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اجتماعي

وطن امروز شماره 2026

آوای شهر
همزمان با اربعین در تهران برگزار میشود

راهپیمایی از میدان امام حسین
تا حرم حضرت عبدالعظیم

(ع)

شنبه  22آبان 1395

آب و هوا

سکاندار دستگاه سالمت کشور به پرسشهای مهمی پاسخ داد

هاشمی :وزیر بهداشت دولت دوازدهم نمیشوم

هواشناسی اعالم کرد

تداوم آلودگی هوا در کالنشهرها

اعالم دالیل غیبت یکماهه در جلسات هیأت دولت

جلس��ه هماهنگی راهپیمای��ی اربعین در
شهر تهران با حضور مدیران دستگاههای شهر
تهران در س��اختمان سازمان فرهنگی -هنری
شهرداری تهران برگزار شد .به گزارش «وطن
ام��روز» ،محمود صالح��ی ،رئیس س��ازمان
فرهنگی -هنری شهرداری تهران با بیان اینکه
مسؤولیت راهپیمایی از میدان امام حسین(ع)
تا ش��هر ری در روز اربعین بر عهده س��ازمان
فرهنگی -هنری شهرداری است ،در این جلسه
گف��ت :بزرگترین عزاداری در طول س��ال به
مدت  2ماه متعلق به امام حسین(ع) است ،البته
در روضههای هفتگی هم ذکر این مصیبت ادامه
دارد .وی ادامه داد :شهرهای ایران هم هر سال
خیلی خوب و ساماندهیشده عزاداری میکنند
و باید کاری کنیم میدان امام حس��ین(ع) در
عزای خامس آل عبا مرکزیت شهر تهران را پیدا
کند و ش��هرداری تهران هم روی این موضوع
تاکید دارد.

ثبت دوربینی تخلفات ساکن در پایتخت

رئیس مرکز اطالعرس��انی پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران ب��زرگ از آغاز ثبت دوربینی
تخلفات س��اکن در ش��مال پایتخت خبر داد.
سرهنگ مراد مرادی ،رئیس مرکز اطالعرسانی
پلی��س با بی��ان این مطلب به ایس��نا گفت :با
هماهنگیهای انجامش��ده تصمیم بر آن شد تا
از روز چهارشنبه هفته آینده تخلفات ساکن در
معابر و خیابانهای منطقه یک تهران توس��ط
دوربینها ثبت ش��ود .وی ه��دف از اجرای این
طرح را پاس��خگویی به مطالبه ش��هروندان و
روانس��ازی ترافیک در ای��ن معابر اعالم کرد و
گفت :با توجه به اینکه تخلفات ساکن در معابر
ش��مالی تهران و منطقه ش��میرانات نارضایتی
س��اکنان و رانندگان را به دنبال داشته و باعث
ایجاد ترافیک در این منطقه ش��ده بود ،پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هماهنگی
ش��هرداری منطقه یک این طرح را اجرا کرده
و بر این اس��اس از روز چهارشنبه هفته آینده
تخلف��ات خودروهای س��اکن در این محدوده
توسط دوربینها ثبت خواهد شد .مرادی درباره
محلهایی که توسط دوربینها کنترل میشود،
اظه��ار ک��رد :در خیابان ش��هرداری حدفاصل
خیاب��ان قدس تا میدان تجری��ش ،ورودیها و
خروجیهای خیابان ولیعصر در میدان تجریش،
خیابان دزاشیب در تقاطع با خیابان قدس ،ضلع
جنوبی خیابان قدس ،ضل��ع جنوبی پارکوی
به س��مت مدرس جنوب و خیابان شریعتی در
مح��دوده میدان قدس از جمل��ه خیابانهایی
است که دوربینهای کنترل تخلف ساکن در آن
نصب شده و با آن برخورد میشود .وی تخلفات
س��اکن (پارک دوبل و توقف زیر تابلوی توقف
ممنوع) را جزو تخلفاتی دانست که با آن برخورد
میشود و مبلغ جریمه  40هزار تومان است.
محیطزیست

راهپیمایی در اعتراض به خسارات
زیستمحیطی

راهپیمایی دماوندیها در اعتراض به عملیات
خط انتقال لوله گاز و خسارات زیستمحیطی
در منطقه برگزار ش��د .به گزارش فارس ،مردم
و حامیان محیطزیست شهرس��تان دماوند با
حضور در محل عملی��ات خط انتقال لوله گاز
دماوند به الریجان خواس��تار توقف لولهکشی
گاز بیضابطه ش��دند .نزدیک به یکهزار نفر از
حامیان محیطزیست و مردم شهرستان دماوند
در اعتراض به اجرای پروژه خط انتقال لوله گاز
از دماوند به الریجان در محل عملیات این پروژه
در منطقه آیینهرود حضور پیدا کردند .مردم و
حامیانمحیطزیستشهرستاندماوندمعتقدند
پروژه گازرسانی به الریجان غیرکارشناسی است
و باید موضوعات زیستمحیطی در ارتباط با این
پروژه مد نظر قرار گیرد .این پروژه که نزدیک به
یک سال بوده آغاز شده با برخی ایرادات شامل
نبود موافقت استانداری تهران در زمان طراحی،
موافقت نکردن سازمان صنایع و معادن استان
تهران ،موافقت نکردن اداره کل راهوشهرسازی
اس��تان تهران ،موافقت نکردن اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان تهران ،صدور مجوز
 215س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کش��ور،
تحمیل هزینه هر انش��عاب  30میلیون تومان
ب��ه جای هزینه  6میلیون توم��ان ،آغاز به کار
پروژه بدون اخذ مجوز کارگروه ماده  2سازمان
حفاظت محیطزیست و وقوع جرم مطابق ماده
 690قانون مجازات اسالمی همراه بوده است .با
وجود پیگیریها همچنان با قدرت در ارتفاعات
 3ه��زار مت��ری دماوند و به ط��ور دقیق روی
بزرگترین گسل ایران مشغول حفاری هستند.

گ�روه اجتماعی« :وزیر بهداش��ت دول��ت دوازدهم
نخواهم بود اما تمام برنامههای وزارت بهداش��ت را
تکمیل شده تحویل وزیر بعدی میدهم».
به گزارش تسنیم ،سیدحس��ن هاشمی ،وزیر
بهداش��ت در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات
با بیان این مطلب و در پاس��خ به پرسش��ی مبنی
ب��ر اینکه در دولت دوازده��م در صورتی که حتی
رئیسجمهور باقی بماند شما وزیر بهداشت خواهید
بود؟ عنوان کرد :بنده همیشه پایبند به صحبتهایم
هس��تم .هاشمی در پاس��خ به این پرسش که این
به معنای آن اس��ت که دیگر وزیر بهداشت دولت
دوازده��م نخواهید بود ،این موضوع را تایید کرد و
اف��زود :البته تمام کاره��ا و برنامههای طرح تحول
س�لامت را به طور کامل انج��ام خواهیم داد و این
وزارت را به وزیر بعدی میسپارم.
وی با اش��اره به تکمیل برنامههای طرح تحول
س�لامت از جمله افزایش بی��ش از  20هزار تخت
بیمارستانی و واحدهای زایمان طبیعی و همچنین
تکمی��ل پرون��ده الکترونی��ک بهداش��ت ایرانیان
خاطرنش��ان کرد :روزهای پس از وزارت برای من
روزهای س��ختی خواهد بود ،چرا که در کش��ور ما
بویژه در عرصه سیاسی این موضوع باب شده است
که همه مش��کالت و کمبودها را بر گردن مسؤول
قبلی میاندازند اما با این حال شکرگزار و خوشحالم
دل رهبر انقالب را با کمک همکارانم و اعتماد مردم
در حوزه سالمت شاد کردم.
■■پشت وزارت بهداشت را خالی نکنند!

قاض��یزاده در پاس��خ به این پرس��ش که چرا
نوبخت که همیش��ه یکی از مش��وقان اصلی طرح
تحول سالمت بوده اس��ت ،هماکنون به این طرح
انتقاد دارد و همچنین پشتوانه فکری طرح تحول
سالمت چه بوده است؟ گفت :طرح تحول سالمت
طرح��ی نو و متعلق به نظام اس��ت و همه از رهبر
انقالب گرفته تا تمام گروههای سیاسی و در عین
حال مجل��س و دولت از آن حمای��ت کردند ،این
طرح در هیأت وزیران تصویب و بخشی از آن مثل
تعرفهها در شورایعالی بیمه و وزارت رفاه با حضور

س�لامت بودهاند هماکنون به
بیمهه��ا تایید و در س��ازمان
قاض�یزاده هاش�می در حاش�یه مخالفان آن تبدیل ش��دهاند،
مدیریت کارشناسی شد.
وی افزود :سازمانهایی که بازدید از نمایشگاه مطبوعات :وزیر خاطرنشان کرد :بنده از آقای
باید از این طرح حمایت کنند بهداشت دولت دوازدهم نخواهم بود نوبخ��ت (رئیس کمیس��یون
مشخص هستند ،وزارت اقتصاد اما تمام برنامههای وزارت بهداشت بهداشت مجلس) شنیدم که
و س��ازمان مدیریت مس��ؤول را تکمیل ش�ده تحویل وزیر بعدی همه از طرح حمایت و تعریف
تأمی��ن مال��ی ط��رح و وزارت میدهم ،روزهای پس از وزارت برای میکنن��د ،این ط��رح هم در
مجلس و ه��م در خارج از آن
بهداشت مجری آن است و الزم من روزهای سختی خواهد بود
مورد حمایت اس��ت اما آنچه
اس��ت به حمایت از این طرح
برای ما مهمتر اس��ت رضایت مردم است که وجود
ادامه دهند و پشت وزارت بهداشت را خالی نکنند.
دارد و امیدوارم ادامه یابد .هماکنون  3سال از عمر
■■طرح تحول مشکالتی دارد
وزیر بهداش��ت افزود :طرح تحول س�لامت به دولت گذشته و چند ماه دیگر از خدمت ما نمانده
بنبست نرسیده و تنها مشکالتی دارد که امیدوارم اس��ت ،آنچه برای ما مهم است ادامه طرح است و
هرچه زودتر برطرف شود و باید گفت این مشکالت بهتر اس��ت همه بدانند مردم در حوزه بهداشت و
نی��ز مربوط به خ��ود طرح نمیش��ود ،همه یعنی درمان فشار زیادی را تحمل نمیکنند.
اس��تانداران ،نمایندگان و بویژه م��ردم از آن راضی ■■بدهی  4هزار میلیاردی تأمین اجتماعی
هس��تند البته باید گفت این رضایت نسبی است
وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که آقای
چون به واقع کش��ور ما نتوانس��ت بع��د از انقالب نوربخش گفتهاند بدهی بیمهها به وزارت بهداشت
عدالت م��ورد انتظار را در حوزه س�لامت در تمام زیاد نیس��ت و اینها همه جوسازی رسانهای است،
کش��ور ایجاد کند .وزیر بهداش��ت در پاسخ به این گفت :مبلغ بدهی بیمه مش��خص است البته باید
پرس��ش که چرا سیاسیونی که حامی طرح تحول بدانیم تأمین اجتماعی این رقمها برایش زیاد نیست

عضو شورای اسالمی شهر تهران:

چرا موضوع حقوقهای نجومی پیگیری نمیشود؟
چهره روز گ�روه اجتماع�ی« :برخی افراد
موضوع حقوقه��ای نجومی و
صندوق ذخیره فرهنگیان را در مقابل واگذاری
ام�لاک ش��هرداری ق��رار
دادهاند» .به گزارش تسنیم،
پرویز سروری ،عضو شورای
اسالمی شهر درباره موضوع
واگذاری امالک شهرداری و
برخوردهای انجام شده با آن
گفت :متاسفانه یک اراده سیاسی اجازه نمیدهد
با فس��اد برخورد ش��ود و موض��وع حقوقهای
نجومی و صندوق ذخیره فرهنگیان را در مقابل
واگذاری امالک شهرداری قرار دادهاند در صورتی
که موض��وع واگذاری امالک ش��هرداری که در
برخی رس��انهها مورد توجه قرار گرفت تا بخش
زیادی به سمت دروغپردازی سوق پیدا کرد .وی

تصری��ح کرد :گزارشها نش��ان میدهد که یک
اراده سیاس��ی برای به حاشیه بردن حقوقهای
نجوم��ی و صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد
و میخواهند آن را جایگزین
امالک ش��هرداری کنند در
حالی که ما برخورد با تخلف
را در ه��ر س��طحی الزم و
ض��روری میدانی��م .عضو
شورای اسالمی شهر تهران
با انتقاد از دروغپردازیهای انجام ش��ده نسبت
به واگذاری امالک ش��هرداری تصریح کرد :تنها
 45مورد توسط دادستان درباره امالک شهرداری
بیان ش��ده و  36مورد آن نیز لغو ش��ده است و
س��ایر موارد نیز برای بازپسگیری امالک و رفع
تخفیف مد نظر اس��ت و متخلفان به کمیسیون
تخلفات معرفی میشوند.

نماینده مردم لردگان در مجلس:

متخلفان در صندوق فرهنگیان باید پاسخگو باشند
بهارستان گروه اجتماعی« :افراد متخلف در
صندوق ذخیره فرهنگیان در هر
ردهای باید پاسخگوی این تخلفات باشند» .محمد
خالدی ،نماینده مردم لردگان
در مجل��س با بیان اینکه باید
افرادی که در تخلفات صندوق
ذخی��ره فرهنگی��ان دخی��ل
هس��تند پاس��خگو باشند ،به
فارس گفته اس��ت« :مطمئن
باش��ید فرهنگیان مطالبهگر بوده و دنبال پاس��خ
مناسبی برای وضعیت این صندوق هستند» .نماینده
مردم لردگان در پاسخ به این پرسش که «چرا دولت
برخالف اظهارنظر قبلی خود مبنی بر وجود معوقات
به جای تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان ،پذیرفت
در این صندوق تخلف صورت گرفته است؟» اظهار
داشت :این پرسشی اساسی است ،یکی از دالیلی که

نیمکت گ�روه اجتماع�ی :آزم��ون
استخدامی آموزشوپرورش با
شرکت  233هزار داوطلب برگزار شد تا  ۱۰هزار
نفر مجوز تدریس در آموزشوپرورش را کسب
کنند .آزمون استخدامی وزارت آموزشوپرورش
جمعه  21آبانماه در بیش
از  53شهرس��تان کش��ور
برگزار ش��د .براساس اعالم
سازمان س��نجش آموزش
کش��ور ک��ه برگزارکنن��ده
آزمون اس��تخدامی اس��ت،
 233هزار و  421داوطلب در این آزمون ثبتنام
کردهان��د و در این ماراتن ب��ا یکدیگر به رقابت
پرداختن��د .ک��ارت ورود به جلس��ه این آزمون

آژیر

گ�روه اجتماع�ی 63 :درص��د
هشدار
معت��ادان متأه��ل و  58درصد
معتادان زیر  34سال هستند .سردار علی مؤیدی،
قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه
 63درص��د معت��ادان در ایران متأهل هس��تند،
گفت��ه اس��ت« :متأس��فانه
ای��ن رون��د بر عکس س��ایر
کشورهای دنیاست ،چرا که
بیش��ترین معتادان در آنجا
مجرد هستند» .سردار علی
مؤیدی ب��ا اعالم این مطلب،
اف��زود :تاکنون  450تن انواع موادمخدر در  7ماه
گذشته کشف شده که شاهد افزایش کشفیات به
میزان  13درصد نسبت به سال گذشته هستیم.

پزشک تبریزی همچنان در بازداشت

گروه اجتماعی :رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی آخرین وضعیت
پرونده پزشک تبریزی را تشریح کرد .سردار محمدرضا مقیمی ،رئیس
پلیس آگاهی درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی که متهم
به قتل اعضای خانواده خود بود ،به مهر گفت :این پرونده در آذربایجان
شرقی به عنوان یک پرونده دارای اولویت مطرح شده و پلیس استان
مشغول بررسی ابعاد گوناگون قتل اتفاق افتاده در این پرونده است.
وی افزود :همانطور که بررس��یها نش��ان داد ب��ه هیچ وجه موضوع
غذای نذری در این پرونده مطرح نبوده اس��ت و غرض شخصی بوده

سرانجام علیاصغر فانی ،وزیر سابق آموزشوپرورش
به اینجا رس��ید که حتی نتوانست به مجلس بیاید
و از خ��ود دفاع کند ،همی��ن بحث صندوق ذخیره
فرهنگی��ان اس��ت .وی ادامه
داد :یک��ی از پرس��شهایی
ک��ه نمایندگ��ان داش��تند و
به ط��ور قطع وی نیز پاس��خ
قانعکنندهای داش��ت ،همین
موض��وع بود .خال��دی تأکید
کرد :اگر به واقع تخلفی صورت گرفته است ،کشور
قوه قضائیه ،دادستان و دادگاه دارد و باید افرادی که
در این موضوع دخیل هستند و مهم نیز نیست چه
کسی و در چه ردهای باشند ،پاسخگو باشند .نماینده
مردم لردگان در مجلس تصریح کرد :باید این افراد
هم پاسخگوی قانون و هم پاسخگوی فرهنگیان که
دل به این صندوق بسته بودند ،باشند.

 63درصد معتادان متأهل هستند

ماراتن  233هزار نفری برای استخدام  10هزار معلم
براساس اعالم قبلی از عصر سهشنبه تا پنجشنبه
 20آبانماه توزیع ش��د .وزارت آموزشوپرورش
برای س��ال  1395موفق به اخذ  10هزار ردیف
اس��تخدامی برای سراسر کشور ش��ده است و
پ��س از اع�لام نتایج چند براب��ر ظرفیت مورد
نیاز آموزشوپرورش توسط
سازمان س��نجش آموزش
کش��ور ،ک��ار مصاحب��ه و
گزینش اف��راد آغاز خواهد
شد .همچنین پس از تایید
نهایی  10هزار نفر ،آموزش
این دسته از افراد در دانشگاه فرهنگیان و تربیت
دبیر شهید رجایی آغاز خواهد شد تا بتوانند از
مهر  96وارد کالسهای درس شوند.

ولی  4هزار میلیارد برای وزارت بهداشتی که بدهی
زیادی به پزش��کان ،داروخانهها و پیراپزش��کان و
آزمایشگاهها دارد رقم قابل توجهی است.
وی افزود :میتوانیم به بیمارستانها و داروخانهها
مراجعه و از آنها پرس��ش کنید که چند وقت است
دریافتی نداشتهاند؟ از اول امسال تاکنون مردم حق
بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کردهاند اما تا امروز
ما بابت بدهی خود از بیمهها رقمی دریافت نکردهایم
یا نوربخش چنین چیزی را نگفته است احتماال به
نحوی دیگر بیان شده است البته باید دانست این
بدهی در مقایسه با بیمه سالمت کمتر است .وزیر
بهداش��ت در پاسخ به این پرسش که دلیل غیبت
یک ماهه شما در هیأت دولت چه بوده است ،اظهار
داش��ت :بنده بسیاری از اوقات حضور ندارم اما این
موضوع به دلیل ماموریته��ا و بازدیدهای داخلی
کشور است و مشکل خاصی در دولت وجود ندارد.
دولت یکپارچه است ،کار انجام میدهد و باید بدانید
که کار اجرایی س��خت است و مشکالت زیادی در
بخشهای گوناگون دولتی وجود دارد که مهمترین
آنها پول است که امیدوارم بدهکاران ما زودتر این
بدهی را بپردازند تا ما هم از ش��رمندگی طلبکاران
خود بیرون آییم.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که طلبها کی
وصول میش��ود ،گفت :وزارت اقتصاد و س��ازمان
برنامه و بودجه باید س��ریعتر مش��کالت خود را با
عرضه اوراق قرضه به ب��ازار حل کنند و هماکنون
مش��تریان جدی ب��رای این اوراق وج��ود دارد که
اگر این کار انجام ش��ود ظرف یکی ،دو هفته آینده
بدهی پرداخت میشود و تا اندازه زیادی مشکالت
حل خواهد ش��د البته باید بگویم الزم است تامین
اجتماع��ی بدهی خود را پرداخ��ت کند و ضرورت
دارد اق��دام جدی از طرف وزیر و س��ازمان برنامه و
بودج��ه صورت گیرد تا ما بتوانیم بدهی خود را به
بخش خصوصی ،آزمایشگاه و داروخانهها بپردازیم.
داروخانهداری که یک میلیارد و خوردهای طلب دارد
مشکالت و هزینههای زیادی دارد ،تامین اجتماعی
باید به این موارد توجه کند.

و حادثهای در کار نبوده است .رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه
این پرونده برای پلیس مشخص شده است ،گفت :تحقیقات بیشتر به
همراه مستندات الزم در این پرونده وجود دارد و انگیزه متهم در حال
بررس��ی است .مقیمی با بیان اینکه به دنبال به نتیجه رساندن این
پرونده هستیم ،افزود :در برخی ابعاد این پرونده نیاز به اعتراف یا اقرار
وجود دارد که امیدواریم هر چه س��ریعتر و با جمعآوری مستندات
بیشتر ،تکلیف این پرونده نهایی شود .وی خاطرنشان کرد :این پزشک
تبریزی همچنان در بازداشت به سر میبرد.

وی اف��زود 75 :درصد از این کش��فیات در مرز و
حاش��یه آن بوده و بیش از  65درصد کشفیات با
منش��أ اطالعاتی و اقدامات پنهان صورت گرفته
اس��ت .قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان
اینکه  63درصد معتادان در ایران متأهل هستند،
خاطرنش��ان کرد :این روند
برعکس س��ایر کش��ورهای
دنیا است که در آنجا بیشتر
معت��ادان مج��رد هس��تند.
وی اف��زود :اگر ای��ن میزان
 63درصد را در خانوادههای
 4نفره بنگریم مشاهده خواهیم کرد که بیش از
 6میلیون نفر به صورت شبانهروزی در بحث اعتیاد
در ایران دغدغه دارند و این امر نگرانکننده است.

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسیباتوجهبهافزایشغلظتآالیندههای
جوی ،به سالمندان ،کودکان و بیماران تنفسی
توصیه کرد در حد امکان از تردد غیرضروری و
فعالیت در فضای آزاد اجتناب کنند .احد وظیفه
با بیان این مطلب گفت :براساس تحلیل آخرین
نقشههای هواشناس��ی طی  3روز آینده تداوم
پایداری و سکون نسبی هوا را در کشور خواهیم
داشت که پیامد آن افزایش غلظت آالیندههای
جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت بویژه
اصفه��ان ،اراک ،تهران ،کرج و قزوین اس��ت.
وظیف��ه با توجه به افزایش غلظت آالیندههای
جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزود:
به سالمندان ،کودکان و بیماران تنفسی توصیه
میش��ود در حد امکان از ت��ردد غیرضروری و
فعالی��ت در فضای آزاد اجتن��اب کنند .وی در
پایان درباره وضعیت آسمان تهران طی  2روز
آینده اظهار داشت :آسمان پایتخت روز شنبه
ص��اف همراه با غبار محلی با حداقل دمای 10
و حداکث��ر دمای  21درجه س��انتیگراد و روز
یکشنبه نیز صاف همراه با غبار محلی با حداقل
دمای  11و حداکثر دمای  21درجه سانتیگراد
پیشبینیمیشود.
کوتاه وگویا
عب��داهلل فضلعل��یزاده ،نایب رئیس انجمن
س��رطان ای��ران از برگزاری اولی��ن کنفرانس
سرطان غرب آس��یا از  ۲۷تا  ۲۹آبان در هتل
اسپیناس پاالس تهران خبر داد و بیان کرد :از
نظر آمارهای سازمان جهانی بهداشت ،ایران در
رده چهارم میزان ش��یوع سرطان در دنیا قرار
دارد .ای��ن آمار براس��اس ابت�لای  ۲۰۵مرد و
 ۱۶۵زن به ازای ه��ر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت،
برآورد میشود .همچنین فرهاد سمیعی ،دبیر
انجمن علمی سرطان ایران با اشاره به برگزاری
ای��ن کنفران��س گفت :ح��دود  15متخصص
برجسته از کشورهای خارجی در این کنفرانس
شرکت کرده و موضوعاتی همچون پیشگیری،
تش��خیص زودرس ،درمان تسکینی و ...میان
صاحبنظ��ران داخلی و خارج��ی مورد بحث و
گفتوگو قرار میگیرد.
اداره سالمت شهرداری منطقه  10تهران اعالم
ک��رد طرح غربالگری و درمان س��ندرم تخمدان
پلیکیس��تیک که با همکاری پژوهشگاه غدد و
متابولیسم دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی
از تیرم��اه آغاز ش��ده تا آخر س��ال ادامه خواهد
داش��ت .در این ط��رح بانوان مش��کوک و دارای
عالئم بیماری از طریق سرای محالت به خانههای
سالمت معرفی میش��وند و به صورت رایگان تا
اج��رای  3مرتبه آزمای��ش و همچنین کنترل و
درمان طی 6ماه برای آنها انجام خواهد شد.
محمدمه��دی گلمکان��ی ،رئی��س س��تاد
محیطزیس��ت و توسعه پایدار شهرداری تهران با
اش��اره به کمپین بزرگ محیطزیست شهری که
با هدف تامین س�لامت جامعه و محیط زندگی
برگزار شده است ،افزود :باید از منابع پایدار و منابع
حیاتی مانند آب ،خورشید ،خاک و هوا حفاظت
کرده و آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهیم.
مردم دیگ��ر خودروهای بیکیفیت نمیخواهند،
چراکه به دنبال شاخصهای محیطی قابل زندگی
در شهر هستند و به سبزی و طراوت نیاز دارند در
غیر این صورت تا  20سال آینده با بحران جدی
محیط زیست مواجه خواهیم شد.
به��زاد تیمورپ��ور ،مدیر آفرین��ش و اجرای
سازمان فرهنگی -هنری ش��هرداری تهران و
سرپرس��ت فرهنگسرای رس��انه از بازدید وزیر
ارش��اد ،تعدادی از ش��هرداران کالنش��هرها از
جمله ش��هردار اصفهان و برخی استانداران و
همچنین برگزاری  ۱۰نشس��ت تخصصی در
حوزه انیمیش��ن و ادبیات داستانی و رونمایی
از نخستین انیمیش��ن یک دقیقهای در حوزه
آسیبهای فضای مجازی در نمایشگاه امسال
مطبوعات خبر داد.
محم��د احمدیبافنده ،مدیرعامل ش��رکت
بهرهب��رداری مت��روی ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه
سیاستهای ابالغی مبنی بر به کارگیری زنان
متناس��ب با تحصیالت و تواناییه��ای آنان ،از
واگذاری مدیریت اتاق کنترل ایستگاه متروی
شهید صیاد شیرازی و شهید زینالدین به زنان
خبر داد.
مهرابی ،معاون خدمات شهری و محیطزیست
شهرداری منطقه  13تهران از اجرای طرح ویژه
تفکی��ک پس��ماند در ش��هرک و مجتمعهای
مس��کونی ای��ن منطق��ه خب��ر داد و گف��ت:
کارشناسان اداره مدیریت پسماند با مراجعه به
منازل شهروندان ضمن آموزش چهره به چهره
به  2300خانوار و ارائه  1700کارت اش��تراک،
در ازای دریافت پس��ماند تفکیک ش��ده اقالم
بهداشتی و نمک بین شهروندان توزیع کردند.

