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اجتماعي

وطن امروز شماره 2558

یکشنبه  22مهر 1397

نبضجامعه

تعزیرات

رئیس پلیس فتای ناجا تأکید کرد

بازگشت سازمانهای دولتی
به تلگرام ممنوع

رئیس پلی��س فتای ناجا تاکی��د کرد هیچ
سازمان و نهاد دولتی یا مجموعهای که از بودجه
بیتالمال اس��تفاده میکند ،اج��ازه فعالیت در
تلگرام را ندارد .س��ردار کمال هادیانفر در پاسخ
به اینکه آیا بازگش��ت فعالیت برخی دستگاهها
و نهادها در تلگرام ،غیرقانونی اس��ت یا خیر ،به
تسنیم اظهار داشت :به طور قطع ممنوع است
و بر اس��اس اب�لاغ دولت ،هیچ س��ازمان و نهاد
دولت��ی یا مجموعهای ک��ه از بودجه بیتالمال
استفاده میکند ،اجازه فعالیت در تلگرام را ندارد.
رئیس پلیس فتای ناج��ا گفت :این ممنوعیت
بوی��ژه برای س��ازمانها و نهادهایی که اس��ناد
طبقهبندی ش��ده دارند ،دارای اهمیت خاصی
است و هیچ دستگاهی حق فعالیت در پیامرسان
تلگرام را ندارد .وی درباره فعالیت پیامرسانهای
داخلی نیز تاکید ک��رد :در مدتی که از فعالیت
پیامرس��انهای داخل��ی میگ��ذرد ،وضعی��ت
پیامرسانهای «سروش» و «گپ» بهتر از سایر
پیامرسانهای داخلی است ،اگرچه حمایتهای
انجام شده از همه پیامرسانهای داخلی مشابه
بوده اما استقبال مردم از این  2پیامرسان بیش
از دیگر پیامرس��انهای داخلی اس��ت .به گفته
هادیانفر ،با توجه به کنترلهای انجام ش��ده در
این پیامرسانها ،میزان وقوع جرائم در آنها پایین
بوده ام��ا در صورت وقوع هرگونه ج��رم و ارائه
گزارش و شکایت ،پلیسهای فتا در استانهای
سراس��ر کش��ور این گزارشها و شکایتها را با
دستور مقام قضایی پیگیری خواهند کرد.
زیارت

آمادهباش  9بیمارستان صحرایی
برای اربعین

سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد

اتفاقهای ناگوار نخستین ماه سال تحصیلی جدید را به کام خانوادهها و دانشآموزان تلخ کرد

نگارش حوادث
روی تخته سیاه مهر

زیر آوار ماندن دانشآموز ،مضروب شدن  2معلم
و واژگونی اتوبوس حامل دانشآموزان خبرهای تلخ این روزهاست
گروه اجتماعی :مهرماه  ۹۷دالیل متعددی برای اینکه
آغاز سال تحصیلی را با اخبار خوش طی کنیم داشتیم
که از دست رفتن جان  3دانشآموز در فضای مدرسه
و فضای وابسته به آن ،کام همه را تلخ کرد .گاهی یک
خبر بد و دردناک میتواند بر خبر خوش پیشی بگیرد؛
حاال تصور کنید اخبار بد به یکی اکتفا نکند! از این رو
است که مهرماهی که با تصویر چهره بشاش کودکانی
که تازه پا به مدرس��ه گذاشتند ،خبر افتتاح یکهزار و
 700فضای آموزشی و پرورشی در کشور ،حتی خبر
حذف مشق ش��ب -که اگرچه با این وضعیت تراکم
کالسهای درس در کمتر از نیمی از مدارس کش��ور
قابل اجرا نیست -به شیرینی آغاز شد ،خیلی زود با
خبرهای تلخ زیرآوار ماندن «دنیا ویسی» دانشآموز
کالس اولی روستای گرماش سنندج ،مضروب شدن
 2معلم در روس��تایی در ش��یراز و واژگونی اتوبوس
حامل دانشآم��وزان در نزدیکی تبری��ز که به فوت
 2دانشآموز و یک ش��خص دیگر انجامید ،به تلخی
گرایید .در این میان مدیران آموزشوپرورش به جای
توضی��ح قانعکننده تنها به حضور می��ان خانوادهها،
فرستادن پیام و دستور پیگیری اکتفا کردهاند .به نظر
میرسد آنچه همچنان میان مدیران کاری سخت و
دشوار است« ،عذرخواهی رسمی» است.
■■فرسودگی  30درصد مدارس

همین چندی پیش رئیس س��ازمان نوس��ازی،

مسؤول برنامه بهداشت محیط اربعین وزارت
بهداشت جزئیات ارائه خدمات بهداشتی -درمانی
در مراسم اربعین را تشریح کرد .به گزارش ایسنا،
سیدرضا غالمی در حاشیه مراسم بدرقه بهداشت
و درمان اربعین حس��ینی درباره تعداد نیروهای
بهداش��تی اعزامی برای اربعین حس��ینی گفت:
تع��داد  ۹۰۰آمبوالنس ۱۰ ،بالگرد و  ۳۵اتوبوس
آمبوالنس برای اربعین اعزام میشوند .وی ادامه
داد ۹ :بیمارستان صحرایی ۲۴ ،بیمارستان حلقه
اول و  ۶۹بیمارس��تان حلقه دوم مستقر و آماده
خدمترسانی به زائران اربعین هستند .همچنین
 ۳۲۸تخت بیمارس��تانی در ش��هرهای مرزی و
 ۵۶درمانگاه س��رپایی برای خدمترسانی آماده
هس��تند .غالمی ب��ا بیان اینکه  ۳۳کارش��ناس
بهداشت محیط و  ۹کارشناس کنترل و مبارزه با
بیماریها برای مراسم اربعین اعزام شدهاند ،افزود:
در مرز بازرسان بهداشت محیط دانشگاههای علوم
پزشکی کرمانشاه ،ایالم ،خوزس��تان و آبادان در
پایگاههای مستقر در جادههای مواصالتی منتهی
به مسیرهای زائران استقرار دارند.

تأکید بر نقش رسانه
برای ثبت حماسه اربعین

رئی��س کمیته فرهنگی و آموزش��ی س��تاد
مرک��زی اربعین با تاکید بر اینکه رس��انه نقش
بزرگی در ثبت حماسه اربعین دارد ،گفت :باید از
رسانه برای آگاهی مردم نسبت به اربعین استفاده
ش��ود .به گزارش «وطن امروز» ،حجتاالس�لام
حمید احمدی در دومین همایش یاوران رسانهای
اربعین حسینی گفت :کارکردهای بیبدیل اربعین
ایجاب میکند ما برای آن برنامه داش��ته باشیم،
این حرکت با این گس��تردگی نهتنها مورد توجه
محبان اهل بیت است ،بلکه مورد توجه دشمنان
نیز خواهد بود ،پس ما در اربعین حسینی هم با
فرصت و هم با چالش روبهرو هستیم .وی افزود:
اس��تفاده مناس��ب از این فرصت عظیم نیازمند
حضور فعال و همکاری کسانی است که به عنوان
پیش��گامان فرهنگی جامعه اس�لامی محسوب
میش��وند .اگر ما بخواهیم با چالشهای روبهرو
مقابلهکنیماهالیرسانهبایدکمککنند.میطلبد
ملت توسط رسانهها از این چالشها مطلع شوند.
بدون حضور رس��انه امکان اطالعرسانی صحیح
و آگاهی دادن نسبت به آس��یبها وجود ندارد.
مدیر کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین وزارت
کشور اظهار داشت :به همین منظور ستاد مرکزی
اربعین تالش دارد عالقهمندان سفر اربعین را از
زوایای این س��فر آگاه کند ،این سفر متشکل از
ملیتهای گوناگون است که کار جدی برای ایجاد
تعامالت را میطلبد.

آژیر

موضوع مدارس خشتی و گلی
توسعه و تجهیز مدارس کشور
اذعان کرد بهطور میانگین  ۳۰پ�س از اتفاق�ات ناگوار اخی�ر ،مدیران و همچنی��ن مدارس فرس��وده
درصد مدارس کش��ور فرسوده آموزشوپ�رورش ب�ه ج�ای توضی�ح حلوفصل میشد اما مدیران هر
هستند .به گزارش مهر ،اگرچه قانعکنندهتنهابهحضورمیانخانوادهها ،سال نوید اتمام کار تا پایان آن
مدیران در این س��الها تالش فرس�تادن پیام و دستور پیگیری اکتفا سال را میدهند .جوابی که حاال
کردن��د وضعیت آم��ار را کمی کردهاند .به نظر میرسد آنچه همچنان دیگر مخاطبان آموزشوپرورش
بهبود ببخشند و از آمار مدارس می�ان مدیران کاری س�خت و دش�وار و والدی��ن «دنی��ا» را راض��ی
فرس��وده کم کنن��د اما چطور اس�ت« ،عذرخواه�ی رس�می» اس�ت نمیکن��د .با این ح��ال ،روابط
عمومی معاونت حقوقی و امور
میت��وان پذیرفت مدی��ران با
وجود اطالع از فرسودگی  ۳۰درصدی مدارس که هر مجلس وزارت آموزشوپرورش خبر میدهد مجمع
کدام مستعد گرفتن جان دانشآموزان هستند ،اجازه نمایندگان استان کردس��تان در مجلس در دیدار با
وزیر آموزشوپرورش از پیگیریهای وی درباره حادثه
برپایی کالس را در این مدارس بدهند؟
همین جا موضوع همیش��گی نب��ود اعتبارات و ریزش دیوار حیاط مدرسه در سنندج تشکر کردند.
بودج��ه و امکانات پیش کش��یده میش��ود که باید در این دیدار که مهدی فرش��ادان نماینده سنندج،
پرس��ید پاسخگوی از دست رفتن جان کودکان این حم��داهلل کریمی نماین��ده بیجار ،منص��ور مرادی
سرزمین تا تامین بودجه مورد نیاز چه کسی است؟ نماینده مریوان و محسن بیگلری نماینده سقز و بانه
مهراهلل رخشانیمهر اعالم کرده بود :مدارس با خطر حضور داشتند ،درباره مسائل مبتالبه آموزشی استان
ب��اال ،مثل مدارس خش��تی و گلی را تا پایان س��ال کردستان نیز بحث و گفتوگو شد.
تحصیلی امس��ال جمعآوری میکنیم .این مدارس ■■مسؤولیتآموزشوپرورش
که عمدتا در روس��تاها هستند بیش از پیش عدالت
پ��س از حادثه ریزش دیوار حیاط مدرس��ه در
آموزشی را زیر سوال میبرند و این در حالی است که روس��تایی از توابع آموزشوپرورش ناحیه سنندج
ساالنه اعتباراتی فارغ از بحث اعتبارات برای نوسازی کهیکی از دانشآموزان مدرسه مصدوم و متأسفانه
و تجهیز مدارس روستاها در نظر گرفته میشود که بعد از اعزام به بیمارستان فوت شد ،به دستور وزیر
به نظر میرسد سالها پیش باید به صورت جهادی آموزشوپ��رورش تیمی ویژه برای بررس��ی دلیل

وق��وع این حادثه و رس��یدگی به آن مأمور ش��ده
اس��ت .در واقع این ماموریتی اس��ت که جوابش از
پیش مشخص اس��ت؛ فرسودگی مدرسه .از سوی
دیگر ایمنی حداکثری برای اردوهای دانشآموزی
باید ب��دون کوچکترین اهمالی پیگیری ش��ود و
مورد توجه وزارت آموزشوپرورش باشد چون همه
میدانیم خطر همیش��ه در جادههای کشور وجود
دارد و ه��ر روز ب��ه طور میانگین ج��ان  ۴۴نفر را
میگی��رد .اما اینکه از میان ای��ن  ۴۴نفر ،نام چند
دانشآموز در تاریخ تصادفات جادهای ثبت ش��ود،
قبل از هر چیز مسؤولیت را متوجه آموزشوپرورش
میکند.
اینکه هنوز مهرماه تمام نش��ده و خبر درگذشت
 3دانشآم��وز در محیط مدرس��ه یا وابس��ته به آن
مخابره میش��ود ،جای تامل دارد .ای��ن تامل برای
تمام مدیران دولتی الزم اس��ت و پاس��خگویی آنها
را میطلب��د .البت��ه ش��اید قبل از هم��ه اینها برای
بازگشت به فضای انتشار اخبار خوبی که از وزارتخانه
پرمخاطب آموزشوپرورش مخابره میش��ود نیاز به
یک «عذرخواهی رسمی» باشد؛ اتفاقی که متاسفانه
در سنوات گذش��ته هم برای اتفاقات مشابه و حتی
نادر مانند آنچه درباره آزار و اذیت دانشآموزان یکی
از مدارس پسرانه تهران رخ داد ،عملی نشد و مدیران
به ابراز تاسف بسنده کردند.

 15کشته و زخمی در واژگونی اتوبوس

گروه اجتماعی :پلیس راهور ناجا جزئیات واژگونی اتوبوس در ش��مال
فارس را اعالم کرد و مشخص شد ۲تن از سرنشینان تبعه فرانسه بودند.
ب��ه گزارش فارس ،رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور
ناجا از واژگونی یک دستگاه اتوبوس با  ۲۲سرنشین در شمال فارس خبر
داد .سرهنگ نادر رحمانی افزود :حوالی ساعت  ۵:۴۰بامداد شنبه یک
دستگاه اتوبوس که از شاهینشهر به سمت شیراز میرفت در کیلومتر ۴۰
محور سعادتشهر به شیراز واژگون شد .رئیس مرکز اطالعات و کنترل
ترافیک پلیس راهور ناجا افزود :متاس��فانه در این حادثه  ۵تن کشته و
 ۱۰تن مجروح شدند .وی با اشاره به اینکه  ۲تن از سرنشینان اتوبوس
تبعه کشور فرانسه بودند ،افزود :برابر گزارشات دریافتی ،حال این  ۲تن
مساعد است .رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا
گزارش  2گروه اجتماعی :فرماندار سرپلذهاب
گفت :حدود  ۳۰درصد مستاجران
خانههای تخریبی ش��هری در اس��تان کرمانش��اه
ک��ف خیاب��ان زندگی میکنن��د ،به ای��ن معنا که
هنوز در اس��کان موقت به س��ر میبرند و در چادر و
کانکسهستند.
محبت جمالینیا ،فرماندار س��رپلذهاب درباره
آخرین آمار اعالم ش��ده از افرادی که هنوز در چادر
زندگ��ی میکنند و با وجود نزدیک ش��دن به فصل
سرما هنوز در اسکان موقت به سر میبرند ،گفت :این
روزها همه مشغول مشارکت در ساختوساز مناطق
زلزلهزده کرمانشاه هستند و درباره آماده نشدن همه
خانههای بازس��ازی ش��ده باید بگویم فقط  ۲۸روز
بتنریزی کف زمان میبرد ،بنابراین با یک حس��اب
سرانگشتی میتوان دریافت که بازسازی همه خانهها
زمان زیادی را نیاز دارد.
■■تورم بالی جان مستأجران

وی با اشاره به اینکه مستاجران خانههای تخریبی
و تعمیری به دلیل رشد نرخ تورم برای پرداخت اجاره
خان ه دچار مشکل ش��دهاند ،به ایلنا گفت :حدود ۳۰
درصد مستاجران خانههای تخریبی شهری در استان
کرمانش��اه کف خیابان زندگی میکنند ،به این معنا
که هنوز در اس��کان موقت به س��ر میبرند و در چادر
و کانکس هس��تند ،البته برخی از آنها هم برای اجاره
واحدها مراجعه کردهاند .فرماندار سرپلذهاب در رابطه
با تامین وسایل گرمایشی برای مردم اظهار داشت :در
سالمت گروه اجتماع�ی :رئیس بخش ریه
مرک��ز طبی ک��ودکان ،هزینههای
دارویی بیماران  CFرا بسیار گران عنوان کرد و گفت:
هزینه ماهانه یک بیمار  CFچهار و نیم میلیون تومان
است که س��هم پرداختی بیماران باالست .به گزارش
مهر ،محمدرضا مدرسی اظهار داشت :بیماری  CFبه
عنوان شایعترین بیماری ارثی مغلوب در دنیا شناخته
میشود که ژن بیماری از مادر و پدر به ارث میرسد.

درباره علت این حادثه گفت :برابر نظر اولیه کارشناسان پلیس راه استان،
عدم توانایی در کنترل وس��یله نقلیه ناشی از خستگی و خوابآلودگی
راننده دلیل این واژگونی بوده اس��ت .همچنین رئیس پلیس راه راهور
ناجا جزئیات بیش��تری از واژگونی اتوبوس در استان فارس تشریح کرد
و اف��زود :راننده اتوب��وس خواب بوده و در لحظه وق��وع حادثه به الین
مقابل وارد شده و در حاشیه آن واژگون میشود .سردار محمدحسین
حمیدی با اشاره به اینکه در این حادثه متاسفانه  ۵تن کشته و  ۱۰تن
مجروح شدهاند ،افزود :بر اساس اطالعات سامانه سپهتن ،راننده اتوبوس
حادثهدیده امکان اس��تراحت داشته ولی استراحت نکرده است! رئیس
پلی��س راه راهور ناجا با تاکید بر اینکه اتوبوس دارای راننده کمکی نیز
بوده است ،تصریح کرد :راننده زنده است و هماکنون کارشناسان پلیس

راه در حال بررسی موضوع هستند که چرا راننده استراحت نکرده است.
به گفته وی ،توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و
خوابآلودگی راننده دلیل این واژگونی بوده است.

فرماندار سرپلذهاب با اشاره به روند ساختوساز خانههای مردم زلزلهزده کرمانشاه اعالم کرد

زندگی  ۳۰درصد زلزلهزدگان در خیابان!

فرهاد تجری ،نماینده قصر شیرین :زلزلهزدگان از ماه جاری قبض آب و برق دریافت میکنند

 ۵میلی��ون را انتخاب کردن��د و در چادر باقی ماندند.
از سال گذشته تاکنون حداقل  ۳هزار واحد مسکونی
جدید به شهرستان سرپلذهاب اضافه شدهاست .وی
گفت :افرادی که  ۵میلیون تومان را دریافت کردهاند و
کانک��س ندارند ،آب و برق مجانی و محیط در اختیار
آنهاست .تدابیری هم برای فصل سرما از سال گذشته
در نظر گرفته شده بود که همچنان باقی است.
■■زلزلهزدگان قبض آب و برق دریافت میکنند

سال گذش��ته هاللاحمر  ۲میلیون تومان به هر یک
از واحدهای تخریبی برای تامین وس��ایل گرمایش��ی
اختصاص داد و این وس��ایل به تع��داد نیاز در اختیار
م��ردم قرار گرفت و اگر در حال حاضر کس��ی نیاز به
وسایل گرمایشی داشته باشد ،هاللاحمر برای تامین
آن ورود میکند .برای من هنوز محرز نشده کسی در
سرپل ذهاب در کانکس زندگی کند اما کمترین وسایل
گرمایشی را نداشته باشد .وی با اشاره به اینکه اسکان
مردم در چادر به آن وسعتی که مطرح میشود ،وجود

ندارد ،گفت :اکثر مردم در شهرس��تان س��رپلذهاب
در کانکس اس��کان دارند ،شاید اس��کان در چادر هم
وجود داش��ته باش��د اما درصد بس��یار کمی را شامل
میش��ود .برای تمام کسانی که اسکان موقت دارند و
در فضای عمومی ساکن هستند ،تاسیسات فاضالب،
آب ،خدمات بهداشتی و برق نیز به طور رایگان وجود
دارد .جمالینیا تاکید کرد :به اکثر کسانی که واحدهای
تخریبی داش��تند ،دولت پیش��نهاد  ۵میلیون تومان
وج��ه نقد بالعوض و کانک��س را داد اما برخی از آنها

4/5میلیون هزینه ماهانه یک بیمار CF
وی با اش��اره به وضعیت دردناک این بیماران ،گفت:
مدت زمان زنده ماندن این بیم��اران در ایران بین ۸
تا  ۱۰س��ال است ،در حالی که در آمریکا این زمان به
 ۴۳و در کانادا به  ۵۰سال میرسد .این فوقتخصص
ری��ه کودکان گفت ۵۰ :درصد این بیماران در آمریکا

باالی  ۱۸سال هستند ،در حالی که در ایران باالی ۹۵
درصد بیماران  CFزیر  ۱۸سال هستند .وی با اشاره
به تخریب کامل ریه در این بیماران ،افزود :متاسفانه
این بیماران از نگاه ما دور ماندهاند ،چون بیماری آنها
در ظاهر دیده نمیشود و از درون میپوسند .مدرسی

فرهاد تجری ،نماینده قصر ش��یرین در مجلس
نیز درب��اره وضعیت مردم در مناطق زلزلهزده اظهار
داشت :از زمان وقوع زلزله تا به امروز برای آب و برق
مناطق زلزلهزده وجهی دریافت نشده اما از ماه جاری
قبض دریافت میکنند و باید مبالغ را بپردازند .وی
همچنین درباره اس��کان افرادی که در حال حاضر
و ب��ا وجود نزدیک ش��دن به فصل س��رما هنوز در
چادر زندگی میکنند ،گفت :هرکسی که مستحق
دریافت کانکس بوده و باید از چادر خارج میش��ده،
ش��رایط این کار برای وی فراهم شده است .تجری
خاطرنش��ان کرد :برخی به میل خودشان اسکان در
چادر را انتخاب کردهاند ،در واقع افرادی که در چادر
اسکان دارند ،به جای دریافت کانکس ،مبلغی را برای
بازس��ازی خانههای خود دریافت کردهاند .برهمین
اساس ،امکان دارد هنوز افرادی وجود داشته باشند
که در چادر زندگی کنند ،بنابراین افرادی که در حال
حاضر هنوز در چادر زندگی میکنند به خواست خود
در این شرایط هستند.
به داروهای این بیماران اش��اره کرد و گفت :داروهای
اصلی این بیماران در کش��ور موجود نیست و ربطی
ه��م به تحریمها ندارد .وی اف��زود :هزینه درمان یک
بیمار  CFدر ماه  4/5میلیون تومان برآورد میش��ود
که بیشتر این هزینه متوجه بیمار و خانوادههای آنان
است .مدرسی در عین حال گفت :تالش میکنیم این
بیماری جزو بیماریهای خاص قرار بگیرد ،زیرا یک
قلم داروی آنها  2/4میلیون تومان قیمت دارد.

جلوگیری از قاچاق  319هزار لیتر
نفتسفید

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از
جلوگیری از قاچاق  319هزار لیتر نفتسفید
و جریمه شرکت متخلف خبر داد .به گزارش
فارس ،سیدیاسر رایگانی ،سخنگوی سازمان
تعزی��رات حکومت��ی گفت 319 :ه��زار لیتر
نفت س��فید توس��ط گمرک ماهیرود به ظن
قاچاق به تعزیرات حکومتی معرفی و در این
زمینه پرونده تخلف تشکیل شد .وی افزود :با
احضار مدیرعامل شرکت متخلف به تعزیرات
حکومتی پرونده مورد رس��یدگی بیشتر قرار
گرفت و در نهایت با ارائه نشدن مدارک الزم،
تخل��ف محرز اعالم و متخلف به پرداخت 13
میلی��ارد ریال جزای نق��دی در حق صندوق
دولت محکوم ش��د که  10میلیارد ریال این
جریمه توسط اجرای احکام وصول شده است.
کوتاه وگویا
چالشه��ای نوآوری و فناوری (آیچلنج) در
ی نانوی سال جاری،
حاشی ه نمایش��گاه فناور 
مس��ابق ه طراحی چال��ش ن��وآوری نانویی را
برگزار میکند .عالقهمندان تا سهش��نبه 24
مهرماه  97فرصت دارند مسال ه فناوران ه مورد
نظر خ��ود را ارائه دهند .کارگ��روه صنعت و
بازار ستاد ویژه توس��عه فناوری نانو در قالب
آیچلنج مس��ابق ه طراحی چالش ن��وآوری را
برگزار میکند.
مشاور معاون اول قوهقضائیه گفت :هزینه
مبارزه ب��ا مواد مخ��در ،درم��ان و بازپروری
معت��ادان باید ب��ا ضبط خودروه��ای حمل
موادمخ��در و مص��ادره اموال این دس��ته از
قاچاقچیان تأمین شود .حسین ذبحی درباره
چگونگی مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر
و روانگردانها ،افزود :سیاستهای پیشگیرانه
در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از طریق ترک و
درمان معتادان (به عنوان جامعه هدف قاچاق
مواد) به منظور کاهش تقاضا باید اعمال شود.
این موضوع باعث کاهش ورود ،تولید ،عرضه
و فروش مواد و در نتیجه کم ش��دن فعالیت
قاچاقچیان مواد مخدر در کشور میشود و از
تعداد پروندههای قضایی ،محکومان ،زندانیان
و اعدامها میکاهد.
حس��ن بش��یر ،رئیس هیأت علمی دومین
همایش بینالمللی سواد رسانهای و اطالعاتی،
با اشاره به این نکته که زمینهسازی الزم برای
مشارکت و حضور خانوادهها در همایش برای
طرح مس��ائل و مشکالت خود در حوزه سواد
رس��انهای انجام شده اس��ت ،گفت :شایسته
است که خانوادهها مطالب و دغدغههای خود
در این ارتباط را به دبیرخانه همایش ارس��ال
کنند.
نمایش آیینی «علیا مخدره» همزمان با ماه
صفر در فرهنگس��رای عترت واقع در میدان
امام حس��ین(ع) روی صحنه میرود .نمایش
«علیا مخدره» همزمان با ایام عزاداری س��ید
و س��االر ش��هیدان در ماه صفر تا  ۲۹مهرماه
به مدت  ۱۰شب در فرهنگسرای عترت واقع
در میدان امام حس��ین(ع) وی��ژه بانوان اجرا
میشود.
فاطم��ه صدیقمروس��تی ،دبی��ر علم��ی
سیوچهارمین همایش عمومی انجمن صرع
ایران با اشاره به نکاتی که افراد مبتال به صرع
قبل از بارداری بای��د بدانند ،گفت :زنانی که
مبتال به صرع نیستند احتمال اینکه جنین یا
نوزاد آنها دچار عارضه ش��ود یک تا  3درصد
اس��ت و این آمار در زنان مص��روع به  5تا 6
درصد میرسد که اختالف چندانی ندارد ولی
ب��ه هر حال در دوران بارداری باید مالحظات
الزم برای این بیماران در نظر گرفته شود.
براس��اس مصوبه جدید کمیته نرخگذاری
س��ازمان مدیری��ت میادی��ن می��وه و ترهبار
ش��هرداری تهران ،محصوالت فرآوری ش��ده
بس��تهبندی در میادی��ن و بازاره��ای میوه و
ترهب��ار با  ۳تا  ۱۵درص��د تخفیف در قیمت
مصرفکننده درج شده روی محصول عرضه
میش��ود .این مصوب��ه از صبح یکش��نبه در
میادین و بازارهای میوه و ترهبار پایتخت اجرا
میشود.
مس��عود س��ریعالقلم ،مدیرعامل ش��رکت
ش��هروند ،دانشآموزان و کودکان را بخش��ی
از مهمتری��ن و اثرگذارتری��ن اقش��ار جامعه
دانس��ت که باید به ص��ورت هدفمند از افکار
و نظراتش��ان در جه��ت تولی��د ایدههای نو
برخوردار ش��د و بر ضرورت همفکری ،تعامل
و تبادل نظر با دانشآموزان تاکید کرد .وی با
اشاره به لزوم توسعه خدماتدهی به کودکان
و نوجوانان در فروش��گاههای شهروند ،توجه
به خواس��ت و نیاز این قشر از جامعه را جزو
مهمترین دغدغههای مدیریت شهری دانست.

