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اجتماعي

وطن امروز شماره 2714

ایرانمال

اجرای حکم تخلفات ایرانمال

شهردار منطقه  ۲۲ش��هرداری تهران گفت:
همه مف��اد رأی پروژه ایرانمال اعم از پارکینگ،
قلع ،تخریب و جرایم دارای زمانبندی است .علی
نوذرپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
با اش��اره به صدور رأی بدوی در کمیسیون ماده
 ۱۰۰برای تخلف��ات پروژه ایرانمال ،گفت :همه
مفاد رأی بدوی اجرا میش��ود ،زیرا مالک هم به
رأی صادره اعتراض نکرده و به آن تمکین کرده
اس��ت .وی با بیان اینکه تاکنون تنها بخشهایی
از پروژه افتتاح ش��ده ،اظهار کرد :در حال حاضر
صورتجلسهای بر اساس مفاد رأی بدوی تنظیم
ش��ده و برای بخشه��ای مختل��ف رأی صادره
زمانبندی شده اس��ت .نوذرپور افزود :بر همین
اس��اس برای هر بخ��ش از رأی ،مالک مکلف به
رعای��ت و تأمین همه مواردی اس��ت که در رأی
کمیس��یون ماده  ۱۰۰صادر شده است .شهردار
منطقه  ۲۲شهرداری تهران درباره مهلت تأمین
پارکینگ ،اظهار کرد :اکنون در مرحله اجرای رأی
هستیم و ابتدا باید جرایم و عوارض را بگیریم .وی
خاطرنشان کرد :اجرای تمام مفاد رأی از پارکینگ
تا قلع و تخریب جرایم و عوارضی که محاس��به
میشود دارای زمانبندی است.
ترافیک

خ جدید تردد
تعیین نر 
در محدوده طرح ترافیک

مدیر واحد ساماندهی محدودهها و طرحهای
ترافیک از تعیین میزان عوارض تردد در محدوده
ط��رح ترافیک خب��ر داد .عمار س��عیدیانفر در
گفتوگو با ایس��نا ،درباره تغییرات بهای عوارض
ورود ب��ه محدوده طرح ترافیک در س��ال  ،۹۸با
بیان اینکه نوع معاینه فنی در تعیین بهای عوارض
تعیینکننده است ،گفت :بهای طرح ترافیک برای
ساکنان محدوده در سال جاری  ۵۰درصد کمتر از
بقیه تعیین شده است ،عالوه بر این خروج ساکنان
قبل از س��اعت  ۸:۳۰و ورودش��ان پس از ساعت
 ۱۶:۳۰رایگان اس��ت .وی با بی��ان اینکه تعیین
قیم��ت نهایی طرح ترافیک به نوع معاینه فنی و
زمان تردد بس��تگی دارد ،افزود :در طرح ترافیک
سال جاری برای خودروهای بدون معاینه فنی برتر
۱۵درصد افزایش بها در نظر گرفته شده و بهای
طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینه فنی
کمتر از  ۸درصد ،افزایش یافته است .سعیدیانفر
با بیان اینکه یکی از مالکهای محاس��به بهای
ع��وارض ،حضور در زم��ان اوج یا غیراوج ترافیک
و آخرین و نخستین مشاهده پالک در دوربینها
است ،تصریح کرد :ساعت قبل از  ۱۰صبح و پس
از  ۱۶عصر ،س��اعت اوج ترافیک صبح و عصر در
نظر گرفته شده است .وی درباره هزینههای تردد
در محدوده طرح ترافیک با بیان اینکه اگر محل
سکونت داخل محدوده طرح ترافیک باشد با ۵۰
درصد تخفیف روبهرو هستید ،ادامه داد :در ساعات
غیراوج اگر خودرو دارای معاینه فنی برتر باش��د
مبلغ  ۷۲۴۵تومان در نظر گرفته میشود و اگر در
ساعات غیراوج خودروی دارای معاینه فنی عادی
وارد محدوده شود ،مبلغ  ۹۶۶۰تومان برای وی
تعیین خواهد ش��د .بهگفته وی ،اگر منزل داخل
محدوده طرح ترافیک باش��د در س��اعتی که در
یکسر اوج از منزل خارج و دارای معاینه فنی برتر
باش��د مبلغ  ۱۰هزار و  ۳۵۰تومان برای شهروند
در نظر گرفته میش��ود و اگر دارای معاینه فنی
عادی باشد در یکس��ر اوج مبلغ  ۱۳هزار و ۸۰۰
تومان برای وی در نظر گرفته میشود .همچنین
اگر تردد در  2س��ر اوج (قبل از  ۱۰صبح و بعد از
س��اعت  )۱۶باشد و دارای معاینه فنی برتر باشد
مبلغ  ۱۵ه��زار و  ۵۲۵تومان و اگر دارای معاینه
فنی عادی باش��د مبلغ  ۲۰هزار و  ۷۰۰تومان در
نظر گرفته خواهد شد .سعیدیانفر گفت :اگر محل
سکونت خارج از محدوده طرح ترافیک باشد قطعا
تخفیف  ۵۰درصدی لحاظ نمیش��ود و قیمتها
افزایش مییاب��د .وی ادامه داد :اگر خودرویی در
ساعات غیر اوج وارد محدوده طرح ترافیک شود،
در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ  ۱۴هزار
و  ۴۹۰تومان در نظر گرفته میشود و در صورت
داش��تن معاینه فنی عادی مبلغ  ۱۹هزار و ۳۲۰
تومان براساس نرخ سال  ۹۸از حساب شهروندی
وی کس��ر میش��ود .وی افزود :اگر زمان سفر در
حالتی باش��د که در یک سر اوج باشد در صورت
داش��تن معاینه فنی برتر مبل��غ  ۲۰هزار و ۷۰۰
تومان و در صورت داشتن معاینه فنی عادی مبلغ
 ۲۷هزار و  ۶۰۰تومان در حساب شهروندی راننده
حساب خواهد شد .به گفته سعیدیانفر ،اگر سفر
در خارج از محدوده در  2سر اوج باشد در صورت
داشتن معاینه فنی برتر مبلغ  ۳۱هزار و  ۵۰تومان
و در صورت داش��تن معاینه فنی عادی مبلغ ۴۱
هزار و  ۴۰۰تومان تعیین خواهد شد .وی با بیان
اینکه تخفیف  ۹۰درصدی برای معلوالن و بیماران
خاص در نظر گرفته شده است ،گفت :همچنین
خودروهای مس��افری و آژانسه��ا در صورتی که
 3س��ند سفر در روز ثبت کنند مشمول دریافت
یَش��وند و وانتبارها و
تخفی��ف  ۷۰درصدی م 
خودروهای عمومی نیز اگر یک «باربرگ» در روز
به ثبت برسانند ،میتوانند از تخفیف  ۷۰درصدی
بهرهمند ش��وند .س��عیدیانفر افزود :البته همه
س��همیهبگیران باید مبلغ  ۱۲۰هزار تومان بابت
بهای خدمات پرداخت کنند.
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پزشک

وزیر کشور به دنبال تأکیدات رئیس جمهوری وعده داد

همه خانههای سیلزده را تا نوروز  99میسازیم
«بنا داریم خانههایی که احتیاج
سیل
به بازس��ازی و نوس��ازی دارند تا
پایان خرداد  ۹۸آماده کرده و در اختیار هموطنان
در مناطق س��یلزده قرار دهیم» .به گزارش مهر،
عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کش��ور در جلس��ه
کمیته بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده کشور
که در وزارت کش��ور برگزار ش��د ،گفت :در جلسه
کمیته بازس��ازی و نوس��ازی که امروز برگزار شد،
دس��تگاههای مختلف��ی که در ای��ن کمیته عضو
هستند گزارشهای مختلف خود را ارائه دادند .وی
افزود :خرید انبوه مصالح در دستور کار قرار گرفته
و در حال انجام شدن است .جلسات متناظر با این
کمیته هم در استانها تشکیل شده و پیگیر کارها
هس��تند .امر تحقیقات و بازس��ازی نیز به سرعت
انجام میشود .وزیر کشور با اشاره به زمانبندی که
برای بازسازی و نوسازی منازل آسیبدیده در نظر
گرفته شده است ،گفت :ما تا آخر خرداد زمانبندی
را برای بازسازی و نوس��ازی منازل آسیبدیده در
نظر گرفتهایم و امیدواریم این زمان نیاز به تجدید
مجدد نداش��ته باش��د .وی گفت :انشاءاهلل تا آخر
خرداد مردم میتوانند در خانههای خودشان (همان
خانههایی که نیاز به بازس��ازی و نوس��ازی دارند)
سکنی گزینند و همچنین در همین راستا

قراردادهای مشارکتی با دستگاههای مختلف بسته
شده که به عنوان مثال بسیج  ۱۰هزار تا  ۲۰هزار،
کمیته امداد  ۱۰هزار و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
حدود  ۱۰هزار خانه را برای بازس��ازی و نوس��ازی
در نظر گرفتهاند تا عملیات بازسازی و نوسازی را
انجام دهند .رحمانیفضلی در تشریح کمکها در
حوزه مش��ارکتی گفت :تیمهایی ک��ه بنا دارند به
صورت مشارکتی در مناطق سیلزده فعالیت کنند،
ما کمکه��ای بالعوضی که از س��وی دولت ارائه
میشود ،همچنین تسهیالتی که از سوی بانکها
داده میش��ود و دیگر منابع موج��ود را در اختیار
اینها قرار میدهیم و این تیمها هم زیر نظر بنیاد
مس��کن به فعالیت برای ساختوساز میپردازند.
البته هزینه هر ساختوس��از را بنیاد مسکن برای
این گروهها مشخص میکند .وزیر کشور در رابطه
با بحث معیش��ت مردم در مناطق سیلزده گفت:
وسایل زندگی تا امروز بالغ بر  ۱۰۰هزار مورد تهیه
ش��ده و در اختیار مردم سیلزده قرار گرفته است.
به دستگاههای مختلف هم اعالم کردهایم وسایل
را بین مردم توزیع کنند .به نس��بت اینکه منازل
آماده میش��وند ،وسایل هم به مردم داده میشود.
رحمانیفضلی خاطرنش��ان ک��رد :همانطور که

رئیسجمهور دستور داده بود ،انشاءاهلل تا نوروز ۹۹
تمام مسکنهایی که در سیالب تخریب شدهاند،
ساخته میشوند و مردم در شب عید در خانههای
خودش��ان خواهند بود و خانههایی که احتیاج به
بازس��ازی و نوسازی دارند ،حداکثر تا پایان خرداد
کارشان تمام میشود.
■■تقسیم  ۷۰هزار بسته لوازم خانگی

رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور گفت:
 ۷۰هزار پک لوازم خانگی تهیه و بین استانهایی
که درگیر سیل بودند توزیع شده است .به گزارش
مهر ،اس��ماعیل نجار اظهار ک��رد :امکان تجاری،
شهری و روستایی  ۲۱استان درگیر سیل ارزیابی
و مش��خص ش��د  ۱۶۹ه��زار و  ۳۷۷واحد نیاز به
تعمیر و نوسازی دارند .نجار خاطرنشان کرد :بنیاد
مسکن انقالب اسالمی مأموریت بازسازی خانههای
تخریب ش��ده در استانهای سیلزده را در سطح
کشور به عهده گرفته و تمهیدات الزم برای این کار
اندیشیده شده است .وی با اشاره به بحث اعتبارات
در نظر گرفته ش��ده برای مردم مناطق س��یلزده
گفت :بانکها آماده پرداخت در بخشهای مختلف
هستند و در رابطه با تأمین مسکن اضطراری برای
روستاییان  ۶میلیون تومان برای  6ماه که طی 3

قس��ط به آنها پرداخت میشود و برای شهروندان
دیگر  ۱۲میلیون تومان که به صورت  3قس��ط به
آنها پرداخت میش��ود ،در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد :این مبالغ در اختیار مردم مناطق
سیلزده قرار داده میشود تا بتوانند جایی را اجاره
و در آن سکونت کنند تا خانههای خودشان آماده
ش��ود و اگر هم نتوانس��تند جایی را اجاره کنند،
دستگاههای مربوط تمام تمهیداتی که الزم باشد
انجام میدهند تا این افراد بدون خانه نمانند .نجار
افزود :حدود  ۷۰ه��زار پک لوازم خانگی از جمله
یخچ��ال ،فرش ،گاز 2 ،تخته پت��و و مقدار اندکی
لوازم پخت و پز برای مردم مناطق سیلزده در نظر
گرفته ش��ده که  ۳۰هزار پک از این تعداد از سوی
س��تاد فرمان اجرایی حضرت امام و  ۴۰هزار پک
از طریق پولهایی که مردم به حساب هاللاحمر
جمهوری اس�لامی ایران واریز کردهاند ،قرار است
تهیه شود.
در همین حال عبدالحس��ین معزی ،نماینده
ولیفقی��ه در جمعیت هاللاحم��ر از جمعآوری
 ۱۵۰میلیارد تومان کمک مردمی به آسیبدیدگان
سیل خبر داد.

اجرای پرونده الکترونیک سالمت
برای پزشکان عمومی از تیر

بر اس��اس برنامهه��ای وزارت بهداش��ت ،از
اول تیرم��اه «پرونده الکترونیک س�لامت» در
س��طح یک خدمات و برای پزش��کان عمومی
سراس��ر کش��ور اجرایی میش��ود .ب��ه گزارش
تسنیم ،علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی داش��تن
پرون��ده الکترونیک کارآم��د را اولویت و زمینه
اج��رای مناس��ب برنامه نظام ارجاع و پزش��ک
خانواده برش��مرد و تصریح ک��رد :در قالب این
پرون��ده میتوان ب��ا ایجاد راهنماه��ای بالینی،
برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع را اجرایی
کرد .وی با اشاره به اینکه تکریم و رضایتمندی
گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت باید در برنامه
نظام ارجاع مورد توجه قرار گیرد ،اضافه کرد :در
این راس��تا باید ضمن ایجاد سیستم نوبتدهی
مناسب در مراکز درمانی ،نتایج این برنامه برای
مردم و ارائهدهندگان خدمت قابل لمس باشد.
همچنین میتوان با راهاندازی س��امانه پیامکی،
به گیرندگان خدمت زمان مراجعه و نوبتشان
را اطالعرس��انی کرد .وی با تاکید بر استفاده از
ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه نظام
ارجاع ،خاطرنشان کرد :میتوان ضمن جلوگیری
از ایجاد محدودیت ب��رای گیرندگان خدمت و
افزایش رضایتمن��دی آنها ،از ازدحام و افزایش
بار مراجعه بیماران به مراکز دولتی نیز پیشگیری
کرد .بهگفته وی ،از اول تیرماه پرونده الکترونیک
س�لامت در سطح یک خدمات و برای پزشکان
عمومی اجرایی میشود؛ در سطح  2برنامه نیز
تش��خیص بیماری ،نوع تجویز و تعیین تکلیف
بیماران باید مشخص و مورد توجه قرار گیرد.
مددجو

واریز نقدی سبد غذایی مددجویان
مدرسه مدی��رکل فرهنگ��ی و هن��ری
آموزشوپ��رورش ب��ه تش��ریح
جزئیات دس��تورالعمل س��رود مدارس پرداخت
و گفت :بهکارگیری نیروی آزاد در بخش س��رود
م��دارس حتماً باید ب��ا مجوز و تأیید حراس��ت
آموزشوپرورش باشد .علی رمضانی در گفتوگو
با فارس ،درباره کلیپهای جنجالی منتشرشده از
مدارس ،اظهار کرد :دستورالعملی را سال گذشته
برای سرود مدارس ارس��ال کردهایم و نکاتی که
دغدغه به حساب میآید در آن دستورالعمل ذکر

ممنوعیت پخش ترانههای نامناسب در مدارس
ت سرود
ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه در فعالی 
دخت��ران ،اجرای تکخوانی ممنوع اس��ت ،افزود:
تأکید کردیم در تولید و ساخت سرود مدارس به
منظور نیل به اهداف آموزش��ی و تربیتی و درک
بهتر مفاهیم و محتوا ،اش��عار کتب درسی مالک
داد :در دستورالعمل
کار قرار گیرد .رمضانی ادامه 
ذکر شده است که مسؤولیت تهیه سرود از اشعار

کتابهای درس��ی با معلمان باشد .همچنین ما
تأکید کردهایم همکاری آقای��ان به عنوان مربی
فنی ،رهبر گروه ،مش��اور و ...در مدارس دخترانه
اکیدا ً ممنوع است و اعالم شد اگر با چنین موردی
مواجه شویم ش��دیدا ً با آن برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه باید از پخش و اجرای سرودها و
ترانههای نامناسب با سن دانشآموزان پرهیز شود،

افزود :ش��عار ما این است که محیط شادابی در
مدارس مطابق فرهنگ غنی اسالمی ایجاد شود.
افزود :اگرچه هنوز به این نتیجه نرسیدهایم که
وی 
ش شده در مدارس ما ساخته شده
کلیپهای پخ 
اس��ت ولی وزیر آموزشوپ��رورش  ۳نفر را مأمور
کرده ت��ا موضوع را پیگیری کنن��د و اگر خدای
ناکرده فردی در اینباره قصوری کرده باشد ،با وی
برخورد شود .ما هیچگاه اجازه نمیدهیم به اهداف
متعالی تعلیم و تربیت و تعهدی که ما نسبت به
شهدا داریم خدشهای وارد شود.

رئی��س کمیته امداد از واریز نقدی بس��ته
غذایی به ارزش  ۴۷۸میلیارد تومان به حساب
خانوادهه��ای تح��ت حمایت کمیت��ه امداد و
بهزیس��تی خبر داد و گفت :این مبلغ از ۱۰۰
هزار تا  ۳۰۰هزار تومان با توجه به تعداد اعضای
خانوار متغیر است .به گزارش ایسنا ،سیدپرویز
فتاح با اع�لام این خبر افزود :تعداد  ۲میلیون
و  200هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد
مش��مول دریافت این بس��ته غذایی هستند.
وی ادامه داد :مبل��غ واریزی برای خانوادههای
تکنف��ره  ۱۰۰هزار توم��ان 2 ،نفره  ۱۵۰هزار
تومان 3 ،نفره  ۲۰۰ه��زار تومان 4 ،نفره ۲۵۰
هزار تومان و  5نفره و بیش��تر مبلغ  ۳۰۰هزار
تومان اس��ت و متوس��ط مبلغ پرداختی برای
خانوادهه��ای تحت حمایت کمیته امداد مبلغ
 ۲۰۰هزار تومان اس��ت .فت��اح تاکید کرد :این
بسته غذایی شامل خانوادههای تحت پوشش
کمیته امداد و سازمان بهزیستی میشود.
تبریز

بازار تبریز باز هم در آتش سوخت

توصیههای غذایی به روزهداران در وعدههای سحر و افطار
گروه اجتماعی :سرپرس��ت دفتر طب ایرانی وزارت
بهداش��ت با تاکید بر مصرف وعده س��حری در ماه
رمضان ،گفت :پرهیز از مصرف غذاهای تند ،س��رخ
کرده و چرب در وعده سحر و کاهش فعالیت فیزیکی
و ورزش بویژه در س��اعات گرم روز ،از مواردی است
که به کاهش تش��نگی در ط��ول روزهداری کمک
میکند .محمود خدادوست ضمن ارائه توصیههای
غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان ،گفت :در چند
سال اخیر مهمترین توصیه ما در ماه رمضان ،بیدار
ش��دن در سحر و مصرف وعده سحری بوده است تا
از ب��روز ضع��ف در روزهداران به دلیل طوالنی بودن
روزها جلوگیری ش��ود .وی افزود :از سوی دیگر ،با
توجه به تاکید حکمای طب ایرانی مبنی بر خوردن
غذا تنها در هنگام وجود اش��تهای صادق ،به افرادی
که احساس بیاشتهایی در وعده سحر دارند ،توصیه
میش��ود افطاری را به صورت سبک و در حد نان و
پنیر و سبزی یا گردو در نظر بگیرند و عالوه بر پرهیز
از مصرف غذاهای س��نگینی مانند هلیم ،شلهزرد،
کلهپاچه و آش که در توان هضم معده در فصول گرم
س��ال نیست ،وعده شام را نیز حذف کرده یا در حد
بسیار کم و سبک میل کنند .سرپرست دفتر طب
ایرانی وزارت بهداشت بر ضرورت خواب شبانه در ماه
مبارک رمضان تاکید کرد و گفت :از آنجا که همواره
توصیه ش��ده بی��ن زمان غذا خ��وردن تا خوابیدن

غذاهای تند و چرب نخورید

حداقل باید  2ساعت فاصله باشد و این فاصله بسته
به نوع غذای مصرفی و نوع هضم در هر فرد متغیر
اس��ت ،باید برنامه غذایی در وعده افطار یا شام را بر
مبنای آن تنظیم کرد .وی تصریح کرد :آب ولرم و
خرما یا آب ولرم و یک قاش��ق عسل بهترین گزینه
برای بازکردن روزه است .همچنین توصیه میشود
در وعده افطار ،آب و مایعات سرد به عنوان نخستین
انتخاب استفاده نشود .خدادوست بیان کرد :هنگام
گرسنگی و ایجاد اشتهای واقعی ،حرارت معده باال
رفته و آماده هضم غذا میشود که با توجه به ساعات
ی مدت در ماه رمضان،
طوالنی روز و گرسنگی طوالن 
معده هنگام افط��ار در اوج حرارت خود قرار دارد و
بای��د مادهای را مصرف کرد که هم مقداری حرارت

مع��ده را کاه��ش داده و به تعادل برس��اند و هم با
کاهش ناگهانی آن ،س��بب اختالل در هضم غذای
بعدی و بروز نفخ نش��ود .وی مصرف س��بزی را در
وعده افطار برای کمک به اجابت مزاج و جلوگیری
از بروز یبوس��ت ب ه عنوان یکی از مش��کالت شایع
روزهداری ضروری دانس��ت و تاکید کرد :باید توجه
داشت مصرف سبزی خام در سحری ،میزان عطش
را در طول روز افزایش میدهد و به همین دلیل بهتر
است در این وعده غذایی ،از سبزیجات پخته استفاده
شود .سرپرس��ت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
همچنین نوش��یدن ترکیب عرق کاسنی و شاهتره
را در وعده افطار و س��حر برای جلوگی��ری از بروز
تشنگی در طول روز موثر دانست و افزود :میتوان

سفارشهای غذایی در سحر و افطار
بهترین مواد غذایی برای باز کردن روزه

آب ولرم و خرما یا آب ولرم و یک قاشق عسل

راهکار جلوگیری از تشنگی

خوردن ترکیب عرق کاسنی و شاهتره در افطار و سحر

راهکار عدم کاهش رطوبت بدن در طول روز

مصرف فالوده خیار و سکنجبین یا هندوانه و سکنجبین که از مخلوط
رند ه شده هر یک از این میوهها با سکنجبین به دست میآید

راهکار تقویت قوای بدنی و بازگرداندن رطوبت به بدن

خوابیدن در طول روز

توصیه کمک به اجابت مزاج و جلوگیری از بروز یبوست

مصرف سبزی

مواد غذایی ممنوعه در وعده سحر

غذاهای تند ،سرخکرده و چرب

ی خوری تخم خرفه را در یک نعلبکی
یک قاشق چا 
ریخته و  2قاش��ق غذاخوری دوغ به آن اضافه کرد
تا آن را به خود جذب کند و س��پس تخم خرفهها
را به عرق کاس��نی و ش��اهتره که ترکیبی معتدل
و مقوی معده اس��ت افزود ت��ا اثر ضد عطش آن را
افزایش دهد .وی از مصرف فالوده خیار و سکنجبین
یا هندوانه و سکنجبین که از مخلوط رنده شده هر
یک از این میوهها با س��کنجبین به دست میآید،
بهعنوان دیگر توصیه مناسب برای رفع تشنگی در
ماه رمضان یاد کرد و افزود :پرهیز از مصرف غذاهای
تند ،س��رخکرده و چرب در وعده س��حر و کاهش
فعالیت فیزیکی و ورزش بویژه در ساعات گرم روز،
از دیگر توصیههایی است که به کاهش تشنگی در
طول روزهداری کمک میکند .خدادوست با تاکید
بر منع حکمای طب ایرانی از خوابیدن در طول روز
غیر از روزهای طوالنی فصل تابستان که خوابیدن
قبل از ناهار با اصطالح «خواب قیلوله» توصیه شده
است ،درباره خوابیدن در روزهای ماه رمضان گفت:
ب��ه دلیل روزهداری و نخوردن غ��ذا در ماه مبارک
رمضان ،خوابیدن در ط��ول روز برای تقویت قوای
بدنی و بازگرداندن رطوبت به بدن بویژه در افرادی
که زیاد تش��نه میش��وند ،توصیه میشود اما باید
توجه داشت زمان آن هنگام غروب آفتاب و هنگام
افطار نباشد.

چهارشنبهش��ب و بامداد پنجشنبه گذشته
تبریز با آتش و زلزله ش��ب را س��پری کرد اما با
هم��ت آتشنش��انان و همه نیروه��ای امدادی
که پ��ای کار آمدند ،آتش بزرگ ب��ازار تبریز در
کمتر از  ۴س��اعت اطفا شد .به گزارش تسنیم،
جریان آتشسوزی از سرای «ایکی قاپیلی» (دو
دری) بازار تبریز که مرکز فروش لوازم آرایشی و
بهداشتی است آغاز شد و روند آتش رو به افزایش
بود اما اقدام بموقع آتشنشانان تبریز مانع از تداوم
و گسترش حریق در بازار بزرگ تبریز شد .سرای
ی بازار تبریز حدود  10سال قبل در سال
دو در 
 88هم طعمه حریق شده بود اما عملیات اطفای
کامل آن  48س��اعت به طول انجامید .مدیران
استان از امام جمعه تا شهردار و استاندار از دقایق
اولیه آتشسوزی در بازار تبریز حضور یافته و از
نزدیک روند اطفای حریق در شرایط سخت عبور
و مرور و ازدحام کسبه در بازار را پیگیری کردند.
فرماندهان س��پاه ،ارتش و نیروی انتظامی هم با
حضور در صحنه با بس��یج نیروهای خود تالش
کردند دامنه بحران را کاهش دهند .س��خنگوی
اورژان��س آذربایجانش��رقی اعالم ک��رد تعداد
مصدومان آتشس��وزی که نیروه��ای اورژانس
تحت اقدامات درمانی قرار دادند  16نفر گزارش
ش��ده است که از این تعداد  2نفر به بیمارستان
منتقل ش��دند و بقیه در محل تحت مداوا قرار
گرفتند .از س��وی دیگر زلزل��های به بزرگی 3/1
ریش��تر در عمق  10کیلومتری زمین ،س��اعت
 3:27دقیقه بامداد پنجشنبه تبریز را لرزاند.

