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اجتماعی

اخبار کوتاه

افزایش  ۸۰۰۰تخت بیمارستانی
تا پایان سال آینده در تهران

رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان تهران با اشــاره به نوسازی و
جایگزینی بیمارســتانهای جدیداالحداث در استان تهران از افزایش ۸۰۰۰
تخت بیمارســتانی در ســطح اســتان تهران تا پایان ســال  ۱۳۹۹خبر داد.
نعمت اهلل ترکی در گفتوگو با ایســنا ،در تشــریح روند نوسازی و جایگزینی
بیمارســتانهای تهران ،گفت :در حال حاضر روند جایگزینی بیمارستانهای
تهران در حال پیگیری اســت برای مثال تنها در بیمارستان شهدای تجریش
حدود  ۱۰۰۰تخت بیمارســتانی به ظرفیت اســتان تهران افزوده میشود و
بــه ایــن ترتیب پیش بینی  ۴۰۰۰تخت بیمارســتانی در ســال  ۱۳۹۸و به
همین تعداد برای ســال  ۱۳۹۹افزایش ظرفیت را در سطح استان داریم.وی
با تاکید بر اینکه این حجم از پیگیری در خصوص تأمین و ارتقای ســرانههای
بهداشــتی و درمانی از ســوی شخص اســتاندار تهران از وزارت بهداشت در
تاریخ اســتان تهران بی سابقه و قابل تقدیر است افزود :جایگزینی و نوسازی
بیمارســتانهای فرسوده پایتخت در دستور کار اســتان قرار گرفته است که
بیمارستان فیروزگر ،شهدای مفتح ،بیمارستان امام (ره) و شهدای تجریش از
جمله آنهاســت.ترکی افزود :احداث خانههای بهداشت به ازای هر  ۱۰۰۰نفر
در روستاها ،پایگاههای ســامت ،مراکز بهداشت روستایی و مراکز بهداشت
شــهری در اولویت طرحهای بهداشتی و درمانی در اســتان تهران قرار دارد.
بی تردید باید بتوانیم برابر اســتانداردهای کشوری در سطح استان تهران به
شــهروندان خدمات ارائه کنیم و امیدواریم بــا افزایش ظرفیت  ۸۰۰۰تخت
بیمارســتانی در سطح اســتان به میانگینهای کشوری در این استان برسیم.
وی ادامه داد :شهرســتانهای مالرد ،قدس و شهریار با جمعیتی بیش از یک
میلیون نفر فاقد حداقل امکانات درمانی هستند و جمعیت این سه شهرستان
شاید با سه استان برابری کند.

سرانجام پیشنهاد جابجایی ریلی سربازان

چند ســال پیش و پس از وقوع چند حادثه برای اتوبوس حامل سربازان بود
که پیشنهاداتی در مورد جابجایی سربازان با قطار مطرح شده ،رئیس سازمان
وظیفه عمومی ناجا ســرانجام این پیشــنهادت توضیحاتی را ارائه کرده است.
ســردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه آیا امکان اعزام سربازان
به پادگان و مراکز آموزشی از طریق قطار وجود دارد یا خیر ،اظهارکرد :اعزام
ســربازان در حال حاضر به دو صورت دسته جمعی و انفرادی انجام میشود،
اما در مورد اینکه این افراد با قطار جابه جا شوند ،باید توجه کرد که در هیچ
پادگانی ایســتگاه قطار نداریم که ســربازان ما را تا دم در ببرد و پیاده کند.
وی ادامه داد :به همین دلیل نیز در سراسر کشور جابجایی سربازان از طریق
حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس انجام میشــود اما نظارت بر این اتوبوسها
و رانندههایشان هم از سوی پلیس راهور و هم از سوی نیروهای مسلح وجود
داشــته و ایمنی خودرو و شرایط رانندگان مدام بررسی و رصد میشود.رئیس
سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد ســربازانی که بخواهند شخصا به مراکز
آموزشــی اعزام شوند ،گفت :برخی از سربازان فاصله شان با این مراکز نزدیک
اســت و قصد دارند که به صورت انفــرادی بروند ،مانعی برای این افراد وجود
ندارد و البته باید در راس ســاعت در محل حاضر شوند .به این سربازان برگه
ای داده میشود و میتوانند خودشان تردد کنند.

توضیحات وزیر کار درباره استخدام معلوالن
در سازمانهای دولتی

وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی دربــاره وضعیت اســتخدام معلوالن در
سازمانهای دولتی توضیحاتی داد.محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره استخدام معلوالن در
ســازمانهای دولتی اظهار کرد :علیرغم تکلیف قانونی برای استخدام معلوالن
در ســازمانهای دولتی متاسفانه شاهد عدم اقبال برخی از سازمانها هستیم
و ســازمان بهزیســتی کشــور برای اجرای این قانون در حال پیگیری است.
شریعتمداری بیان کرد :ســازمان بهزیستی کشور در حال پیگیری است تا با
اجرای آزمون در ســازمانهایی که وابســته به دولت هستند شرایط را برای
ورود معلوالنــی که توانایی انجام کار دارند تســهیل کنــد.وی گفت :در حال
پیگیری هســتیم تا سازمانهای دولتی که از اجرای این قانون یعنی استخدام
معلوالن اجتناب کردند ،موظف به اجرا شوند.

هشدار معاون وزیر دادگستری به زائران عتبات عالیات

معاون حقوق بشــر و امور بینالملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حدود
 ۴٠٠ایرانی از ســال گذشــته دوران محکومیت خــود را در زندانهای عراق
میگذراننــد به هموطنــان و زائرانی که قصد عزیمت به عراق دارند هشــدار
داد از ورود غیر مجاز به این کشــور خودداری کنند که در این صورت ســه
ســال حبس در انتظار آنها اســت.به گــزارش ایلنا ،محمود عباســی گفت:
خوشبختانه مقامات دو کشور زمینه عزیمت بدون روادید به عتبات عالیات را
برای عزاداران حســینی فراهم کردهاند و زائران با درج مهر خروج در مرزهای
مشــترک میتوانند به عتبات عالیات عزیمت کنند.وی ادامه داد :از هموطنان
عزیز انتظار داریم به قوانین و مقررات کشــور عراق احترام بگذارند و از ورود
غیر مجاز به این کشور خودداری کنند.وی خاطرنشان کرد :همراه داشتن مواد
مخدر و داروهای روانگردان جرم اســت و قابل تعقیب کیفری و مجازاتهای
ســنگینی در انتظار مرتکبان است.معاون وزیر دادگستری اضافه کرد :هرچند
ایران با کشــور عراق موافقتنامه انتقال محکومان و اســترداد مجرمان دارد
اما هموطنان توجه داشته باشند که تشــکیل پرونده و رسیدگیهای قضایی
طوالنی اســت و محکومان باید بخشــی از محکومیت خود را در آن کشــور
گذرانیده باشــند تا بتوانند در فهرســت انتقال قرار گیرند.عباسی تاکید کرد:
هموطنان مراقب باشــند با نقض قوانین و مقررات عراق موجب گرفتاری خود
و خانوادههایشان نشوند.

دوازدهمین رویداد استارت آپی حمایت از بانوان
توانمند منطقه  2با معرفی  3اپلیکیشن جدید

شهردار منطقه  2از برگزاری دوازدهمین رویداد استارت اپی حمایت از بانوان
توانمند منطقه با معرفی  3اپلیکیشــن جدید کارا ،با سالم و مجد خبر داد.به
گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه  ،2رسول کشت پور شهردار منطقه
با اعالم این خبر گفت :دوازدهمین رویداد اســتارت اپی در منطقه  2با هدف
حمایت از کســب و کارهای نوآروانه و هوشمند برنامه ریزی شد و از آنجائیکه
مدیریت شهری این منطقه توانمند سازی و ایجاد فضای مناسب اشتغال برای
زنان سرپرســت خانوار را از جمله مســئولیتهای اجتماعی خود میداند ،از
این بانوان دعوت شــد تا در این رویداد حضور یابند که با معرفی  3اپلیکیشن
جدید کارا ،با سالم و مجد فضای جدیدی برای عرضه محصوالتشان در اختیار
آنان گذاشــته شود.وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که برای حمایت از زنان
سرپرســت خانوار میتوان انجام داد تقویت مشاغل خانگی و کارآفرینی برای
آنهاســت افزود :با ثبت نام این بانوان توانمند در اپلیکیشنهای جدید کارا و
با ســام این بانوان میتوانند غرفههای مجازی عرضه محصول خود را داشته
باشند و با عرضه محصوالت خود به تمامی نقاط ایران کسب و کارشان را رونق
بخشند.رسول کشت پور با تاکید بر نقش موثر اپلیکیشنهای کارآمد در بهبود
زندگی شــهروندان اظهار کرد :همانند گذشته از هر نوع ایده جدید و کسب و
کار نوآورانه و خالقانه حمایت میکنیم تا شرایط بهتری را برای زندگی تمامی
شــهروندان فراهم کنیم .در این جلســه پس از معرفی اپلیکیشنهای کارا ،با
ســام و مجد شهردار منطقه  2از محصوالت و هنرهای دستی بانوان توانمند
سرپرســت خانوار دیدن کرد و پس از شــنیدن مشکالت آنان در خصوص در
اختیــار قراردادن فضا و امکانات الزم برای کار و برگزاری بازارچه و غرفههای
فروش تولیداتشان به آنها قول مساعدت داد.

جمعآوری  21تن ضایعات شیشه ساختمانی در منطقه 5

جمع آوری  21تن ضایعات شیشه در منطقه  ،5موجب شد تا اداره بازیافت
منطقه ،رتبه برتر را در مناطق  22گانه را کسب کند .به گزارش روابط عمومی
شــهرداری منطقه  ، 5مانی جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه از کسب رتبه نخست اداره بازیافت منطقه در بین مناطق  22گانه به
واســطه اجرای طرح جمع آوری  21تن ضایعات شیشه از ساختمانهای در
حال تخریب و نوسازی خبر داد .براســاس این خبر ،با توجه به دستورالعمل
ســازمان مدیریت پسماند در خصوص همکاری با شرکت آرکا صنعت سانتک
برای جمع آوری شیشــه از ســطح مناطق ،اداره مدیریت پسماند منطقه از
بهمن ماه سال 97شروع به همکاری با شرکت مذکور کرد.
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ضرورت ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتی

مدیــران معاونــت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید بهشــتی نحوه صدور مجوز و نظــارت بر فعالیت
فروشــگاههای اینترنتــی لوازم آرایشــی و بهداشــتی و
داروخانههای آنالین را تشــریح کردنــد .دکتر ندا رونده
نظــارت و ارزیابی فرآوردههــای خوراکی ،آشــامیدنی،
آرایشی و بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در گفــتو گو با ایســنا در رابطه گســترش فروش لوازم
آرایشــی و بهداشتی در فروشــگاههای اینترنتی ،با بیان
اینکــه این فروشــگاهها مجــوز خود را از مرکز توســعه
تجارت الکترونیــک دریافت میکنند ،عنوان کرد :نظارت
بر عملکرد و اعتبار محصوالت این فروشگاهها نیز بر عهده
همین مرکز توســعه تجارت الکترونیک است.وی با بیان
اینکه وظیفه بازرسان معاونت بهداشت دانشگاههای علوم
پزشکی بازرسی از سطوح عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی
است ،عنوان کرد :با این حال در صورتیکه تخلفی از سوی
فروشگاههای اینترنتی از قبیل فروش کاالی تقلبی ،تاریخ
گذشته و یا غیرمجاز از سوی شهروندان به کارشناسان ما
گزارش شود ،با همکاری پلیس فتا و سایر مراجع قضایی
شکایت را پیگیری میکنیم .وی با اشاره به سایر اقدامات
معاونت بهداشــت برای ارتقای سالمت عرضه محصوالت
آرایشی و بهداشتی ،افزود :جهت آشنایی بیشتر کارکنان
فروشگاههای اینترنتی با قوانین فروش ،دورههای مختلف
آموزشــی برگزار کــرده و در این دورهها کارشناســان،
فروشــندگان و به ویژه انباردارها را با اصالت کاال آشــنا
میکنیــم ،همچنین طی این دورههــا بر توجه و دقت به
اصالت و تاریخ مصرف کاالی موجود در فروشگاهها تاکید
میشود.دکتر رونده همچنین خطاب به شهروندان توصیه
کرد :هنگام خرید کاالی آرایشی و بهداشتی یا هر کاالی

دیگر از فروشگاه اینترنتی به وجود نماد اعتماد الکترونیک
در سایت توجه داشته باشند و اگر کاالیی که به دستشان
رسید مشــکلی از قبیل تقلبی بودن ،تاریخ گذشته بودن
یا هرگونه اشکال در شــکل ظاهری داشت با کارشناسان
واحــد آرایشــی و بهداشــتی معاونتهــای غــذا ودارو
دانشــگاههای علوم پزشکی تحت پوشــش خود در میان
بگذارند .همچنین دکتر ســهیال عبدلی ،سرپرست واحد
فنی و نظارت بر امور داروخانههای دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با اشاره به اصطالح «داروخانه اینترنتی» که
به تازگی رواج یافته،اظهار کرد :عبارت دقیق مجوزهایی
که ما تحــت عنــوان داروخانه اینترنی صــادر میکنیم

«فروش اینترنتی فرآوردههای سالمت غیردارویی» است
و شــهروندان باید توجه کنند که نباید هیچ گونه دارویی
در داروخانه اینترنتی به فروش برســد .وی با اشــاره به
محصوالت مجاز برای فــروش در داروخانههای اینترنتی،
ادامه داد :محصوالت آرایشــی و بهداشــتی ،مکملهای
تغذیهای و ورزشــی ،شــیر خشــک ،گیاهان دارویی به
صورت فرآوری نشــده ،دمنــوش ،فرآوردههای طبیعی و
ســنتی حاوی گیاهان دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی
از جملــه کاالهای مجاز به فــروش در داروخانه اینترنتی
هستند .دکتر عبدلی در رابطه با مراحل تاسیس داروخانه
اینترنتی ،عنوان کرد :موســس با در دست داشتن پروانه

تاســیس و پروانه مســئول فنی داروخانه به معاونت غذا
و دارو دانشــگاه مراجعه میکند و اگر امتیاز ارزشــیابی
داروخانــه باالی 750باشــد با رعایت شــرایط ،مجاز به
راهاندازی وب ســایت با تائید معاونت میباشد .همچنین
موســس موظف بــه مراجعه بــه مرکز توســعه تجارت
الکترونیک و دریافت نماد اعتماد الکترونیک میشــود و
سایر تعهدها از قبیل تعهدنامه موسس ،تعهد نامه مسئول
فنی و گواهی امضا نیز در معاونت اخذ میشود .سرپرست
واحــد فنی و نظارت بر امــور داروخانههای معاونت غذا و
دارو دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی ،افزود :درج
تبلیغــات گمراه کننده محصوالت و تخلف در ارســال از
قبیل ایجاد واســطه از تخلفات مهــم داروخانه اینترنتی
اســت که به طور مداوم توســط کارشناسان رصد شده و
در صوت مشاهده سریعا با متخلف برخورد قانونی صورت
میگیرد .وی تذکر شــفاهی ،تذکر کتبــی ،تعلیق یا لغو
مجوز را از جرائم تخلفات دانست و در مرحله آخر با توجه
بــه نوع تخلف ارجــاع پرونده به مراجــع ذی صالح را از
تبعــات قانون گریزی عنوان کــرد .دکتر عبدلی با تاکید
به شــهروندان گفت :همواره دقت داشته باشید که سایت
داروخانه اینترنتی دارای نمــاد اعتماد الکترونیک بوده و
آدرس و شــماره تلفن داروخانه ،اســم موسس و مسئول
فنی نشــانی پســت الکترونیک و مجوز فروش در سایت
درج شــده باشــد .وی در انتها خاطرنشــان کرد :اکنون
حــدود  25داروخانه اینترنتی تحــت نظارت معاونت غذا
و دارو دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی مشغول به
فعالیت هســتند با اینکه فعالیتشان به صورت مداوم رصد
میشود اما اگر شهروندان تخلفی مشاهده کردند با شماره
 88874508تماس بگیرند.

 ۴خط دیگر به مترو اضافه خواهد شد

ثبت نام بیش از  ۳هزار موکب برای اربعین ۹۸

خبرخوش به شرکت کنندگان آزمون وکالت

مدیرعامل شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه (مترو) درباره افتتاح و
ســاخت خطوط جدید مترو توضیحاتی داد .علی امام در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره جزئیات خطوط جدید مترو اظهار کرد :بر اســاس
آخرین بازنگری طرح جامع حملونقل ریلی شــهر تهران ،به جز خطوط ۱
تا  ،۷باید چهار خط دیگر  ۱۰ ،۹ ،۸و  ۱۱در آینده ســاخته شود .او با بیان
اینکه  ۲خط اکســپرس نیز در این طرح پیش بینی شده گفت :همچنین ۴
خط ( LRTقطار ســبک شــهری) نیز در این طرح پیش بینی شده است.
وی بیان کرد :این طرح باید در شــورای عالی ترافیک کشور و استان تهران
تایید شــود تا کار را شــروع کنیم.امام با بیان اینکه ما مشــاور و محورهای
خطوط را مشــخص میکنیــم ،افزود :امیدواریم که طرح در شــورای عالی
ترافیک کشور و اســتان تهران نهایی شود و بدون هیچ دغدغهای کار آن را
پیش ببریم.

افضلی گفت ۳ :هزار و  ۶۰۰موکب برای اربعین ســال  ۹۸ثبت نام کردند و
بیش از  ۱۸۰۰پروانه برای موکبها صادر شــده است.یوسف افضلی معاون
مشــارکتهای مردمی ستاد باســازی عتبات عالیات در گفتوگو با باشگاه
خبرنــگاران جوان ،با بیان ثبت نام  ۳هــزار و  ۶۰۰موکب برای اربعین ۹۸
اظهار کرد :بیش از هزار و  ۸۰۰پروانه برای موکبداران صادر شــده اســت و
 ۵۸۷پروانه نیز در حال بررســی و صدور اســت .یوســف افضلی با اشاره به
بازگشایی مرز خســروی برای اربعین امسال گفت :در مرز خسروی نیز ۶۴
موکب از استانهای اردبیل ،آذربایجان غربی ،زنجان و کرمانشاه آماده اسکان
و ارائه خدمات به زائران اربعینی هســتند .معاون مشارکتهای مردمی ستاد
باسازی عتبات عالیات افزود :ثبت نام موکبها تا  ۱۵شهریور بوده است ،در
صورت نیاز و بررســی ثبت نام برای سایر عالقهمندان که نتوانسته اند ثبت
نام کنند تمدید خواهد شد.

ســردار کمالی درباره ســربازی شــرکت کنندگان آزمون وکالت قوه قضائیه
توضیحاتی داد.ســردار سرتیپ دوم پاسدار موســی کمالی رئیس اداره سرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
درباره حذف گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم از شــروط ثبت نام در آزمون
وکالت اظهار کرد :این اقدام کانون وکال بسیار پسندیده است و ما با آنها هماهنگ
هستیم.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود :با ایجاد
این بستر ،کسانی که سربازی نرفتهاند ،میتوانند در امتحانات کانون وکال شرکت
کنند.این مقام ارشــد نظامی با اشاره به جذب این افراد در نیروهای مسلح برای
انجام خدمت وظیفه عمومی گفت :ما ســعی میکنیم این دســته از افراد را در
کارهای مرتبط باتخصص خودشان به کارگیری کنیم تا تجربهشان از بین نرود.
گفتنی است؛ مشموالن خدمت وظیفه عمومی باید در نظر داشته باشند که برای
شرکت در آزمون نباید غیبت داشته باشند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی عنوان کرد

اعمال افزایش ۲۹درصدی شهریه مهدهای کودک
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی با اشاره به اینکه
شــهریه  ۲۹درصدی مهدهای کودک اعمال شــده است
گفت :با مهدهایی که بیش از مبلغ اعالم شــده شــهریه
را افزایش دهند برخورد میشــود .حبیب اهلل مســعودی
فریــد در گفتگو با خبرنــگار مهر گفت:نامــه مربوط به
افزایش شــهریه مهدهای کودک خــرداد ماه به مهدهای

کودک ارســال شد و در براســاس مصوبه کارگروه تعیین
درصد افزایش شهریه ،قرار شد از  ۱۰تیرماه افزایش ۲۹
درصدی اعمال شــود.وی افزود :در حال حاضر نیز تعداد
زیــادی از مهدهای کودک افزایشهــا را اجرایی کردند و
فقــط تعداد محدودی افزایش شــهریه را مهرماه اجرایی
میکنند که آن هم به دلخواهشان بوده است.

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی با اشاره به اینکه
حقوق پرســنل مهدهای کودک از ابتــدای فروردین ماه
افزایش یافته است ،تاکید کرد:با توجه به تورم  ۴۰درصدی
برخی انتظار داشــتند افزایشها بیش از این باشــد اما به
منظور رعایت حال خانوادهها و اینکه تحت فشــار نباشند
امســال  ۲۹درصد شهریهها رشد داشت.وی اظهار داشت:

مبلغ افزایش شهریه مشــخص است و هیچ مهدی اجازه
نــدارد بیش از این میزان از والدین شــهریه دریافت کند
و در صورت مشــاهده این موارد با مهد متخلف به شدت
برخورد میشود.به گفته فرید ،ســامانه ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳
آماده دریافت شــکایات خانوادههاست و اطمینان داشته
باشند که به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد.

هاشمی در جمع خبرنگاران مطرح کرد

تاکید شهرداری بر جمعآوری کارگاههای بالتکلیف از سطح شهر

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران از تاکید شهرداری بر
جمعآوری کارگاههای بالتکلیف از سطح شهر همزمان با
آغاز ســال تحصیلی جدید خبــر داد .به گزارش خبرنگار
مهر ،محسن هاشمی در حاشیه یکصد و شصت و سومین
جلســه شورای اسالمی شهر تهران درباره طرح دوفوریتی
الزام شــهرداری تهران به اختصــاص  ۲۰درصد از ردیف
بودجه ســاالنه اختصاصیافته به آموزش و پرورش تهران
برای مناسبسازی مدارس گفت :این طرح دوفوریتی ابتدا
از جانب  ۱۶نفر اعضا مطرح شــد که پــس از آن دو نفر
اضافه شدند و ســرانجام این طرح به اجرا گذاشته شد و

 ۱۸نفر رأی موافق دادند.
وی افزود :در این طرح که مربوط به الزام شهرداری برای
مناسبسازی مدارس دخترانه است برخی اعضا پیشنهاد
افزایش بیشــتر بودجه شــهرداری در این زمینه را ارائه
کردند که پیشــنهادات رأی نیاورد و سرانجام قرار بر این
شــد که  ۲۰درصد کمکهای شهرداری در این جهت به
آموزش و پرورش اختصاص داده شود.رئیس شورای شهر
تهران با اشــاره به صحبتهای ناهید خداکرمی در صحن
شــورا مبنی بر اینکه دانشآموزان دختــر ،مادران آینده
هســتند و کمبود ویتامین  Dدر ســامت آنها تأثیرگذار

است ،گفت :باید مدارس مناسبســازی شوند و اگر این
دید در مدارس وجود نداشــته باشــد ،دختران میتوانند
آزادانه در مدرســه روســریهای خود را بردارند و آفتاب
را جذب کنند.
هاشمی گفت :این مسئله ســبب میشود که دختران به
جای اســتفاده از قرص مســتقیم ،بتوانند آفتاب را برای
جذب ویتامین  Dداشته باشند که البته این موضوع نه در
همه مدارس بلکه در برخی از مدرســهها که شرایط الزم
را داشته باشــند ،میتواند اجرایی شود.وی با بیان اینکه
براساس رای شــورا  ۴میلیارد تومان از بودجه شهرداری

برای مناسبســازی مدارس دخترانــه اختصاص مییابد،
تصریح کرد :در زمینه بازگشــایی مدارس نیز شــهرداری
تهران تالش کرده کــه کارگاههایی که مدتها بالتکلیف
در سطح شهر بوده است را جمعآوری کند.رئیس شورای
شهر تهران عنوان کرد :در پروژه گیشا هر چند این موضوع
در اولویت شــهرداری اســت ولی بعید میدانم تا ابتدای
مهر به اتمام برسد.هاشــمی خاطرنشان کرد :همچنین در
جلسه این موضوع به بحث گذاشته شده که اگر مصوبات
شــورای شهر در دیوان عدالت رد شد ،چگونه باید در این
زمینه عمل کنیم.

واکنش ستاد اربعین به خبر ممانعت اقلیم کردستان از ورود بدون ویزای زائران ایرانی به نجف و کربال
دبیر ستاد مرکزی اربعین به خبر ممانعت اقلیم کردستان
از ورود بدون ویزای زائران ایرانی به نجف و کربال واکنش
نشــان داد.احمد محمدیفر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
در واکنش به خبر ممانعت اقلیم کردســتان از تردد بدون
ویزای زائران و جلوگیری از ســفر آنهــا به نجف و کربال
گفــت :ما با دولــت عراق در خصوص لغو ویــزا به توافق
رســیدهایم و یک اقلیم نمیتواند تصمیم جداگانه بگیرد.
البته به ما چنین چیزی تاکنون اعالم نشده است.

یک اقلیم نمیتواند جداگانه تصمیم بگیرد

وی ادامه داد :ویزا برای ورود به خاک عراق اســت وقتی
ویزا به فردی داده میشود ،برای ورود به آن کشور است و
اینطور نیست که برای ورود به یک استان در کشور مقصد
نیازمند به ویزا باشــید و لغو ویزا برای زائران در این ایام
برای تردد در کشور عراق است .دبیر ستاد مرکزی اربعین
درباره تردد از مرز خســروی نیز گفت :مرز خســروی به
تازگی برای تردد زائران باز شــده اســت ،بنابراین ممکن
است ناهماهنگیهای جزئی وجود داشته باشد .اما عنایت

داشته باشید که مرز خسروی برای تردد زائران بازگشایی
شده است.
وی تصریــح کــرد :تــردد زائــران از این مرز نیــز بنابر
چارچوبهایی که تعیین شــده اســت ،انجام میشــود.
البتــه ممکن اســت ناهماهنگی هوایی بیــن گیتهای
ایران و عراق وجود داشته باشــد.به گزارش ایلنا در خبر
منتشــره آمده اســت؛ علیرغم توافق دولت ایران و عراق
برای لغــو ویزای ایرانیان در محرم و صفر برای ســفر به

عــراق ،اقلیم کردســتان از اجرای این توافقنامه ســرباز
میزند ،بطوریکه از دو روز گذشــته برخی از ایرانیها که
از اربیل یا موصل قصد ســفر به نجف و کربال را داشــتند
دیپورت شــدهاند و مامــوران اقلیم کردســتان گفتهاند
چنین توافقنامهای نه از ســوی ســفارت ایران و نه دولت
مرکــزی به آنها اعالم نشــده اســت و ســفر ایرانیها از
مرزهای اقلیم به جنوب عــراق و برای زیارت ،غیرقانونی
است.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

مدیر کل محیط زیســت و توسعه پایدار شهرداری تهران
«بارگذاری بیش از حد ظرفیــت» را چالش اصلی تهران
عنوان کرد.شــینا انصاری در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا
درباره مهمترین مشکالت محیطزیستی که اکنون تهران
با آن مواجه اســت ،اظهار داشــت :بارگذاری بیش از حد
ظرفیت در شــهر تهران به عنوان چالش اصلی این شهر
مطرح است.
در شــهری کــه ظرفیــت اکولوژیک آن در ایــن میزان
نیســت،بارگذاری بیش از اندازه انجام شده و جمعیت و
خدمات در آن متمرکز شــدهاند و دیگر این پهنه زمینی
نمیتواند فشــار و بار در این حد را تحمل کند ،در نتیجه
در پروژههای توســعه و عمران شهری ،باید ارزیابی اثرات
محیطزیستی در مقیاس وسیع انجام شود و پیوستهای
محیطزیستی در پروژههای کوچک نیز در نظر گرفته شود.
وی درباره بهینهســازی مصرف انرژی در ساختمانهای
شــهرداری تهران گفت :آیین نامه اجرایی مدیریت سبز و
معاون کل وزارت بهداشــت گفت :اقدامات جدی اخیر وزارت
بهداشــت برای مقابله با تخلف در کل زنجیره توزیع و فروش
دارو هم به صورت پیشگیرانه و هم برخورد قاطع با متخلفین
در حال انجام اســت.به گزارش ایســنا ،دکتر ایرج حریرچی
در خصــوص اقدامــات وزارت بهداشــت در زمینه کنترل و
نظارت بر عرضه دارو در بازار ناصرخســرو گفت :هر بازاری با
دو سوی عرضه و تقاضا شــکل میگیرد که در بیشتر مواقع
تقاضا برتری داشــته و حتی در برخی بازارها ،تقاضای القایی
نیــز وجود دارد که نقش مهمتری را ایفا میکند.وی در ادامه
افزود :نقش نظارتی بدین گونه است که به صورت پیشگیرانه،
جلب مشارکت ،رصد وقایع و برخورد قانونی و قاطع با تخلفات،
اقداماتی را انجام میدهیم و اگر تصور کنیم با استقرار در بازار

«بارگذاری بیش از حد ظرفیت» چالش اصلی تهران است
ماده  ۸قانون برنامه ششــم توسعه به بهینهسازی مصرف
انرژی در ســاختمانها تاکید میکند.انصــاری افزود :در
یک پروژه بینبخشــی که با حمایــت بینالمللی صندوق
تسهیالت جهانی محیطزیست و برنامه عمران ملل متحد،
شهرداری تهران و ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست
معاونت علمی فناوری ریاســت جمهــوری در حال اجرا
است ،شــهرداری تهران تعدادی از ساختمانهای اداری
را بــه عنوان پایلــوت انتخاب و ممیزی انــرژی را در آن
آغاز کرد.وی درباره مشــکالت بهینهسازی انرژی در شهر
و شــهرداری تهران با اشــاره به نبود انســجام در اجرای
برنامهها گفت :باید بتوانیم با یک برنامهریزی منســجم و
نظاممند حرکت کنیم ،برنامــهای که با تغییر مدیریتها
متوقف نشود و با یک استاندارد و بدون توجه به تغییرات
مدیریتی پیش رود و شهرداری تهران سیستمهای ممیزی
انرژی و مصــرف بهینه انرژی را باید بتواند پیادهســازی
کند .اگرچه این کار با توجه به فرســوده و قدیمی بودن

ساختمانهای شهرداری مشکل است ،اما شهرداری تهران
با اجرای این طرح میتواند الگویی برای سایر کالنشهرها
باشد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با
اشاره به نقش مردم در بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش
اثرات گازهای گلخانهای تصریح کرد :از طرفی برای اجرای
این موضوع باید بتوانیم از ظرفیتهای مردمی نیز استفاده
کنیم و تنها محدود به ساختمانهای ادارات نباشیم .باید
ســایر دستگاههای متولی نیز با اســتفاده از ظرفیتهای
مردمــی در بخــش کاربریهای مســکونی و تجاری این
مســاله را پیگیری کنند .اگــر بخواهیم اتفاقی در کاهش
گازهای گلخانهای رخ دهد ،باید همه بخشهای جامعه و
همه ســاختمانها مصرف بهینه انرژی را انجام دهند.وی
در ادامه درباره نیمهکاره ماندن اقدامات محیطزیســتی و
اثربخــش نبودن آنهــا تصریح کرد :سیســتمها نیازمند
نگهداشت و راهبری مالی و همچنین منابع مالی هستند تا

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

ادامه روند مقابله با فساد در زنجیره توزیع و فروش دارو
ناصرخسرو و برخورد ،همه مشکالت حل خواهد شد ،علیرغم
اینکه این اقدام الزم است؛ اما همه ماجرا نیست؛ بطور مثال
در مورد اعتیاد ،طبق اعالم رییس ســتاد مبارزه با مواد مخدر
در حــال حاضر تعداد دو میلیون و  ۸۰۰هزار نفر معتاد داریم
و یکی از شایعترین دلیل محکومیتها بطور مستقیم یا غیر
مســتقیم وابستگی به مواد مخدر اســت که صرف برخورد،
نمیتوان مســاله را ریشــهای حل کرد .معــاون کل وزارت
بهداشت با اشاره به اینکه برخی تقاضاها مانند درخواست دارو

برای ســقط غیرقانونی جنین ،جنبه غیرقانونی و غیراخالقی
دارد ،تصریح کرد :بازار ناصر خسرو یک بازار شبه دارویی است؛
مثال متادون و ریتالین در بازار شبه مواد مخدر عرضه میشوند.
همچنین داروهایی که برای افزایش قد تبلیغ می شوند و در
لیست رســمی دارویی کشور نیستند و یا داروی خارجی که
مشابه داخلی آن تولید می شود و به اشتباه ،خارجی آن تجویز
می شود ،تقاضاهایی را ایجاد میکند.حریرچی گفت :ما یک
بازار  ۲۳هزار میلیاردی داریم که این حجم عظیم قاعدتا برای

به سرانجام برسند و همیشه در مدار باقی بمانند .همچنین
نباید رهاســازی صورت گیرد و منابع مالی و پرسنل مورد
نیاز برای نظارت و سرکشــی به سیستمها باید در برنامه
قرار گیرند .انصاری با بیان اینکه شهرداری در  ۳ساختمان
اداری ممیزی انرژی را آغاز کرده اســت ،اظهار داشت :در
یک ساختمان درمانی در منطقه  ۳این طرح پیاده سازی
شــده اســت .همچنین راهکارهای بهینهســازی مصرف
انرژی در سه ساختمان بزرگ از جمله شهرداری مرکز ،با
مســاحتی باالتر از  ۵هزار متر مربع ،شورای اسالمی شهر
و معاونت اجتماعی شــهرداری تهران ،در دست اقدام قرار
گرفتند.مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری
تهران در پایان با تاکید بر نقش آموزش در بهینهســازی
مصرف انرژی گفت :کارگاههای آموزشی را برای پرسنل و
کانونهای محیطزیستی مناطق  ۲۲گانه شهرداری تهران
برگزار کردیم تــا فعالیتهای محیطزیســتی مثمر ثمر
واقع شوند.
افراد سودجو و متخلف ،بازار حجیم و جذابی است و حتی یک
درصد آن هم رقم بزرگ و قابل توجهی اســت و دشمنان ما
در شرایط تحریم به سمت تحریم ظالمانه و ایجاد مشکل در
حوزه دارویی میروند و رسانههای معاند نیز بطور مستمر ،بازار
را هدفگیری کردهاند و مهمترین تبلیغ آنها دارو و مکملهای
دارویی اســت .بنابر اعالم وبدا ،وی با تاکید بر این که بهترین
روش ،پیشگیری و شفاف سازی است ،گفت :یکی از مهمترین
ابزارها ،سامانه تی تک و اجرای نسخه پیچی الکترونیک است؛
به نحوی که هر دارویی از داروخانه خارج شود مشخص شده
و همه داروها رصد میشــوند و حتی اینکه هر پزشک طبق
راهنمای بالینی دارو تجویز کند ،مشخص شده و بدین ترتیب
همه پروسه دارویی قابل نظارت میشود.

