0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 2508

نبضجامعه
توسط هالل احمر انجام شد

تولید نخستین بسته ویژه
بیماران دیالیزی

شنبه  20مرداد 1397

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در نامهای به دادستان کل کشور عنوان کرد

حبس داروهای بیماران هموفیلی در انبارها
شرکتهای پخش از تحویل داروهای بیماران هموفیلی خودداری میکنند

مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هالل
ایران وابس��ته به س��ازمان تدارکات پزش��کی
جمعیت هالل احمر از تولید نخس��تین بسته
مورد نیاز بیماران دیالیزی به همت متخصصان
ای��ن ش��رکت در کش��ور خب��ر داد .ف��رزاد
س��االرالدینی به ایرنا افزود :این بس��ته شامل
سوزن فیس��توال ،محلول دیالیز ،ست دیالیز،
صافی دیالیز (فیبرهای توخالی و نیمه تراوایی
که با اس��تفاده از پدیده انتشار ()Diffusion
مواد زائد ب��ا وزن مولکولی کوچک مانند اوره
و نظایر آن را از خون جدا میکند) اس��ت که
بزودی وارد بازار خواهد شد .وی هدف از تولید
نخستین بسته ویژه بیماران دیالیزی را کمک
به کاهش آالم بیماران کلیوی و دیالیزی ،قطع
وابستگی کشور به ورود اینگونه محصوالت به
منظور جلوگیری از خ��روج ارز ،انتقال دانش
فنی تولید تجهیزات پزشکی و ایجاد اشتغال
برای جوانان عنوان کرد .س��االرالدینی یادآور
ش��د :سال گذش��ته هدفگذاری این شرکت،
تولید یک میلیون و  800هزار صافی دیالیز بود
که نسبت به سال قبل افزایش تولید داشت و
هدفگذاری امسال نیز تولید  2میلیون و 100
هزار صافی دیالیز است که سهم ما در گذشته
در بازار  40درصد بود و امیدواریم این سهم را
امسال به حدود  50درصد افزایش دهیم .وی
با اشاره به اینکه سهم هاللاحمر در بازار تولید
ست دیالیز در یک مقطع زمانی حتی کمتر از
 30درصد بوده که امسال به  35درصد افزایش
یافته است ،گفت :برآورد ما این است که سهم
خود در بازار تولید س��ت دیالیز را امس��ال به
40درصد برسانیم.

بارش باران در برخی مناطق کشور

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی براساس تحلیل آخرین نقشههای
پیشیابی و دادههای هواشناس��ی ،بارشهای
رگب��اری گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد
شدید را در نوار شمالی بویژه گیالن و مازندران
پیشبینی کرد .احد وظیف��ه با بیان اینکه در
 2روز آین��ده در اس��تانهای اردبیل ،گیالن،
مازندران ،گلس��تان و برخی مناطق ش��مالی
استانهای آذربایجان شرقی و خراسان شمالی
ش��اهد بارشهای رگباری همراه با رعد و برق
و وزش باد ش��دید خواهیم بود به ایسنا گفت:
در  2روز آینده ش��رایط دری��ای خزر نیز مواج
پیشبینی میشود ،همچنین در این دو روز در
نوار ش��مالی کشور شاهد کاهش دمای بین 4
تا  8درجه خواهیم بود .مدیرکل هشدار سریع
سازمان هواشناسی گفت :طی  3روز آینده نیز
در س��اعات بعدازظهر و اوایل ش��ب در جنوب
سیستان و بلوچستان ،برخی مناطق هرمزگان،
جنوب کرمان و جنوب استان فارس ،رشد ابر،
وزش ب��اد و گاهی رگب��ار پراکنده پیشبینی
میش��ود .وی گفت :از روز شنبه تا آخر هفته
نیز در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید سبب
خی��زش گرد و خ��اک و کاهش دی��د افقی و
کیفیت هوا در برخی مناطق بویژه مناطق زابل
میشود.
کوتاه و گویا
رویداد ویژه تابس��تانی «آب ،باد ،خاک ،آتش
و عنص��ر پنجم» با محتوای زیس��تمحیطی
برای مخاطبان کودک و خانوادهها در راستای
آموزش مس��ائل مربوط به زندگی بشر در روی
کره زمین و ل��زوم توجه به عناصر چهارگانه و
بهبود مصرف منابع موجود روز دوش��نبه 15
مردادماه  97در محل نمایش��گاه دائمی موزه
ملی علوم و فناوری ایران آغاز شد و تا تاریخ 25
مردادماه ادامه خواهد داشت.
پذیرش دانش��جوی روزانه پزشکی دانشگاه
علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی در مقایسه با
س��ال گذش��ته  22درصد رش��د داشته است.
این دانش��گاه به عنوان یک��ی از بزرگترین و
معتبرترین دانشگاههای کشور از طریق رقابت
تنگاتنگ در کنکور سراسری پذیرش دانشجو
انجام میدهد.
س��یدعلیرضا آوای��ی ،وزیر دادگس��تری در
نشس��تی ک��ه به منظ��ور هماهنگی بیش��تر
فعالیتهای رس��انهای و اطالعرسانی مطلوب
رس��یدگی به پروندههای مهم مل��ی در وزارت
دادگس��تری برگزار ش��د با اش��اره به ضرورت
اطالعرس��انی ش��فاف و دقیق رس��یدگی به
پروندهه��ای مهم و ملی گف��ت :روند حرکتی
س��ازمان تعزیرات رو به جلو اس��ت که این رو
به جلو بودن در رس��یدگی ب��ه این پروندهها و
اطالعرسانی شفاف و دقیق به مردم باید نمود
بیشتری داشته باشد.

گ�روه اجتماع�ی :خردادماه س��ال ج��اری بود که
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران خبر از در دسترس
نبودن داروی هموفیلیها داد .بررسی موضوع نشان
داد برخی دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل بدهی
به شرکتهای دارویی سهمیه دارویی بیماران خاص
را درست تحویل نمیدهند.
احم��د قوی��دل گفته بود« :در س��ال گذش��ته
شاهد عبور ش��رکتهای پخش دارو از خط قرمزها
بودیم .ش��رکتهای پخش دارو به دلیل بدهیهای
بیمارس��تانها حاضر نبودند به بیمارس��تانها دارو
بدهند ،در سال  ۹۶و حتی در حال حاضر نیز شاهد
این موضوع هس��تیم» .قویدل با اشاره به چارچوب
و س��اختار غلطی که برای حمای��ت از داروهای این
بیماران در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،اف��زود« :یارانه
داروه��ای بیم��اران هموفیلی و دیگ��ر بیماریهای
صعبالعالج به س��ازمانهای بیمهگر واگذار ش��ده
اس��ت ،یعنی بزرگترین مش��کل بیم��اران خاص
واگذاری یارانهها به سازمانهای بیمهگری است که
حرفهای نیستند و دغدغه سالمت ندارند .متاسفانه
س��ازمانهای بیمهگر فعلی ی��ک جریان متصل به
بودجههای دولتی هس��تند که به صورت سنگین از
دولت پول دریافت میکنند و تا وقتی که دریافت پول
جریان دارد خدمات میدهند و زمانی که واریزیهای
دولت متوقف میشود هیچ خدمتی ارائه نمیدهند!»
ح��اال پس از گذش��ت بی��ش از  2م��اه از بیان
دغدغههای مدیرعامل کانون هموفیلی ایران درباره
مصائب این بیماران برای دسترسی به داروهای مورد
نیازشان ،قویدل دست به دامان دادستان کل کشور
ش��ده تا داروهای حبس شده در اختیار بیماران قرار
گیرد .موضوعی که انتظار میرفت تا امروز حل شده
باشد ،به معادلهای چندمجهولی تبدیل شده است و
به نظر میرسد ورود دادستانی میتواند پایان خوشی
را ب��رای بیماران هموفیلی رقم بزند .به همین دلیل
گ�روه اجتماعی :فرمانده مرزبانی
پلیس
ناجا با اشاره به افزایش  5برابری
درگیریهای مرزی نسبت به سال گذشته ،گفت :با
بهکارگیری آخرین تاکتیکهای عملیاتی و رزمی،
شاهد کاهش تلفات و شهادت نیروهای مرزبانی در
مرزهاهستیم.
به گزارش «وطنامروز» ،سردار قاسم رضایی در
حاشیه بازدید از یگانهای مرزی آذربایجانغربی
گفت :در حال حاضر بیش از  ۹۰درصد از مرزهای
کشور آن هم با شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی،

ش��رکتهای مذکور برای این گروکشی بدهیهای
مراکز درمان��ی و داروخانهها به این شرکتهاس��ت
که منشأ آن متاسفانه بدهی سازمانهای بیمهگر به
مراکز درمانی و داروخانههاست .بیتردید این توجیه
در رابطه با داروهای حیاتی بیماران نتیجهای جز به
خطر افتادن سالمت بیماران ندارد .این یک تحریم
عجیب از نوع داخلی اس��ت .در حالی که بیماران و
مدیران حوزه بهداش��ت و درمان نگران تحریمهای
غیرانسانی غرب هستند ،ش��رمآور است که مردم از
تحریمکنندگان داخلی و گروکشان دارو رنج ببرند.
■■انبارها را بازرسی کنید

قویدل در نامهای به دادس��تان
لرس��تان ،آذربایج��ان غرب��ی،
کل کش��ور خواس��تار برخورد متاس�فانه ش�رکتهای پخش فارغ از یزد و شهرس��تانهای نیشابور،
ب��ا احتکارکنن��دگان داروهای عواقب خطرناک حبس داروهای حیاتی دزفول و س��یرجان با مش��کل
هموفیلیها شده است.
بیماران هموفیلی ،از تحویل آن به مراکز کمبود مواجه است .پیرو اعالم
■■اعت�راض ب�ه ش�رکتهای درمانی و دارویی خ�ودداری میکنند .قوهقضائیه مبنی بر اطالعرسانی
توجیه ش�رکتهای مذکور ب�رای این ه��ر نوع حب��س و نگه��داری
پخش
مدیرعامل کانون هموفیلی گروکش�ی بدهیهای مراک�ز درمانی و کاالهای ضروری مردم ،کانون
هموفیل��ی ای��ران ب��ه عنوان
ای��ران در نامهای به دادس��تان داروخانهها به این شرکتهاست
نماینده جامعه هموفیلی کشور
کل کشور ،خواستار برخورد با
احتکار داروهای بیماران هموفیلی شد .احمد قویدل به استحضار دادس��تان کل کشور میرساند حسب
در ای��ن نامه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده ،پیگیریهای این موسسه هیچ کمبود دارویی در حوزه
عنوان کرده اس��ت :کانون هموفیلی ایران طی یک بیماران هموفیلی کش��ور وجود ندارد و سهمیههای
سال گذشته به طور مکرر از حبس داروهای حیاتی استانهای مختلف طبق روال عادی ،از سوی سازمان
بیماران توسط ش��رکتهای پخش دارو ابراز نگرانی غذا و دارو اختصاص یافته است .متاسفانه شرکتهای
نمود و به این عمل غیرانس��انی معترض بوده است .پخش فارغ از عواقب خطرناک حبس و گروکش��ی
متاسفانه مطلع ش��دیم داروهای بیماران هموفیلی داروه��ای حیاتی بیماران هموفیلی ،از تحویل آن به
در اس��تانهای سیستان و بلوچس��تان ،کردستان ،مراکز درمان��ی و دارویی خودداری میکنند .توجیه
فرمانده مرزبانی ناجا اعالم کرد

افزایش  ۵برابری درگیریهای مرزی
توس��ط مرزبانان غیور و سلحشور مرزبانی ناجا با
قدرت و قوت مدیریت میشود .وی با اشاره به وجود
 ۸هزار و  755کیلومتر مرز کشورمان با  ۱۵کشور
همسایه ،افزود :با تعامالت خوبی که بین مرزبانی
و سایر ارگانهای نیروهای مسلح در مرزها برقرار
است ،مرزهای کشور از امنیت خوبی برخوردار بوده

که وجود این امنیت پایدار ،لطف خداوند و تدابیر
داهیانه رهبر انقالب بوده اس��ت .فرمانده مرزبانی
کشور گفت :با تالشهای شبانهروزیمرزبانان در
اجرای تاکتیکهای عملیاتی و رزمی برای مقابله
با اشرار ،گروهکهای تروریستی و معاندان ،کاهش
تلفات و شهادت نیروهای مرزبانی در درگیریهای

سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس:

بهارستان گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
کمیسیون شوراها و امور داخلی
کش��ور در مجلس گفت :متاسفانه انتظاراتی که
از اجرای طرح پزش��ک خانواده داش��تیم برآورده
نش��ده و هماکنون در بس��یاری از مناطق کشور
بیماران با مش��کالتی مواجه
هستند .اصغر سلیمی درباره
وضعیت اجرای طرح پزشک
خانواده و نظام ارجاع به خانه
ملت گف��ت :اج��رای طرح
پزش��ک خانواده در بسیاری
از کشورهای پیشرفته موفقیتآمیز بوده ،چرا که
زیرس��اختهای اجرای آن بدرس��تی ایجاد شده
اس��ت .ارزیابیهای��ی که از اجرای طرح پزش��ک
خانواده در کشور شده نشاندهنده موفقیتآمیز
نبودن اجرای طرح در عمل است و همین موضوع
باعث گالیهمندی مردم و برخی از پزش��کان این
طرح شده است .نماینده مردم سمیرم در مجلس
گف��ت :متاس��فانه انتظاراتی ک��ه از اجرای طرح
پزشک خانواده داشتیم برآورده نشده و هماکنون
پایتخت گروه اجتماعی :معاون پارلمانی
ش��هرداری ته��ران گف��ت:
ش��هرداری تهران برای مشخص شدن وضعیت
بازنشستگی افشانی به مجلس الیحه استفساریه
ارس��ال میکند .داریوش قنبری درباره تصمیم
شهرداری و شورای شهر برای ارائه استفساریه به
مجلس درباره تعیینتکلیف بازنشستگی شهردار
تهران به خانه ملت گفت :ما اول منتظر ماندهایم
نظر ش��ورای نگهبان در این باره مشخص شود،
پس از مش��خص شدن نظر ش��ورای نگهبان،
ق��رار بر این اس��ت م��ا به مجل��س در این باره
استفساریهای تقدیم کنیم .وی خاطرنشان کرد:
 2بح��ث درباره آقای افش��انی وجود دارد؛ یکی
اینکه وی حدود  2یا  3س��ال پیش با  ۲۷سال
سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده و دوباره
به کار بازگش��تهاند؛ باید دی��د با توجه به اینکه
بازخرید بودهاند و مجددا ً تحت پوشش بیمه قرار
گرفتهاند بازنشسته محسوب میشوند یا تا ۳۵

«گل» یک ماده روانگردان است
گ�روه اجتماعی :سخنگوی ستاد
اعتیاد
مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه
گل ماده مخدر نیست ،گفت« :گل» جزو ترکیبات
روانگردان اس��ت .ممکن است عوارض جسمیاش
پایینتر باش��د ولی عوارض روان��ی و تخریبهای
مغزیاش ش��دید اس��ت .به
گزارش «وطنام��روز» ،پرویز
افش��ار درباره پیشس��ازهای
موادمخدر گفت :تع��دادی از
پیشس��ازهایی که به کشور
وارد میشود در صنایع دارویی،
کشاورزی ،نظامی و پتروشیمی استفاده میشوند و
اگ��ر انحراف پیدا کنند ،میتوانن��د به موادمخدر و
مواد محرک تبدیل شوند .سخنگوی ستاد مبارزه با
موادمخدر افزود :به همین خاطر کمیتهای در ستاد
مبارزهباموادمخدرتحتعنوان«کمیتهپیشسازها»
وج��ود دارد ،بهطوری ک��ه جایگاه ای��ن کمیته از
کارگروه باالتر است .وی به نتایج اقدامات این کمیته
اشاره کرد و گفت :میزان ورود پیشسازهای شیشه
که کاربرد دوگانه دارد کاهش پیدا کرده و از  ۶۵تن

معاون پارلمانی شهرداری تهران عنوان کرد

ارسال الیحه استفساریه برای شهردار به مجلس
سال میتوانند خدمت کنند.
قنب��ری اظهار داش��ت:
بنابرای��ن یک��ی از نظ��رات
این اس��ت که ایش��ان فع ً
ال
مش��مول این قان��ون منع
بهکارگیری بازنشس��تگان
نیس��تند و همچنان میتوانند به کار خودشان
ادامه دهند اما ما منتظریم مش��خص ش��ود آیا
بازخریدیها جزو بازنشستهها هستند یا خیر،
اگر وی مش��مول باش��ند یعنی بازخریدها هم
جزو بازنشس��تهها قرار بگیرند ،در آن صورت ما
استفساریه را تقدیم مجلس میکنیم .وی گفت:
با توجه به اینکه ش��هردار ته��ران عضو کابینه
دولت اس��ت بای��د ببینیم نظر مجل��س درباره

مرزی در مرزهای شرقی و غربی را داشتیم .رضایی
خاطرنش��ان کرد :قاچاق و ترددهای مرزی باعث
درگیری در مرزها ش��ده و درگیریهای امسال در
بخش شرارتهای مرزی نسبت به سال قبل  5برابر
افزایش یافته است .وی تصریح کرد :در بازدیدی که
از پایانه مرزی ،گمرک بازرگان و پست کنترلهای
مرزی مرزبانی در بازرگان داشتم ،بحمداهلل با همت
هم��کاران و همرزمانم برای جلوگیری از قاچاق و
ترددهای غیرمجاز مرزی ،اقدامات بس��یار خوبی
انجام شده که جای قدردانی دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر:

انتظارات طرح پزشک خانواده برآورده نشد
در بسیاری از مناطق کشور بیماران با مشکالتی
مواجه هس��تند .انتظار داریم پزشکان ،بیماران را
در این مسیر هدایت کنند که متاسفانه برخی از
پزشکان کوتاهی کردند .وی افزود :به دلیل کمبود
پزشک و امکانات در مناطق دورافتاده ،ممکن است
برخی از این مناطق چند روز
را بدون پزش��ک بگذرانند و
مجبور ش��وند برای مراجعه
به پزشک متخصص از روستا
خارج شوند که در این صورت
با مشکالتی مواجه میشوند.
به عنوان مثال ،بیماران زمانی میتوانند به پزشکان
مراجعه کنن��د که از قبل وقتی برای آنان تعیین
شده باشد و اگر بیماری خارج از وقت تعیینشده
با مش��کلی مواجه شود و به پزشک مراجعه کند
نمیتواند از مزایای پزشک خانواده بهرهمند شود.
سلیمی گفت :با توجه به مشکالت گوناگون ناشی
از نبود زیرس��اختهای مناسب و کمبود اعتبار و
امکانات ،بعید اس��ت طرح نظام پزش��ک خانواده
بزودی به نتیجه مطلوب برسد.

در بخ��ش دیگری از ای��ن نامه همچنین آمده
اس��ت :کانون هموفیلی ایران ضمن درک ش��رایط
ش��رکتهای پخش و در مخاط��ره بودن نقدینگی
زنجیره تامین دارو ،از شرکتهای پخش درخواست
کرده است در صورتی که ظرفیت تحمل بدهیهای
جدی��د را ندارند ،از پذیرفتن س��همیههای دارویی
خودداری کنند .کانون هموفیل��ی ایران از آن مقام
عال��ی قضایی تقاضا دارد دس��تور فرمایید انبارهای
شرکتهای پخش دارو در پایتخت و شهرهایی که
دانشگاه علوم پزشکی دارند مورد بازرسی نمایندگان
دادستانی قرار گرفته و موجودی این انبارها با توجه
به حوالههای صادره توس��ط س��ازمان غذا و دارو با
همکاری معاون��ت درمان و بویژه مرکز پیوند و امور
بیماریه��ای وزارت بهداش��ت تطبیق داده ش��ود.
بیتردید این اقدام ارزش��مند دادستانی به قصه تلخ
و غیرانسانی حبس دارو خاتمه خواهد داد .ما باز هم
امیدواریم تاجران دارو با درک شرایط حساس کشور
و همچنین درک تفاوت اساسی ماهیت دارو و دیگر
کاالها ،رفتار در ش��أن ایرانیان داشته باشند .کانون
هموفیلی ایران پیش��اپیش از صدور دستور مساعد
آن مق��ام قضایی در جایگاه اس��تیفای حقوق مردم
سپاسگزاریمینماید.

ش��هردار تهران مانند سایر
اعضای کابینه است یا خیر،
یعنی مثل معاونان و وزرای
رئیسجمهور میتوانند ادامه
کار دهند که مجلس در این
باره تعیینکننده خواهد بود.
قنبری درباره ثبت ش��دن موضوع مش��مولیت
شهردار تهران در قانون ممنوعیت بازنشستگان
در مشروح مذاکرات مجلس ،اظهار داشت :این
بحث دستگاههای مشمول ماده  ۵قانون خدمات
کش��وری است که آیا شهرداری تهران مشمول
این ماده قانونی میش��ود یا خیر ،از این رو یک
نظر این اس��ت که با توجه به اینکه ش��هرداری
یک نه��اد غیردولتی اس��ت ،مش��مول ماده ۵

ورودی در س��ال به  ۹تن رس��یده است .سخنگوی
ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه به توضیح درباره
م��اده روانگردان «گل» پرداخت و گفت :گل حدود
 5س��الی میش��ود که میهمان ما است و بیشتر از
یک سال هم است اطالعرسانیها و هشدارها درباره
آن بیشتر شده تا مردم متوجه
موضوع باشند .وی گفت :هیچ
ماده اعتیادآوری در دنیا ایمن
نیس��ت و اینکه برخی تبلیغ
میکنند عوارض گل نسبت به
مواد دیگر کمتر است ،درست
نیست .گل سرشاخه گیاه ماری جوآنا است و ماده
موثرهاش از خود ماریجوآنا  ۴تا  ۸برابر بیشتر است
و حتی برخی نمونههایش تراریخته است .افشار با
بیان اینکه گل ماده مخدر نیست ،خاطرنشان کرد:
مواد اعتی��ادآور را به مخدر ،مح��رک ،روانگردان و
توهمزا تقسیم میکنیم .گل جزو ترکیبات روانگردان
است ،ممکن است عوارض جسمیاش پایینتر باشد
ام��ا عوارض روانی و تخریبهای مغزیاش ش��دید
است.
قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمیگیرد
و نظر دیگر همان اس��ت ک��ه الریجانی ،رئیس
مجلس اع�لام کرده و آن این بود که این قانون
ش��هرداریها را هم در بر میگی��رد .وی گفت:
نظر بر این اس��ت که دستگاههای خاصی که از
بودجه عمومی استفاده میکنند مشمول ماده
 ۵قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند اما
در کل شهرداری بودجه دولتی ندارد و از لحاظ
حقوقی مش��مول این ماده نمیشود اما عدهای
هم معتقدند که قرار میگیرد و الریجانی این را
مطرح کردند و در مشروح مذاکرات مجلس نیز
ثبت شده است .معاون پارلمانی شهرداری تهران
ادامه داد :بنابراین به دلیل این اختالفنظر ،بنده
فکر میکنم درب��اره این موضوع باید در صحن
علنی مجلس استفس��اریهای ارائه ش��ود که آیا
شهرداریها مشمول این ماده قانونی هستند یا
اینک��ه از نظر حقوقی باید مصوبهای در مجلس
درباره این موضوع گذرانده شود.

آوای شهر
رئیس سابق شورای شهر تهران انتقاد کرد

ضعف عملکرد شورای شهر
در یک سال گذشته

رئیس س��ابق ش��ورای شهر
ته��ران ب��ا بی��ان اینکه یک
سال از فعالیت شورای پنجم
تهران میگذرد ،گفت :اتفاق
خاصی در شهر نیفتاده است.
به گزارش تسنیم ،مهدی چمران ،عضو سابق
ش��ورای شهر تهران گفت :اگر بخواهم بهطور
خالصه بیان کنم ،عملکرد و کارکرد ش��ورای
ش��هر از نظر برگزاری جلس��ات و نشستها
خیلی خوب بوده است اما از نظر عملیاتی چیز
خاصی مشاهده نمیشود ،عالوه بر این برخی
طرحها و تصمیمات اتخاذشده مشکالتی را نیز
بههمراه داشته است .لغو مصوبه باغات انجام
ش��د که بعد از آن چیزی جایگزین آن نش��د
و م��ردم هنوز س��ردرگم هس��تند .وی افزود:
درب��اره کار عمران��ی هم کاری انجام نش��ده
اس��ت و خط��وط مترو به همان ش��کل باقی
مانده و پیش��رفتی نداشته است ،حتی خط 7
مترو که فعال بوده ،حاال تعطیل ش��ده است،
البته  5ایستگاه آن دوباره فعال شده که جای
خوشحالی دارد .انشاءاهلل همه آن را راهاندازی
کنند و خطوط  6و  7را دوستان تا پایان سال
به اتمام برس��انند .رئیس س��ابق شورای شهر
اظه��ار داش��ت :انتظار از ش��هرداری جدید با
توجه به اینکه وی فردی کاری هس��تند ،این
ت که این دو خط را با کمک شورای شهر
اس�� 
دوب��اره راهاندازی کنند که البته همه چیز آن
آماده است و تنها نیاز به کمی تالش و همت
دارد .بن��ده کار عمرانی دیگری س��راغ ندارم.
چمران در ادامه گفت :در رابطه با فعالیتهای
اجتماع��ی و فرهنگی هم چی��ز خاصی دیده
نش��ده اس��ت و قب ً
ال فعالیتهای بهتری شده
ب��ود و در زمینه مذهبی ه��م کارهای خوبی
انجام شده بود که متاسفانه فعالیتی مشاهده
نمیشود؛ امیدواریم شعارهایی که میدهند به
مرحله عملی برسانند .تاکنون نیز عملکردی
از نشس��تها و جلس��ات دیده نش��ده است،
البته اول ش��هریور یک س��ال کار شورا تمام
میش��ود و با ارائه گزارش ،عملکرد شورا بهتر
مشخص میشود .وی در پاسخ به این پرسش
که طرحهای انجامشده همچون طرح جدید
ترافی��ک تا چهحد کارآمد بوده اس��ت ،گفت:
آنچ��ه در این ط��رح آمده ،بی��ان میکند که
هرکس��ی پول داشته و طرح بخرد میتواند از
آن اس��تفاده کند .شاید این گران بودن طرح
خ��ود باعث کاهش حجم ترافیک بش��ود که
البته تاکنون بنده تغییر محسوس��ی ندیدم و
کماکان ترافیک شدید وجود دارد.
استانداری تهران اعالم کرد

تمدید ساعت کاری ادارات
تا پایان مردادماه

مدی��رکل روابط عموم��ی و امور بینالملل
استانداری تهران ساعت کار ادارات و دستگاهها
را ت��ا پایان مردادم��اه اعالم کرد .ب��ه گزارش
فارس ،مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل
استانداری تهران درباره ساعت کاری ادارات در
فاصل��ه زمانی  ۲۰تا  ۳۱مردادماه گفت :در پی
تأثیر قابل توجه طرح تغییر س��اعت اداری در
کاهش میزان مصرف ان��رژی برق ،اجرای این
طرح از روز شنبه  ۲۰مرداد لغایت  ۳۱مردادماه
تمدید میشود .وی با بیان اینکه تغییر ساعت
کاری ادارات در میزان صرفهجویی مصرف برق
تاثیر بس��زایی داشته است ،اظهار داشت۴۰۰ :
مگاوات با تغییر ساعت کاری ادارات در مصرف
برق روزانه صرفهجویی شده است ،لذا با توجه
ب��ه این میزان صرفهجویی ،اس��تانداری تهران
تصمیم گرفت س��اعت شروع کار دستگاههای
مستقر در اس��تان به اس��تثنای دستگاههای
خدماترسان و موارد خاص تهران از  ۲۰مرداد
تا پایان ماه ۶:۳۰ ،صبح اعالم شود .وی تصریح
کرد :این ابالغیه صادر شده و همه دستگاههای
مل��ی و اس��تانی از جمله ادارات ،دانش��گاهها،
ش��هرداریها ،مراک��ز آموزش��ی ،پژوهش��ی،
س��ازمانها و نهاده��ای عموم��ی غیردولتی
مستقر در اس��تان تهران موظف به اجرای این
ابالغیه هستند .مدیرکل روابط عمومی و امور
بینالملل اس��تانداری تهران گفت :همچنین
این دستگاهها باید در بازه زمانی که مشغول به
فعالیت هستند ،دمای سیستمهای سرمایشی
خ��ود را با حداقل دما تنظیم کرده و همچنان
خاموشی دستگاههای خنککننده از ساعت ۱۳
مورد تأکید است .صبوری افزود :البته در ابالغیه
جدید دستگاههایی که از ژنراتور و مولد انرژی
استفاده و برق خود را از این راه تامین میکنند،
از این قاعده مستثنا هستند.

