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اجتماعي

وطن امروز شماره 2458

نبضجامعه
از سوی دفتر رهبر انقالب اعالم شد

حداقل فطریه
برای هر نفر  8هزار تومان

مقدار وجوهات ش��رعی اعم
از فطریه و کفاره روزه توسط
دفت��ر رهب��ر انق�لاب اعالم
ش��د .به گزارش مهر ،مقدار
وجوهات شرعی اعم از فطریه
و کفاره روزه توسط دفتر رهبر انقالب اعالم شد.
بر این اس��اس مبلغ وجوهات بر اساس جدول
زیر است:

کف�اره یک روز قض�ای روزه عمد (اطعام ۶۰
فقیر) :یک میلیون و  500هزار ریال
کفاره یک روز قضای روزه عذر 25 :هزار ریال
حداقل فطریه برای هر نفر 80 :هزار ریال
کفاره عهد برای هر م�ورد (اطعام  ۶۰فقیر):

یک میلیون و  500هزار ریال

کفاره قس�م یا نذر برای هر م�ورد (اطعام ۱۰
فقیر) 250 :هزار ریال
یک دوره ختم قرآن 3 :میلیون ریال
هر مورد قربانی 9 :میلیون ریال
یک سال نماز قضا 15 :میلیون ریال
یک ماه روزه قضا 10 :میلیون ریال
رئیس پلیس راه کشور اعالم کرد

 5استان رکورددار تصادفات

سخنگوی سازمان غذا و دارو جزئیات تغییر قیمت برخی داروها را تشریح کرد

افزایش  9درصدی قیمت دارو در سال 97

اعالم تازهترین آمار سرطان
در کشور

دانش��یار دانش��گاه علوم پزش��کی شهید
بهش��تی با اش��اره به جدیدترین آمار سرطان
در کشور گفت :سرطان دستگاه گوارش بویژه
مع��ده باالترین آم��ار مرگومیر را در کش��ور
داش��ته اس��ت .به گزارش فارس ،پیام آزاده در
ارتباط با آخرین آمار س��رطان در کشور گفت:
دقیقترین آمار س��رطان ک��ه در واقع آخرین
آم��ار بوده ،مرتب��ط با آمار مبتالیان در س��ال
 93اس��ت ک��ه  112هزار و  160م��ورد اعالم
میشود .دبیر علمی سومین کنگره بینالمللی و
سیزدهمین همایش ساالنهکلینیکال آنکولوژی
ای��ران با بیان اینکه این آم��ار جدیدترین آمار
بوده و پیش از این اعالم نش��ده اس��ت ،گفت:
 46درصد از مبتالیان زنان و  54درصد مردان
بودهاند همچنین شایعترین سرطانها در کل
جمعیت ،سرطان پس��تان ،پروستات ،پوست،
معده و روده اس��ت .این دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی گفت :شایعترین سرطان
در مردان معده و در زنان س��رطان سینه است
همچنین سرطان دستگاه گوارش بویژه معده
باالترین آمار مرگومیر را داشته است که این
آمار در حد میانگین دنیا و حتی کمتر از برخی
از کشورهاس��ت .آزاده با اشاره به اینکه از نظر
تکنیکال و نیروی انس��انی در حوزه س��رطان
برنامهریزیهایی را انجام دادهایم ،افزود :چندین
دانش��گاه تربیت جراحان مرتبط با سرطان را
آغاز کرده و در حوزه پرتودرمانی  100دستگاه
کمبود داریم که وزارت بهداش��ت عزم خود را
جزم کرده تا با خرید این دس��تگاهها کمبودها
را رفع و دس��تگاههای قبلی را نیز بهروز کند تا
به موضوع عدالت در س�لامت در سطح کشور
دست یابیم.

آوای شهر
درخواست عضو شورا از شهرداری

اسامی خبرنگارانی را که طرح
گرفتندمنتشرکنید

عضو کمیسیون بهداشت مجلس :نزدیک به  1/4میلیارد دالر صرف ورود دارو به کشور میشود

گروه اجتماعی :سخنگوی سازمان غذا
و دارو با اش��اره به برنامه این سازمان
برای واقع��ی کردن قیم��ت دارو در
سال  ۹۷گفت :در این زمینه  3برنامه
اجرایی وجود دارد که بر اس��اس آن
ش��اهد تغییرات قیمت برخی اقالم
داروی��ی تا س��قف  ۹درصد خواهیم
بود .کیانوش جهانپ��ور درباره برنامه
سازمان غذا و دارو برای واقعی کردن
قیمت دارو در کشور ،به ایسنا گفت:
در حوزه قیمتگذاری دارو امسال 3
استراتژی و برنامه اجرایی در سازمان
تعیین شده که بر اساس آن در برخی
اق�لام دارویی مانن��د داروهای برند،
برند-ژنریک و وارداتی شاهد کاهش
قیمت خواهیم بود ،البته درصدهای
این کاهش قیمت متغی��ر بوده و به
تناوب اع�لام میکنیم چه داروهایی
دچار کاهش قیمت ش��دهاند .وی با
بیان اینکه در برخی موارد شاهد ثبات
قیمتی اقالم دارویی در سال جاری هستیم ،افزود:
در برخی موارد هم در راستای منطقیسازی قیمت،
برنامه افزایش قیمت داروها را پیش میبریم که این
اقدام بیشتر شامل تولیدات داخلی میشود.
■■افزایش  9درصدی قیمت دارو

رئی��س پلیس راه کش��ور گفت :اصفهان،
خراس��ان رضوی ،فارس (شمال) ،آذربایجان
شرقی و س��منان  ۵استانی هس��تند که در
تابس��تان  ۹۶دارای بیش��ترین تصادفات از
نوع واژگونی بودند .به گزارش میزان ،سردار
محمدحس��ین حمیدی در ش��صتودومین
جلس��ه کمیته هماهنگی اج��رای طرحهای
ویژه ترافیکی ،گفت :برنامهریزی برای اجرای
طرح ترافیکی تابس��تان  ۹۷و نیز تعطیالت
وی��ژه عید س��عید فط��ر 2 ،ه��دف اصلی از
برگزاری این جلس��ه اس��ت .وی در تشریح
وضعیت تلفات ناشی از تصادفات در  3ماهه
تابس��تان  ۹۶در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل (برابر اعالم س��ازمان پزش��کی قانونی)،
گف��ت :در ماههای تیر و ش��هریور س��ال ۹۶
با افزای��ش جانباخت��گان و در مرداد همان
س��ال با کاهش ای��ن میزان مواج��ه بودیم.
رئی��س پلیس راه کش��ور با بی��ان اینکه در
س��ال گذش��ته در مجموع  ۹۴نفر به میزان
 ۳درصد ب��ه تعداد کلی جانباختگان افزوده
ش��د ،گفت :بیش��ترین میزان جانباختگان
متعل��ق به اس��تانهای کرمان (ش��مال این
اس��تان) ،گلس��تان ،گیالن ،خراسان شمالی
و س��منان اس��ت .این مقام عال��ی انتظامی
خاطرنش��ان کرد :اصفهان ،خراسان رضوی،
ش��مال اس��تان فارس ،آذربایجان ش��رقی و
سمنان  ۵اس��تانی بودند که در تابستان ۹۶
دارای بیش��ترین تصادفات از نوع «واژگونی»
در حوزه برونشهری بودند.

دوشنبه  21خرداد 1397

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد:
باید توجه کرد پیش از ای��ن ارز مرجع دارو حدود
 ۳۸۰۰تومان برای هر دالر بوده اس��ت ،حال طبق
ابالغیهای که بعد از تحوالت ارزی اخیر ابالغ ش��د،
ارز با نرخ تکنرخی رسمی دولت به قیمت ۴۲۰۰
تومان اس��ت .بنابراین مواد اولیه یا محصول نهایی
دارو با این رقم وارد میشود و قاعدتا تفاوت قیمتی
با قبل در برخی اقالم دارویی خواهیم داش��ت که
می��زان آن ب��ر اس��اس فرمولهایی اس��ت که در
کمیسیون قیمتگذاری مطرح میشود ،البته تغییر
قیمت دارو در سال جاری تا سقف  ۹درصد است.
■■جلوگیری از فشار بر بیماران

جهانپ��ور با بیان اینکه بر این اس��اس میانگین
افزایش قیمت دارو هم امسال تا سقف  ۹درصد است

و بیش از آن نخواهد بود ،گفت:
عضو کمیس��یون بهداشت و
این میانگین س��ال گذشته  7جهانپ�ور ب�ا بی�ان اینک�ه میانگین درمان مجلس درباره اظهارات
درص��د بود ،البته ب��ا توجه به افزایش قیمت دارو امسال تا سقف  ۹سخنگوی س��ازمان غذا و دارو
اینکه دولت مابهالتفاوت ارزی را درصد است ،گفت :این میانگین سال مبنی ب��ر واقعی کردن قیمت
تخصیص خواهد داد ،مشکلی گذش�ته  7درصد بود ،البته با توجه دارو در س��ال  97گف��ت:
برای بیماران ایجاد نمیش��ود .به اینکه دولت مابهالتف�اوت ارزی را قیمته��ای دارو در س��الیان
بر این اساس دولت مابهالتفاوت تخصیص خواهد داد ،مش�کلی برای گذشته فریز شده است ،طبق
نظرات کارشناس��ی ش��ده در
ن��رخ ارز را در س��طح عرضه از بیماران ایجاد نمیشود
طریق س��ازمانهای بیمهگر و
چنین شرایطی نمیتوان در
ب��ا اولویت بیماران خ��اص و صعبالعالج بهگونهای صنایع دارویی سرمایهگذاری کرد ،بنابراین صنایع
پوشش میدهد که فش��ار مالی خاصی روی بیمار داروی��ی درحال حاضر نیازمند نوس��ازی بوده و به
ایجاد نشود ،یعنی ممکن است قیمت دارو تغییر کند دلیل ساختار خصولتی شرکتهای دارویی و ثابت
اما این افزایش قیمت به بیمار منتقل نخواهد ش��د .بودن قیمتها سرمایهگذاری جدیدی رخ نمیدهد.
وی تاکید کرد :بنابراین میانگین تغییر قیمت دارو در ■■وابستگی 70درصد شرکتهای دارویی
سال  ،۹۷افزایش  ۹درصدی است که در برخی اقالم
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس همچنین با
کاه��ش ،برخی اقالم افزایش و در برخی اقالم ثبات اشاره به اینکه حدود  70درصد شرکتهای دارویی
قیمت را شاهد خواهیم بود.
به لحاظ ارزش ریالی وابسته به ارگانهای عمومی و
شبه دولتی هستند ،افزود :با توجه به نیاز اعتباری
■■شرط واقعی کردن قیمت دارو
این در حالی اس��ت که محمدنعیم امینیفرد ،برای نوسازی صنایع دارویی و اینکه قسمت اعظم

مشاور وزیر علوم اعالم کرد

افزایش وامهای دانشجویی
دانشگاه گروه اجتماعی :مشاور وزیر علوم
از افزایش وامهای دانشجویی در
سال جاری خبر داد و گفت :در سال جاری وامهای
شهریه ،ازدواج ،ودیعه مسکن ،ویژه دکترا ،ضروری
دکترا ،عتبات دانش��جویی و تغذی��ه افزایش یافته
اس��ت .ذوالفق��ار یزدانمهر از
افزایش وامهای دانشجویی در
سال جاری خبر داد و به مهر
گفت :صندوق رفاه دانشجویان
وزارت عل��وم در مجموع ۲۱
نوع وام دارد که به دانشجویان
مستعد و کمبضاعت پرداخت میکند .رئیس صندوق
رفاه دانش��جویان افزود :س��ال گذشته ،حدود ۴۱۷
میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کردهایم
ک��ه با همافزایی و با حمایت دولت و افزایش درآمد
اختصاصی صندوق ،این رقم به  ۶۷۳میلیارد تومان
در سال جاری افزایش مییابد که البته با همافزایی
بانکها تا  ۱۳۰۰میلیارد تومان افزایش مییابد .وی
افزود :سال  ،۹۵حدود  ۵۸میلیارد تومان و سال ۹۶

حدود  ۱۶۶میلیارد تومان ،وام ویژه دکترا پرداخت
شد که امسال این وام به  ۲۲۰میلیارد تومان افزایش
یافته و میتوانیم تعداد بیشتری از دانشجویان دکترا
را پوشش دهیم .یزدانمهر اظهار داشت :ما امسال
ب��ا یکی از بانکهای دولتی همافزایی داش��تهایم تا
وام قرضالحسنه بیشتری به
دانش��جویان ارائه دهیم ،سال
گذش��ته وام ش��هریهای ک��ه
پرداخت شد  ۷۳میلیارد تومان
بود ،امس��ال اعتبار وام شهریه
به بیش  ۱۵۸میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان افزایش یافته و میتوانیم دانشجویان
بیشتری را پوش��ش دهیم .مشاور وزیر علوم به وام
ودیعه مسکن دانشجویی هم اشاره کرد و گفت :در
بخش وام ودیعه مسکن متاهلی و کمک رهنی که
به دانش��گاهها پرداخت میکنیم ،سال گذشته ۴۶
میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان پرداخت داش��تیم و
امسال به  ۵۹میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان افزایش
یافته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی:

دانشآموزان ادعای تجاوز نداشتند
پزشکیقانونی گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان
پزشکی قانونی درباره ماجرای آزار
و اذیت  7دانشآموز در مدرس��های در غرب تهران،
گفت:هیچ کدام از آنها ادعایی درباره تجاوز فیزیکی
نداش��تند و تنه��ا معاین��ات
روانش��ناختی روی آنها انجام
ش��د .به گزارش فارس ،احمد
ش��جاعی ،رئی��س س��ازمان
پزش��کی قانونی درباره آزار و
اذیت دانشآموزان مدرسهای
در غرب تهران و مراحل معاینات پزشکی قانونی در
این باره اظهار داش��ت :در این موضوع  7دانشآموز
معرفی ش��دند ولی با توجه ب��ه اینکه هیچ کدام از
پایتخت گ�روه اجتماع�ی :مدی��ر واح��د
مدلس��ازی و پیشبینی شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه آالینده
ازن طی چند س��ال گذش��ته تبدیل به یکی از
آالیندههای هوا در ماههای گرم س��ال شده است،
گفت :در تابستان امسال عالوه بر آلودگی حاصل
از گرد و غبار ،آالینده ازن در س��طح شهر تهران
افزایش مییابد .حسین شهبازی با اشاره به اینکه
آالینده «ازن» از جمله آالیندههای ثانویه اس��ت

آنها ادعایی درباره تجاوز فیزیکی نداشتند معاینه
جسمانی انجام نشد و تنها همکاران من در پزشکی
قانونی معاینات روانشناختی را روی آنها انجام دادند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد :پس از
انجام این معاینات اغلب این
دانشآموزان سالم تشخیص
داده ش��دند و تنها در  2نفر
مش��کالت روانشناختی دیده
شد .شجاعی درباره معاینات
روی ناظ��م ای��ن مدرس��ه،
خاطرنش��ان کرد :ناظم این مدرس��ه ب��رای انجام
تستهای شخصیت و روانشناختی معرفی شد که
تا این لحظه مشکل خاصی در وی دیده نشده است.

■■واردات  1/4میلیارد دالر دارو به کشور

امینیفرد نیز با اش��اره به اینک��ه در ارتباط با
تجویز منطق��ی دارو بوی��ژه آنتیبیوتیکها باید
راهنمای بالینی مش��خصی وجود داش��ته باشد،
گفت :این موض��وع میتواند ب��ه کاهش عوارض
دارویی و اقتصاد س�لامت کمک کند ،همچنین
با افزایش جزئی قیم��ت دارو با حفاظت مالی در
نف��وذ به بازار دارویی منطقه موثر اس��ت .در حال
حاضر حدود  400میلیون نفر فاقد زیرساختهای
داروس��ازی مش��ابه ایران در منطقه بوده و حدود
 600میلیون دالر مواد اولیه دارویی به کشور وارد
میش��ود ،همچنین نزدیک ب��ه  1/4میلیارد دالر
صرف ورود دارو به کشور میشود .عضو کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجلس افزود :اگر قیمتها به
صورت کنترل ش��ده و ب��ا توجه به حفاظت مالی
تعیین در عین حال سرمایهگذاری مناسبی در این
حوزه انجام شود ،میتوانیم از ارزش ریالی داروهای
وارداتی بکاهیم.

فلوشیپ قرنیه هشدار داد

تزریق رنگ  500یورویی در چشم برای زیبایی
گروه اجتماعی :یک فلوش��یپ
هشدار
قرنیه گفت :جراحی تغییر رنگ
چش��م برای زیبایی توصیه نمیشود و تنها برای
اف��رادی که به هر علتی رنگ چشمش��ان تغییر
کرده و ضربهای خورده است یا افرادی که بخشی
از عنبیهش��ان را در تروما از
دس��ت دادهاند و پخش نور
اذیتش��ان میکن��د مفید
است .سیدابوالفضل کشفی
با اشاره به اینکه در گذشته
برای اینکه بتوان رنگ چشم
را به رنگ دلخواه تغییر داد از لنز رنگی اس��تفاده
میش��د به ایسنا ،اظهار داش��ت :معایب این امر
حساس بودن در نگهداری لنز در چشم بود .وی
با اشاره به اینکه از دیگر مواردی که میتوان اقدام
به رنگی کردن چشم کرد این است که از عنبیه
مصنوعی در چشم استفاده شود ،گفت :البته به
دلیل اینکه اس��تفاده از عنبیه مصنوعی عوارض
دارد و ممکن است به عنبیه طبیعی آسیب بزند و

فشار چشم را باال ببرد برای اهدافی مانند زیبایی
چش��م چندان توصیه نمیش��ود .کشفی گفت:
ی اس��ت مطرح ش��ده این است
روش��ی که مدت 
که قرنی��ه را رنگ میکنند اما به دلیل اینکه در
گذش��ته از کیفیت کمی برخوردار بوده و رنگ
بعد از مدتی پاک میش��ده
کمتر بهکار میرفت .وی به
عوارض این روشها اش��اره
کرد و گفت :عفونت خفیف و
زخمی شدن قرنیه از عوارض
اصلی است و روش جدیدتر
ب��ا لیزر انجام میش��ود که هنوز شناختهش��ده
نیست .کشفی افزود :تنها هزینه رنگ این عمل
زیبایی  500یورو است .این نوع جراحیها برای
زیبایی توصیه نمیشود و تنها برای افرادی که به
هر دلیل رنگ چشمش��ان تغییر کرده و ضربهای
خورده است یا افرادی که بخشی از عنبیهشان را
در تروما از دس��ت دادهاند و پخش نور اذیتشان
میکند مفید است.

رئیس آموزشوپرورش فسا خبر داد

صدور حکم معلمی که موی دانشآموزان را قیچی کرد
نیمکت گ�روه اجتماع�ی :رئیس آموزش
وپرورش فسا از صدور حکم معلم
متخلفی که موی  ۹دانشآموز را قیچی کرده بود
خبر داد .مسلم امینینژاد درباره حکم صادر شده
برای معلم��ی که موی  ۹نفر
از دانشآم��وزان را قیچ��ی
کرده بود به ایلنا گفت :حکم
معلم فس��ا این هفته صادر و
او محکوم به تنزل یک گروه
یا طبقه ش��غلی به مدت یک
س��ال شد .هر فرد حقوقبگیری یک طبقه شغلی
دارد که در صورت محکوم شدن یک طبقه از شغل
او کم میشود و بر اساس آن از حقوق او نیز کسر

ازن و گرد و غبار ،آالیندههای هوای تهران در تابستان
که از احت��راق خروجی منابعی نظی��ر خودروها
منتشر نمیشود بلکه از واکنش برخی گازها مانند
اکسیدهای نیتروژن ،ترکیبات آلی و هیدروکربنها
ایجاد میشود ،به ایسنا اظهار داشت :میزان غلظت
ای��ن آالینده با ش��دت گرفتن نور خورش��ید در
ماههای گرم سال افزایش پیدا میکند ،همچنین

صنای��ع دارویی در حال حاضر به روز
نیست ،اصالح قیمتها یک ضرورت
است اما در عین حال سیستم بیمهای
را باید به نح��وی طراحی کرد که به
دنبال افزایش جزئی قیمتها از طریق
سیس��تم بیمهای و با حفاظت مالی
از جیب م��ردم باش��یم .وی با بیان
اینکه اعتبارات بیمهای باید با افزایش
جزئی قیمتها در نظر گرفته ش��ود،
تصریح کرد :همچنی��ن در ارتباط با
تجویز منطقی دارو الزم است هرچه
سریعتر راهنماهای بالینی مشخصی
را تدوین کرد ،البته میتوان از طریق
تغییر سیستم «فیفور سرویس» به
«دیآرجی» این موضوع را حل کرد.
در سیستم «دیآرجی» قیمت تمام
ش��ده برای خدمت داده میشود که
شامل خدمات حق فنی ،تجهیزاتی و
دارویی اس��ت ،بنابراین دارو بر اساس
راهنمایی بالینی درمان مشخص یک
بیمار خریداری میشود.

ازن گازی است تقریبا بیرنگ با بویی خاص شبیه
ب��وی هوای تازه که در دم��ای معمولی بهصورت
گاز اس��ت و چگالی آن در شرایط استاندارد 1/5
برابر اکسیژن اس��ت .وی افزود :تابش خورشید و
افزایش درجه حرارت س��بب میشود غلظت ازن
در ش��هر تهران هنگام شروع فصل گرم بیشتر از

خواهد شد .امینینژاد گفت :تنزل یک طبقه شغلی
به مدت یک س��ال یعنی ماهی  ۶۰هزار تومان به
مدت یک سال از حقوق این معلم کسر خواهد شد.
پس از آن معلم  ۳۰س��ال س��ابقه خود را تکمیل
میکند و بازنشست میشود.
ضم��ن اینکه هی��چ حکمی
برای بازنشستگی معلم صادر
نشده است .او درباره رضایت
والدین توضی��ح داد :از میان
 ۹دانشآموزی که موی آنها
قیچی شده بود والدین  2نفر از آنها شکایت کرده
بودند که با صحبتهای انجامشده شکایت خود را
پس گرفتند و رضایت دادند.
فصل زمستان باشد و حتی ازن در برخی روزهای
تابستان تبدیل به آالینده شاخص در شهر تهران
میشود .شهبازی با بیان اینکه در سالهای قبل
گرد و غبار علت آلودگی هوای تهران در تابستان
بود ،تصریح کرد :در  2س��ال اخیر نیز آالینده ازن
در برخی روزها به ش��رایط ناس��الم و ناسالم برای
گروههای حساس رسید و پیشبینی میکنیم طی
تابستان امس��ال در صورت افزایش باد هم گرد و
غبار و هم آالینده ازن سبب آلودگی هوا شود.

عضو ش��ورای ش��هر تهران ضمن انتقاد از
عملکرد معاونت حملونق��ل ترافیک در بحث
ص��دور آرم ب��رای خبرنگاران ،گف��ت :چرا این
معاونت اسامی خبرنگارانی که از سهمیه طرح
ترافیک اس��تفاده کردهاند را منتشر نمیکند؟
ب��ه گزارش تس��نیم ،حجت نظ��ری در جریان
شصتوهش��تمین جلسه ش��ورای شهر تهران
اظهار داشت :طرح ترافیک  97در حالی امسال
رقم خورد که قرار بود معاونت حملونقل ترافیک
اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک را دریافت
کردهاند ،اعالم کند .این اقدام میتواند در راستای
شفافسازی بسیاری از شبهات را برطرف کند.
نظری خاطرنش��ان کرد :بس��یاری از رس��انهها
معتقدند معاونت حملونقل و ترافیک به دلیل
اختالف سلیقه شخصی به آن رسانه یا نهاد ،آرم
طرح ترافیک نداده اس��ت و این در حالی است
که با انتشار اس��امی میتوانیم این مشکالت را
برطرف کنیم .عضو شورای شهر تهران همچنین
با اش��اره به اختالل در س��امانه طرح ترافیک،
افزود :اگر ش��هروندی بخواهد ب��ا اپراتور رایتل
در س��امانه طرح ترافیک ثبتنام کند ،برای وی
پیامک ارسال نمیشود .حجت نظری در پایان
خطاب به رئیس شورای شهر تهران گفت :این
موضوع ریشسفیدی حضرتعالی را میطلبد و
شفافسازی میتواند مشکالت را حل کند.

مترو عید فطر رایگان است

قائممق��ام مع��اون حملونق��ل و ترافی��ک
شهرداری تهران گفت :متروی تهران به صورت
رای��گان در روز عید فطر نمازگ��زاران را جابهجا
میکند .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
ش��هریار افندیزاده ،قائممقام معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری تهران اظهار داشت :امسال
نماز عید فطر در مصالی تهران برگزار میشود ،به
همین منظور تمهیدات ترافیکی ویژهای برای این
روز در نظر گرفته شده است .وی افزود :سازمان
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران سعی دارد
در روز عید فطر بتواند بیش��ترین نمازگزاران را
به مصال برساند ،به همین منظور متروی تهران
به ص��ورت رایگان در روز عید فطر مس��افران و
نمازگزاران را جابهجا میکند .افندیزاده گفت:
س��ر فاصله حرکت قطارهای مت��رو در خطوط
ی��ک و  3در روز عید فطر ب��ه  4دقیقه کاهش
پیدا میکند .همچنین سر فاصله حرکت قطارها
در خ��ط  2و  4حدود  8دقیقه خواهد بود که از
ساعت  5:30صبح نسبت به رساندن نمازگزاران
به مصال اقدام میش��ود .وی اف��زود :همچنین
یکهزار دستگاه اتوبوس در روز عید فطر از ساعت
 5:30صب��ح از  20میدان و تقاطع اصلی ش��هر
تهران نمازگزاران را به مصال میرسانند.
کوتاه وگویا
■■جمعي از بان��وان فعال در حوزه اجتماعى و
ديگر ارگانهاي مرتبط با حوزه زنان با همراهي
اكبرنعمتيسرپرستسازمانخدماتاجتماعي
شهرداري تهران ،معاونان و مديران اين سازمان،
جمع��ي از  NGOهاى فع��ال در حوزه زنان،
مشاوران بانوان مناطق بیستودوگانه شهرداری
تهران و مس��ؤوالن ش��هرداری منطق��ه  4در
سامانس��راي لويزان با مددجويان بر سر سفره
افطارنشستند.
■■عب��اس مافی ،مع��اون خدمات ش��هری و
محیطزیس��ت ش��هرداری منطقه  7تهران از
بهسازی فضای سبز این منطقه در مسیرهای
منتهی به مصالی امام خمینی(ره) در آستانه
فرارسیدن عید سعید فطر خبر داد.
■■کانون زبان ایران قصد دارد برای درک بهتر
جذابیتهای ورزش فوتبال و آش��نایی بیشتر
با اصطالحه��ا و واژگان تخصص��ی این حوزه،
دورهای با عنوان «انگلیس��ی ب��رای فوتبال» را
برای عالقهمندان برگزار کند .فوتبالیس��تها،
فوتبالدوس��تان ،مدیران باش��گاههای فوتبال،
مربی��ان ،داوران ،خبرن��گاران ،تماش��اچیان و
عالقهمندان��ی که دانش زبانی آنها در س��طح
 Pre-intermediateاست میتوانند در این
دوره آموزشی کانون زبان ایران شرکت کنند.
■■امی��ر رش��یدی ،مع��اون خدمات ش��هری و
محیطزیس��ت ش��هرداری منطقه  10تهران از
اجرای برنامههای ترویجی آموزشی به مناسبت
گرامیداشت هفته محیطزیست در سطح منطقه
بر مبنای پیام ش��هردار تهران با رویکرد «ش��هر
زیستپذیر با کاهش مصرف پالستیک» خبر داد.

