس��ت و چنانچه مردم همکاری الزم
را نداشته باشند و توصیههای بهداشتی را رعایت
نکنند ،ممکن است دچار این بیماریها شوند و آن
را به دیگران نیز منتقل کنند.
رئی��س مرک��ز مدیریت
بیماریه��ای واگی��ر وزارت
بهداش��ت تاکید ک��رد :الزم
است مردم مناطق سیلزده
هنگام تهیه آب آش��امیدنی،
توصیهه��ای بهداش��تی را
رعای��ت کنند و اگر از س�لامت آب آش��امیدنی
اطمین��ان ندارند ،حتم��ا قبل از مص��رف آن را
بجوشانند .وی افزود :در حال حاضر در بخشهایی
از مناطق س��یلزده آب به ص��ورت بطری و آب
معدنی توزیع میش��ود و در بخشهایی هم ،آب
از طریق تانکره��ای مخصوص که حتما کلرزنی
میشوند ،توزیع میشود .حتی صاحبان تانکرهای
بخش خصوصی هم موظف ش��دهاند تا به دقت
مساله کلرزنی آب را رعایت کنند.
در ح��ال انجام اس��ت .از زمان وقوع س��یالب در
خوزستان تا به امروز 270 ،روستا بهصورت جزئی
و کلی تخلیه شدهاند که از این تعداد 109 ،روستا
دچار آبگرفتگی شدهاند 92 .اردوگاه نیز از جمله
چادرها ،حسینیهها ،پادگانها ،مدارس و ...جهت
اس��کان اضطراری سیلزدگان خوزستانی درنظر
گرفته شده اس��ت که در مجموع  118هزار نفر
در این اردوگاهها مستقر شدهاند .سیالب اخیر به
 438هزار واحد مسکونی شهری و  8هزار و700
واحد مسکونی روستایی آسیب وارد کرده است؛
همچنین در این بازه زمانی 400 ،هزار رأس دام
سبک و سنگین جابهجا شده است.

پیام مردمی

دانشگاه آزاد رسیدگی کند

روال طوالن��ی بروکراس��ی اداری برای اخذ
مدرک تحصیلی در دانش��گاه آزاد باعث ایجاد
مش��کالت گوناگونی ب��رای دانش��جویان این
دانش��گاه برای اخذ مدرک شده است .گرفتن
امضاهای متعدد از بخشهای گوناگون دانشگاه
در چند مرحله و همچنین روال تشکیل پرونده
برای انجام امور فارغالتحصیلی ،زمانبر و طوالنی
اس��ت به طوری که برای مثال یک دانشجوی
فارغالتحصیل دانش��گاه آزاد از دانشگاه تهران
مرکز واقع در محله سوهانک باید چند بار مسیر
طوالنی را طی کند تا مراحل تش��کیل پرونده
فارغالتحصیلی انجام ش��ود .جالب اینجاس��ت
که برخی تسویهحس��ابهای دانشجویی برای
اخذ مدرک چند بار انجام میش��ود ،دانش��جو
بای��د یکب��ار ب��رای گرفت��ن م��درک موقت
فارغالتحصیلی و بار دیگر برای گرفتن مدرک
اصلی از بخش مالی تاییدیههای الزم را بگیرد
ک��ه این خ��ود وقتگیر اس��ت ،از مدیران این
دانشگاه درخواست داریم که سیستم اداری اخذ
مدرک دانشجویان این دانشگاه را مورد بازبینی
قرار دهند.
یک دانشجوی دانشگاه آزاد

کوتاه وگویا
عالقهمندان به حضور در یازدهمین جشنواره
رسانههای دیجیتال میتوانند آثار خود را در قالب
پایگاههای اینترنت��ی ،نرمافزارهای تلفن همراه،
محتوای دیجیتال ،بازیهای رایانهای ،پویانمایی
دیجیتال و ش��بکههای اجتماعی و با

و هنرهای
محورهای امید و نش��اط اجتماع��ی ،مقاومت و
انقالب اسالمی ،خانواده و سبک زندگی ،اقوام و
فرهنگ ملی و محلی ،مساجد و مناسک دینی،
کس��بوکارهای نوپا ،حکمران��ی و مدیریت به
سامانه  festival.saramad.irمراجعه کنند.
کارکنان ش��هرداری تهران همس��و با سایر
هموطن��ان با اختصاص بخش��ی از حقوق ماه
فروردین به مناطق سیلزده کشور ،همدردی
خ��ود را با هموطنان این مناط��ق ابراز کردند.
ابراهیم ش��یخ ،معاون توس��عه منابع انس��انی
ش��هرداری ته��ران با اعالم این مطل��ب افزود:
همزمان با بروز حوادث ناگوار از جمله س��یل
اخیر در نقاط مختلف کشور ،کارکنان شهرداری
تهران با اعالم آمادگی نسبت به کسر حقوق ماه
جاری خود ،بخشی از دریافتیهایشان را جهت
کمک و یاریرس��انی به هموطنان س��یلزده
تقدیم کردند که این رقم در تنها  ۴۸س��اعت
به بیش از  4میلیارد و  800میلیون ریال رسید.
سیدحسین صفوی ،مدیر کل امور تجهیزات
و ملزومات پزش��کی وزارت بهداشت در آستانه
برگزاری بیس��تودومین نمایشگاه بینالمللی
تجهیزات پزشکی ،دارو و آزمایشگاهی «ایران
هلث» که قرار اس��ت از  19ت��ا  22خردادماه
برگزار ش��ود ،اظهار داشت :این نمایشگاه یکی
از بزرگتری��ن رویداده��ا در ح��وزه تجهیزات
و ملزومات پزش��کی محس��وب میش��ود که
آخری��ن دس��تاوردهای تولیدکنن��دگان و
ش��رکتهای دانشبنیان را در معرض نمایش
مصرفکنندهها ،شرکتها ،دانشگاههای علوم
پزشکی و مراکز درمانی قرار میدهد.
معاون امور اجتماعی -فرهنگی ش��هرداری
منطقه  7ته��ران از اجرای اقدامات فوق برنامه
عمرانی در مدارس سطح منطقه با هدف ایجاد
بس��ترهای آموزش��ی مطلوب خب��ر داد .فائزه
دولتی افزود :تعمیر سرویس آبخوری ،لکهگیری
آسفالت ،نصب سرویس بهداشتی فرنگی ،تغییر
مکان ورودی سرویس بهداشتی و تعمیر سقف
کالسها و اتاق دبیران از دیگر فعالیتهای این
منطقه در راستای توزیع خدمات عادالنه میان
مدارس سطح منطقه بوده است.
نشست هماندیشی بررسی نقاط قوت و ضعف
فرآیند اجرایی کمیس��یونهای پزشکی بنیاد
شهید و امور ایثارگران در اداره کل کمیسیون
پزشکی این بنیاد برگزار شد .در این نشست که
با حضور غالمرضا طائبی ،مدیرکل کمیسیون
پزشکی و معاونان بهداشت و درمان بنیاد شهید
و امور ایثارگران اس��تانها برگزار شد ،فرآیند
ارتق��ای رضایتمندی ایثارگران از کمیس��یون
پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
■■پویش «قرائت دعای فرج» به نیت تعجیل در
فرج امام زمان(عج) و رفع مشکالت هموطنان
س��یلزده به همت س��ازمان فرهنگی -هنری
ش��هرداری ته��ران اجرا میش��ود .ظه��ر روز
یکشنبه اول اردیبهشت مصادف با  ۱۵شعبان
و سالروز والدت امام زمان(عج) پویش مردمی
«قرائت دعای فرج» به نیت تعجیل در فرج امام
زمان(عج) و رفع مشکالت هموطنان سیلزده
به همت س��ازمان فرهنگی -هنری شهرداری
تهران اجرا میشود.
■■ویژهبرنامه «نق��ش مهربانی» برای حراج
آث��ار هنری به نفع س��یلزدگان کش��ور به
همت س��ازمان فرهنگی -هنری شهرداری
ته��ران در خانه کاریکاتور برگزار میش��ود.
 ۴۲هنرمن��د تجس��می به همت س��ازمان
فرهنگی -هنری ش��هرداری تهران در خانه
کاریکاتور آثارش��ان را به نفع س��یلزدگان
کشور به حراج میگذارند.

