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اجتماعي

وطن امروز شماره 2483

پنجشنبه  21تیر 1397

نبضجامعه
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران هشدار داد

کوچ  ۴۰هزار پزشک عمومی
بهرشتههایغیرتخصصی

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره
به جمعی��ت  ۸۰هزار نفری پزش��کان عمومی
کش��ور ،گف��ت ۴۰ :ه��زار نفر از این پزش��کان
در فضای طبابت کش��ور گم ش��دهاند و س��راغ
رش��تههای غیرتخصصی رفتهاند .ب��ه گزارش
مهر ،عباس کامیابی در نخستین نشست اقتصاد
س�لامت با موضوع «وضعی��ت و دورنمای طب
عمومی در اقتصاد سالمت» اظهار داشت :هویت
پزشکان عمومی مدتهاست در نظام سالمت گم
شده اس��ت .وی با طرح این موضوع که پزشک
عمومی در ش��روع س��طحبندی نظام سالمت
جایگاه خودش را داشت ،افزود :متاسفانه در آن
زمان با کمبود پزشک عمومی مواجه بودیم اما
االن شرایط بهگونهای است که پزشکان عمومی
ما به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند .کامیابی
با اش��اره به جمعیت  ۸۰هزار نفری پزش��کان
عمومی کشور ،گفت :پزشکان عمومی به نوعی
در گذشته هم بسترساز و هم مدیر بودند اما در
حال حاضر با محدودیتهایی در حرفه پزشکی
عمومی مواجه هس��تیم .وی افزود :در قیاس با
گذشته تکثر رشتههای تخصصی و فوقتخصصی
را شاهد هستیم ،در حالی که پزشکان عمومی
در سطح تشکیالت ستادی با محدودیت مواجه
هس��تند .کامیابی گفت :یک زمانی پزش��کان
عمومی بهترین کارشناسان حوزه سالمت بودند
اما در ح��ال حاضر با محدودیتهایی برای آنها
در تجویز دارو و آزمایش در سطح یک خدمات
مواجه ش��دهاند .رئیس انجمن پزشکان عمومی
ایران با عنوان این مطلب که  ۴۰هزار نفر از ۸۰
هزار جمعیت پزشک عمومی کار طبابت انجام
نمیدهند ،افزود :این افراد برای معیش��ت خود
سراغ گرایشهای غیرتخصصی رفتهاند.

آوای شهر
عضو سابق شورای شهر تهران:

تصادف دلخراش یک تانکر حامل مواد سوختی در سنندج
با اتوبوس مسافری

 17کشته و مجروح
درآتشسوزی اتوبوس

گروه اجتماعی :رئیس پلیس راه کش��ور جزئیات
تص��ادف اتوبوس مس��افری با ی��ک تانکر حامل
مواد س��وختی در سنندج را تش��ریح کرد .سردار
محمدحسین حمیدی ،رئیس پلیس راه کشور در
ارتباط با تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک تانکر
حامل سوخت در شهر سنندج به باشگاه خبرنگاران
اظهار داشت :ساعت  00:30بامداد چهارشنبه 20
تیرماه یک دس��تگاه اتوبوس مسافری در حوالی
پایانه شهر س��نندج در حال مسافرگیری بود که
ناگهان یک دس��تگاه تانکر حامل مواد سوختی و
خطرناک از پشت سر با اتوبوس برخورد کرده و در
نتیجه این تصادف منجر به آتش گرفتن اتوبوس
و فوت  11نفر و مجروح شدن  6نفر میشود .وی
افزود :در حال حاضر همکاران ما در پلیس راه در
حال بررس��ی دلیل حادثه هستند .رئیس پلیس
راه کشور با بیان اینکه اتفاقاتی در این حادثه رخ
داده است که قابل بررسی است ،گفت :یکی از این
موارد این اس��ت که منطقهای که تصادف در آن
رخ داده جزو مناطق حادثهخیز در ش��هر سنندج
است و همکاران ما بارها به مدیران منطقه تذکرات
الزم را دادهاند .سردار حمیدی در ارتباط با صدور
مجوز برای تردد خودروهای حامل مواد سوختی
و خطرناک ،تصریح کرد :طبق قانون تردد شبانه
این وسایل نقلیه ممنوع است و صدور مجوز برای
این تانکر حامل س��وخت جای س��وال دارد .وی
اف��زود :اینکه خ��ودرو دارای نقص فن��ی و راننده
مجاز به رانندگی بوده یا خیر ،در دس��ت بررسی

است .رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه پلیس
از قبل وقوع این قبی��ل حوادث را در این منطقه
پیشبین��ی کرده بود ،گف��ت :طبق اعالم پلیس،
تردد خودروهای حامل س��وخت و مواد خطرناک
در کش��ور وضعیت مناس��بی ن��دارد .وی افزود:
رانندگان خودروهای حامل سوخت جای مناسبی
برای استراحت ندارند لذا ساعتهای بیشتر از حد
مجاز رانندگی میکنند و سیس��تمی که بر آنها
بخوبی نظارت کند ،وجود ندارد و به صورت سنتی
و دس��تی وضعیت تردد این قبی��ل خودروها در
پلیس راهها ثبت میشود .رئیس پلیس راه کشور
گفت :نیاز است مدیران از مبدأ جلوی تردد شبانه
خودروهای حامل سوخت را بگیرند.
■■تحویل  11کیسه به پزشکی قانونی

در همین باره ،س��خنگوی اورژانس کش��ور از
تحوی��ل بقایای اجس��اد حادثه تص��ادف اتوبوس
مس��افری و کامیون حمل سوخت در سنندج در
قالب  ۱۱کیس��ه خبر داد .مجتبی خالدی درباره
آخرین آمار کشتهشدگان حادثه ترمینال سنندج،
توضیحات��ی ارائه کرد و گفت :عالوه بر  11قربانی
حادثه که هویتشان مشخص شده بود ،تاکنون
 11کیس��ه حاوی بقایای اجساد جمعآوری شده
از محل حادثه برای تش��خیص هویت به پزشکی
قانونی تحویل ش��ده است .وی مجدد تاکید کرد
تاکنون تنها هویت  ۱۱کشته برای ما محرز است،
چون اجس��اد سوختهاند و تعداد آنها هنوز معلوم
نیس��ت .خالدی افزود :پزش��کی قانونی باید نظر

نهایی را در این زمینه اعالم کند.

■■تشکیلپروندهقضایی

همچنین دادستان عمومی و انقالب سنندج
از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتشسوزی
اتوبوس مس��افری در س��نندج خبر داد و درباره
آخرین آمار کشتهش��دگان ای��ن حادثه دلخراش
گفت :متأسفانه تاکنون کشتهش��دن  11نفر در
این حادثه قطعی اس��ت اما تعداد کشتهشدگان
باالت��ر از آمار اعالمی خواهد ب��ود .اکبر جوهری
ضمن ابراز تاس��ف از حادثه دلخراش آتشسوزی
اتوبوس مسافری سنندج گفت :پرونده قضایی در
این باره تشکیل ش��ده و طبق گزارشهای اولیه
تاکنون فوت  11مسافر و راننده تانکر سوخت در
این حادثه قطعی ش��ده اما با توجه به گستردگی
آتشس��وزی به طور قطع این آم��ار باالتر خواهد
رفت .وی دلیل حادثه را پارگی ترمز تانکر سوخت
عن��وان ک��رد و افزود :یک پرای��د و یک وانت هم
در این حادثه دچار خس��ارت و سوختگی شدند.
دادستان عمومی و انقالب سنندج از اعالم قطعی
نتیجه این پرونده ط��ی روزهای آینده خبر داد و
اظهار داشت :منتظر اظهارنظر کارشناسان در این
باره هستیم تا در صورت احراز تخلف با مقصران
حادثه برخورد کنیم .جوهری خبر برخی رسانهها
درباره اینکه تانکر و راننده آن متعلق به کشور عراق
بوده اس��ت را تکذیب کرد .گفتنی است استاندار
کردس��تان به دلیل وقوع این حادثه ناگوار 3 ،روز
عزای عمومی در این استان اعالم کرد.

توقف خط  7مترو سیاسی است

تسلیت رئیسجمهور

همچنی��ن رئیسجمه��ور در پیام��ی با
اب��راز همدردی و تس��لیت ب��ه خانوادههای
جانباختگان حادثه تلخ و تأسفبار در ترمینال
مس��افری س��نندج ،از مدیران استانی بویژه
اس��تاندار به عنوان نماینده دولت خواس��ت
تا نس��بت به بررس��ی دقیق علت وقوع این
حادثه اقدام ک��رده و تالش و اهتمام ویژهای
برای رس��یدگی به خانوادهه��ای داغدیده و
تس��کین آالم آنان داش��ته باش��ند .در پیام
رئیسجمهور آمده اس��ت :وق��وع حادثه تلخ
و تأس��فبار در ترمینال مسافری سنندج که
منجر به جانباختن و مجروح شدن تعدادی
از هموطنان عزیزمان در استان کردستان شد،
موجب اندوه و تأثر عمیق شد .هماکنون الزم
است مسؤوالن استانی بویژه استاندار محترم به
عنوان نماینده دولت ،نسبت به بررسی دقیق
دلیل وقوع ای��ن حادثه اقدام کرده و تالش و
اهتمام ویژهای برای رسیدگی به خانوادههای
داغدیده و تس��کین آالم آنان داش��ته باشند.
اینجانب با اب��راز همدردی ،این مصیبت را از
صمیم قلب به خانوادههای عزیز جانباختگان
این حادثه دلخراش و مردم استان کردستان
تس��لیت میگویم و از درگاه خداوند متعال
برای درگذش��تگان مظلوم رحمت و مغفرت
و برای عموم بازمان��دگان صبر و اجر و برای
مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.

رئیس سازمان سنجش اعالم کرد

تأثیر  ۳۰درصدی سوابق تحصیلی
در کنکور 98

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:
میزان و نحوه تأثیر س��وابق تحصیلی در آزمون
سراسری سال  ۹۸دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی  ۳۰درصد قطعی اس��ت .ابراهیم خدایی به
مه��ر افزود :روز یکش��نبه  ۱۷تیرماه  ۹۷کمیته
سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه داد و
میزان سوابق تحصیلی دانشآموزان در امتحانات
نهای��ی را  ۳۰درص��د قطعی تصوی��ب کرد .وی
افزود :دروس امتحان��ات نهایی دانشآموزان هم
در این جلسه مش��خص شد و ما درسهایی که
روی س��وابق تحصیلی دانشآم��وزان تأثیرگذار
اس��ت را بر اساس بررس��یهای کارشناسی که
در دبیرخانه انجام ش��ده بود ،پیش��نهاد کردیم.
وی گف��ت :عناوین دروس و تع��داد دروس باید
در ش��ورای عالی آموزشوپرورش تصویب شود
و پس از تصویب اطالعرس��انی میش��ود .رئیس
سازمان س��نجش گفت :این مصوبه در راستای
اجرای قانون س��نجش و پذیرش دانشجو است.
وی افزود :امتحانات نهایی در خرداد  ۹۸برگزار و
برای پایه دوازدهم عناوین دروس اعالم میشود.
ضمن اینکه ضرای��ب دروس کنکور برای دروس
متناظر امتحانی نیز یکسان خواهد بود و تغییری
نخواهد داشت.

اخذ اجار ه نجومی
از غرفهداران میوهوترهبار

ب��ا وجود آنکه وظیفه س��ازمان میوه و ترهبار
شهرداری تهران حذف واسطهها جهت رسیدن
میوه به دست مردم با قیمت مناسبتر است اما
اخذ اجارههای نجومی و ارائه میوههای بیکیفیت،
اوضاع را برای ش��هروندان س��ختتر کرده است.
ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالی��ن ،س��ازمان میادین
می��وه و ترهبار ش��هرداری وظیفه کنترل قیمت
می��وه را برعهده دارد و باید ب��ا واگذاری غرفه به
تولیدکنندگان و حذف واسطهها میوه را با قیمت
مناسب به دست مردم برساند اما این سازمان به
دلیل نبود نظارت و مدیریت صحیح و در مقاطعی
به علت کس��ب سود بیش��تر ،با اخذ اجارههای
نجومی بحران گرانی میوه را بهوجود آورده است.
طبق بررس��یهای انجام شده هزینه اجاره غرفه
در میادین میوه و ترهبار در برخی موارد به 100
میلیون تومان در ماه هم میرسد و تولیدکنندگان
ت��وان پرداخ��ت ندارن��د و مجبور ب��ه ارائه میوه
بیکیفیت و گران به مردم هس��تند .هر چند به
گفته رحیمی ،مدیرعامل سازمان میادین ترهبار
ش��هرداری ،دلیل افزایش بازارها خدماترسانی
بیشتر به تهرانیهاست و تعداد بازارها قرار است
افزایش یابد اما این روزها خدماترس��انی جای
خود را به کسب سود باال از جیب تولیدکنندگان
و مردم داده اس��ت و متاسفانه غرفهداران مجبور
به ارائه میوه بیکیفیت و گران به مردم شدهاند.

نیمکت گ�روه اجتماع�ی :مع��اون فنی و
نظارت س��ازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس کش��ور گفت :ب��ا تحویل  ۷هزار
کالس درس به آموزشوپرورش ،حدود یک میلیون
متر مربع به فضای آموزش��ی مدارس کشور افزوده
خواهد شد .داریوش ورناصری به ایسنا اظهار داشت:
از سیاس��تهای اصلی سازمان نوس��ازی ،توسعه و
تجهیز مدارس تحویل حداکثری کالسها و مدارس
به منظور بهرهبرداری دانشآموزان ،بویژه استانهایی
است که از سرانه فضای آموزشی کمتری برخوردار
گزارش 2علی الب�رزی :انگار آس��یبهای
ناشی از پیشرفت تکنولوژی سر
دراز دارد و هر از گاهی باید ش��اید یک ناهنجاری
تازه باشیم .چندی اس��ت افراد دگرآزار به شگرد
ت��ازهای برای اذی��ت و آزار مردم و بوی��ژه زنان و
دختران جامعه متوسل ش��دهاند .در این شگرد،
مزاحمان عفت افراد را مورد هدف قرار میدهند.
این در حالی است که به باورکارشناسان این نوع از
ناهنجاریهای اجتماعی به صورت خزنده در حال
رشد است.
به طور حتم برای ش��ما هم این موضوع پیش
آمده که زنگ تلف��ن همراهتان به صدا در میآید
اما از آن طرف خط شخصی به اشتباه نام دیگری
را صدا میزند و با شخص دیگری کار دارد .شاید
ب��ا خودتان بگویید این یک موضوع عادی اس��ت
و اش��تباه در گرفتن شماره تماس همیشه وجود
داشته است .ما هم منکر این موضوع نیستیم ،این
موضوع عادی است و پیش میآید اما اگر شخص
ناشناس از پشت خط تلفن با دختر جوانی تماس
بگیرد و با یک اسم اشتباه برخوردی غیراخالقی
داشته باشد ،دیگر عادی نیست! البته عکس این
موضوع هم وجود داشته و دارد ،شخصی به شماره
همراه یک پس��ر جوان پیامکی ب��ا این مضمون
فرستاده است« :عزیزم سالم ،خوبی؟ قصد آشنایی
نداری؟!» جالب اینجاس��ت که پسر جوان از همه
جا بیخبر به یکباره با این پیامک مواجه میشود.
■■و اما اصل ماجرا

در ماههای گذش��ته مزاحمان تلفنی و افرادی
ک��ه به بیم��اری دگرآزاری و کمبود ش��خصیتی
مبتال هس��تند ،برای ایجاد مزاحمتهای تلفنی،
ش��مارههای تلفن همراه افراد مورد نظر خود را با
نامهای اش��تباه و جعلی در دسترس دیگران قرار
میدهند .ش��ماره همراه یک پس��ر جوان را با نام
اشتباه یک دختر جوان در وبسایتهای اینترنتی
منتش��ر میکنن��د و از آنج��ا که دچ��ار بیماری

معاون سازمان نوسازی مدارس اعالم کرد

جمعآوری مدارس کپری تا پایان امسال
هس��تند .وی افزود :یکهزار و  ۶۰۰پروژه در قالب 7
ه��زار کالس درس در حال آماده ش��دن و تجهیز
هستند که امید است تا آغاز سال تحصیلی جدید ،به
آموزشوپرورش مناطق گوناگون کشور تحویل داده
شوند .ورناصری ادامه داد :با تحویل این پروژهها ،حدود
ی��ک میلیون مترمربع به فضای آموزش��ی مدارس

کش��ور افزوده خواهد ش��د .وی با اش��اره به اینکه
استانداردس��ازی سیستم گرمایش��ی از موضوعات
اساس��ی اس��ت و در دستور کار این س��ازمان قرار
دارد ،تصریح کرد :نوس��ازی و ایمنس��ازی مدارس
استانهایی که سامانه گرمایشی یا سرمایشی آنها
از استاندارد خاصی برخوردار نیست ،در حال فعالیت

این ناهنجاری اجتماعی در اینترنت و اماکن عمومی را جدی بگیرد

حمله به عفت افراد با یک شماره «تلفن همراه!»

مردمآزاری هستند در پروفایل و توضیحات صاحب
شماره ،توضیحاتی به دور از اخالق و عفت عمومی
درباره وی مینویسند .برای درک بهتر این موضوع
به مثالی اشاره میکنیم و قبل از خواندن این مثال
از شما مخاطب فهیم برای انتشار این بخش پوزش
میطلبیم .در مواردی مشاهده شده شماره تلفن
همراه یک پس��ر جوان با نام جعلی یک دختر در
اینترنت منتش��ر شده و در بخش مشخصات این
دختر اینچنین نوشته شده است« :این هم شماره...
(ن��ام یک دختر با القاب غیراخالقی در اینجا قید
میشود)» .این پروسه در حالی انجام میشود که
صاحب اصلی ش��ماره از ماجرا خبری ندارد و باید
مزاحمتهای افراد و کاربران اینترنتی را به صورت
پیامک یا تماس تلفنی تحملکند .براس��تی چرا
تعدادی از افراد برای مردمآزاری به این شگرد تازه
متوس��ل میش��وند؟ آیا دگرآزاری و بیماریهای
روانی باعث این موضوع ش��ده یا هوش��یار نبودن
مردم؟! ش��اید نبود اطالعرسانی دلیل اصلی این
موضوع است!

■■انتش�ار ش�ماره تلفن هم�راه از اینترنت تا
توالت!

به ب��اور محمد نظ��ری ،کارش��ناس فناوری

اطالعات ،در س��الها گذشته گذشته با توجه به
اینکه از یک طرف شرکت مخابرات امکان ردیابی
مزاحمتهای تلفنی را برقرار کرد و از سوی دیگر
دس��تگاههای تلفن به نش��اندهندههای شماره
تماسگیرنده مجهز شدهاند ،مزاحمتهای تلفنی
تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اس��ت و آمار این
مزاحمتها در ادارات گوناگون شرکت مخابرات رو
به کاهش اس��ت .این کارشناس فناوری اطالعات
با بیان این مطلب به «وطنامروز» ،میگوید :این
روزها نوع دیگری از مزاحمتهای تلفنی رواج پیدا
کرده اس��ت .در این نوع مزاحمتها از یک طرف
ش��ماره تلفن همراه افراد مختلف با هویت جعلی
و ساختگی در سایتها و وبالگهای اینترنتی یا
در معابر عمومی و سرویسهای بهداشتی سطح
شهرها منتشر میشود و از سوی دیگر شمارههای
تلفن همراه مشترکان با همان هویتهای جعلی در
اماکن مختلف مانند جعبههای برق در خیابانها،
دی��وار توالته��ای عمومی و حت��ی اتوبوسهای
شهری نوشته میشود .بنا بر اظهارات کارشناسان،
تنها دلیل گرایش برخی افراد مزاحم به این شگرد،
اختالالت روانی است و نمیتوان برای آن تعریف
دیگری را ارائه کرد.

هس��تند تا آن مدارس از لحاظ سیستم گرمایشی
اس��تاندارد ش��وند .معاون فنی و نظارت س��ازمان
نوس��ازی ،توسعه و تجهیز مدارس در ادامه با اشاره
به اینکه در برخی استانها مدارس کپری ،خشتی،
گلی و کانکس��ی وج��ود دارد ،بیان ک��رد :یکی از
برنامههای اصلی سازمان ،جمعآوری آن مدارس در
سال جاری است که در این زمینه برای جمعآوری
آنها اعتبار الزم به استانها ابالغ شده است و تاکنون
اقداماتی صورت گرفته که امید است بتوان تا پایان
سال جاری این مدارس را جمعآوری کرد.
■■شکایت داشته باشید ،پیگیری میشود

اما به گفته احمد اسفندیاری ،استاد دانشگاه و
کارشناس حقوقی این نوع از مزاحمتهای تلفنی
براحتی قابل پیگیری اس��ت و میتوان از یک راه
ب��رای مقابله ب��ا اینگونه مزاحمتها اق��دام کرد.
اسفندیاری ضمن تش��ریح این راهکار میگوید:
زمانی که تلفن همراه یک ش��خص در اینترنت یا
هر مکان دیگری با هویت جعلی منتشر میشود،
به طور طبیعی افراد س��ودجو و فرصتطلب هم
به بهان��ه اذیت و آزار با ش��ماره مورد نظر تماس
میگیرند و برای شخص مورد نظر ایجاد مزاحمت
میکنند .در وهله اول باید نس��بت به تماسهای
احتمالی بیتفاوت بود تا بعد از مدتی این تماسها
کمتر ش��ود و در وهل��ه دوم تمام تماسهایی که
از تلفن ثابت یا همراه به ش��ماره منتشر شده در
اینترنت وصل میشود ،قابل پیگیری است و جای
هیچگونه نگرانی وجود ندارد .این اس��تاد دانشگاه
ب��ا اعالم این مطلب که اولین راهکار برای افرادی
ک��ه در دام اینگونه مزاحمتها گرفتار ش��دهاند،
بیتوجه��ی به پیامه��ای ارس��الی و تماسهای
احتمالی اس��ت ،میافزاید :در صورتی که اینگونه
از مزاحمته��ا برای مدت طوالنی ادامه داش��ته
باشد ،در صورت شکایت میتوان با پیشرفتهترین
تجهیزات مخابراتی و پلیسی در کوتاهترین زمان
ممکن نوع مزاحمت ،نح��وه انجام آن و تاکتیک
استفاده شده را مورد شناسایی قرار داد .به تصریح
وی ،اینگونه از مزاحمتها در حال حاضر در سطح
پایینی نسبت به جرائم دیگر قرار دارد اما نمیتوان
از آن غافل ش��د و خانوادهها و جوانان باید نسبت
به اینگونه از مزاحمت هوشیار باشند .اسفندیاری
در پای��ان به موضوع مهمی تاکید میکند .به باور
وی ،یکی از دالیلی رش��د خزنده اینگونه از جرائم
در کشور احتیاط بیش از حد خانوادهها و افرادی
است که درگیر ماجرا میشوند و برای حفظ آبرو از
هرگونه شکایت خودداری میکنند.

عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهران با اشاره
به حضور قالیباف در ش��هرداری تهران ،گفت:
در آن دوره ش��اهد یک مدیر جهادی در شهر
بودیم و اتفاقات خوبی در شهر انجام میگرفت
از جمله راهاندازی خط  ۷اما مدیران ش��هری
اصالحطلب ترمز خدمترس��انی را کش��یدند.
ابوالفضل قناعتی با اش��اره به رهاس��ازی خط
 7مت��روی ته��ران توس��ط مدیریت ش��هری
اصالحطلبان به تس��نیم اظهار داشت :شورای
ش��هر تهران در دوره چهارم توسعه حملونقل
عمومی را در دس��تور کاری خود قرار داد .وی
تصریح کرد :در روزهایی که هوای تهران آلوده
ب��ود تعداد مرگ و میر نی��ز افزایش یافته بود.
قناعتی ادامه داد :در دولتهای نهم و دهم نگاه
خوبی به توسعه حملو نقل عمومی نشده بود
و دولت به تعهدات خود درباره تامین اعتبارات
عم��ل نمیکرد و این در حال��ی بود که دولت
آقای روحان��ی هم در این بخ��ش به تعهدات
خ��ود عمل نکرد ضمن اینکه نمایندگان مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی هم توجهی به
توسعه حملونقل عمومی نداشتند .عضو سابق
شورای شهر تهران بیان کرد :اعضای اصولگرا و
اصالحطلب در شورای شهر تهران در دوره قبل
همکاری خوبی را برای توسعه خطوط متروی
تهران و خط  7داشتند .وی گفت :در دوره قبل
حضور یک ش��هردار جه��ادی موجب اتفاقات
خوبی در سطح ش��هر تهران شد و کمیسیون
حملونقل شورای شهر تهران پیگیریها الزم
را داش��ت و هر ماه ش��اهد بهرهبرداری از یک
ایستگاه جدید بودیم .قناعتی با اشاره به توقف
خط  7متروی تهران ،آن را سیاس��ی دانست و
گفت :این اقدام به شهروندان ضرر زد.
کوتاه وگویا
فائزه دولتی ،معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  7از برگزاری جشنواره عکاسی
و قصهگوی��ی با موضوع «زندگی دختران ش��هر
من» در این منطقه همزمان با فرارسیدن والدت
حضرت معصومه(س) خبر داد.
عبدالعظی��م آذرخیل ،مجسمهس��از و مربی
فرهنگی و هنری کانون تابستان امسال در مرکز
آفرینشهای فرهنگی و هنری کارگاه تخصصی
مجسمهسازی را برگزار میکند.
اکب��ر نعمتی ،سرپرس��ت س��ازمان خدمات
اجتماعی در نشس��ت هماندیش��ی نمایندگان
ذیربط حوزه آسیبهای اجتماعی ،گفت :تفاوت
فعالیت در حوزه آسیبهای اجتماعی در مقایسه
با سالهای گذشته حمایتگری مستقیم باالترین
مقام کشور است که هم بر ساماندهی آسیبهای
اجتماعی تأکید دارد و هم در این حوزه مطالبهگر
است و ما در این حوزه دیگر تنها نیستیم.
مس��عود س��ریعالقلم ،مدیرعامل ش��رکت
شهروند گفت :شرکت شهروند به عنوان یکی
از اثربخشتری��ن بنگاههای اقتصادی پایتخت
که نقش بسزایی در رونق اقتصاد داخلی ،بهبود
فروش کاالهای ایرانی و ایجاد کارآفرینی دارد،
به عن��وان دبیرخانه حمای��ت از کاالی ایرانی
انتخاب شد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
شهر از تصمیمگیری برای فعالیت 10رسته شغلی
پایتخت در آینده نزدیک خبر داد .فرهاد افشار با
اش��اره به تعامالت مش��ترک شرکت ساماندهی
صنایع و مشاغل ش��هر با مناطق بیستودوگانه
شهر تهران ،گفت :باید به سمت اثربخشی کارها
در مجموعه مدیریت شهری حرکت کنیم تا بیش
از گذشته شاهد رضایتمندی شهروندان باشیم.
حمیدرضا رنجبر ،معاون حملونقل و ترافیک
ش��هرداری منطقه  7تهران از اجرای طرح تغییر
جهت خیابان شکیبا به منظور کاهش بار ترافیکی
در خیابان بهار شیراز خبر داد.
کارگاه نمایش عروس��کی ویژه کودکان یکی
از کارگاههای تابس��تانی کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان اس��ت که امس��ال از س��وی
س��ارا روس��تاپور برگزار میش��ود .به گفت ه این
چهره آشنای تلویزیونی ،کارگاه نمایش عروسکی
ویژه کودکان اس��ت و برای آشنایی آنها با مفهوم
عروسک و نمایش عروسکی برگزار میشود.
حمید چوبینه ،مدیرعامل شرکت شهر سالم
در سلس��له همایشهای ارتقای س�لامت ویژه
سالمندان با عنوان آلزایمر که در دانشگاه مدیریت
و اطالعرسانی پزش��کی برگزار شد ،گفت500 :
هزار نفر در کشور از بیماری آلزایمر رنج میبرند.
با توجه به گرمای هوا در مردادماه مدیران
برگزاری نهمین نمایش��گاه بینالمللی مادر،
نوزاد و کودک تصمیم گرفتند این نمایش��گاه
را ک��ه قرار بود  24لغایت  27مردادماه برگزار
ش��ود ،در تاری��خ  15لغایت  18ش��هریورماه
س��ال جاری در محل دائمی نمایش��گاههای
بینالمللی تهران برگزار کنند.

