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اخبار کوتاه

توسعه حملونقل عمومی در غربیترین نقطه تهران

معاون حملونقل و ترافیك شــهرداری تهران از انجام مطالعات امکانســنجی
طرح احداث ال آر تی در منطقه  ٢٢خبر داد .به گزارش روابط عمومی معاونت
حملونقل و ترافیك شهرداری تهران؛ محسن پورسیدآقایی در بازدید از منطقه
 ٢٢تصریح كرد :مطالعه طرح احداث مجتمع پارکسواری در ورودی این منطقه
بهمنظور پوشش سفرهای رفتو برگشت تهران  -كرج در حال انجام است كه با
توجه به تقاضای سفر ،ایستگاه وردآورد نیز در این طرح دیدهشده است .معاون
شهردار تهران بر ضرورت رفع مســائل و مشكالت موجود و توسعه حملونقل
عمومی در منطقه  ٢٢بهعنوان غربیترین نقطه تهران تاكید كرد و گفت :مطالعه
احداث  ٤خط مترو در تهران به اتمام رســیده كه بر اســاس آن خط  ٩و ١٠
مترو و امتداد بخشی از خط  ٦مترو به شهروندان در این منطقه خدماترسانی
خواهد كرد .وی با اشــاره به آمار تصادفات جرحی و فوتی در بخشی از بزرگراه
شهید همدانی تاكید كرد؛ عدم وجود دوربینهای ثبت تخلف در این بزرگراه
یكی از مشكالت مطرحشده بود كه مقرر شد تجهیز  ٤دوربین ثبت تخلف دیگر
در این محور در دســتور كار قرار گرفت .پورســیدآقایی با اشاره به پروژههای
ترافیكی آمادهی بهرهبرداری در بزرگراههای منطقه اشاره كرد و گفت ٤ :تقاطع
و رمپ نیمهکارهی بلوار سمیعی -بزرگراه خرازی ،بزرگراه آزادگان -كوهك ،بلوار
كوهك -بزرگراه همدانی و بلوار دهكــده المپیك -بزرگراه همدانی در اولویت
بهرهبرداری قرارگرفتهاند و نظر به اینكه دو پروژه پیشــرفتی كمتر از  ٨٥درصد
دارند مقرر شد،در كمیته اولویتبندی تخصیص بودجه مطرح و بررسی شوند .
معاون شهردار تهران از امکانسنجی احداث ال آر تی در این منطقه خبر داد
و گفت :طول تقریبی طرح مطالعه شده ال آر تی در این منطقه  ١٣.٥كیلومتر
بوده است.

تبدیل نقاشی کودکان بیمار  38کشور به عروسک
توسط استارتاپ ایرانی

تفاهم نامه همکاری «استارتاپ نقاشیم» با«پنجمین جشنواره بینالمللی نقاشی
برای کودکان بیمار» روز  ۱۷مرداد در مرکز طبی کودکان به امضا رســید.دکتر
نیما رضایی ،دبیر جشنواره بینالمللی نقاشی برای کودکان بیمار (شبکه جهانی
یوســرن) در این مراسم بیان کرد :توجه به سالمت روان کودکان بیمار اهمیتی
کمتر از ســامت جسم نداشته و هنر همواره خوراک ســامت روان را تامین
میکند .جلب توجه کودک بیمار به مقوله ای چون نقاشی خودباوری را در وی
پررنگ کرده و او را از تمرکز بر دلزدگی ناشــی از بیماری خارج میکند تا روند
درمان تســریع یابد .رئیس مرکز طبی کودکان با بیان اینکه فراخوان جشنواره
بینالمللی نقاشی برای کودکان بیمار از آبان ماه سال گذشته اعالم شده ،ادامه
داد :از میان آثار ارســال شده به جشنواره ۵۰۰ ،نقاشی از  38کشور در مرحله
اول داوری انتخاب و در مرحله دوم  ۶۰اثر از  ۴گروه ســنی منتخب شــد که
نهایتــا  ۱۵اثر برگزیده با آرای هیئت داوران بینالمللی و نظرســنجی مردمی
معرفی میشوند.

دیدار پرسپولیس -استقالل با کودکان کار منطقه 9

اداره آسیبهای اجتماعی منطقه 9با همکاری اداره ورزش معاونت امور اجتماعی
و فرهنگــی منطقه اقدام به برگزاری مســابقه فوتبال با حضور پیشکســوتان
پرسپولیس و استقالل با منتخب کودکان کار منطقه 9میکند.به گزارش روابط
عمومی شــهرداری منطقه ،9به مناسبت دهه والیت ،مسابقه فوتبال نمادین با
حضور پیشکســوتان پرسپولیس و استقالل با منتخب کودکان کار منطقه 9در
روز امروز از ســاعت  10الی  12در مجموعه ورزشی خوراکیان واقع در خیابان
دامپزشکی ،خیابان حیدریان برگزار خواهد شد.

ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا
متناسب با شرایط فرهنگی اجرایی میشود

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارشناسان دعوت
کرد تا طرحهای خود را جهت ســاماندهی گلزارهای مطهر شــهدا با عنایت به
رهنمودهای مقام معظم رهبری و شــرایط فرهنگی مناطق مختلف کشور ارائه
کنند.به گزارش «ایثار» محمود پاکدل در نشســت شورای اداری بنیاد شهید و
امور ایثارگران شهرســتانهای تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:
با توجه به شــرایط فعلی کشور تمام تالشمان را میکنیم تا وضعیت بهدرستی
مدیریت شود و از این شرایط بهخوبی عبور کنیم .در این شرایط مطابق بیانات
مقام معظم رهبری باید «جهاد فی ســبیل اهلل» در کارها داشته باشیم چراکه
ســبب میشود خستگی بر شما غلبه نکند و امروز باید بر این مبنا فعالیتهای
بنیاد را پیش ببریم.معاون تعاون و امــور اجتماعی بنیاد همچنین افزود :چند
رویکــرد در پیشــبرد فعالیتها باید مدنظر باشــد که اولیــن آن رعایت اصل
عزتمندی و تکریم ایثارگران هســت همچنیــن ارائه خدمات و هر اقدامی باید
منجر به توانمندی ایثارگران شود.پاکدل با اشاره بهضرورت رعایت اصل عدالت،
انصاف و اولویتبندی خدمات گفت :اقدامات باید متناســب با قوانین و مقررات
باشد و به دنبال این باشــیم که بهترین ،سریعترین و سهلترین روش را برای
ارائه خدمت به ایثارگران انتخاب کنیم.

بوستان بزرگ والیت
میزبان جشنهای عید دهه والیت میشود

معــاون اجتماعی و فرهنگــی منطقه  19از برگزاری جشــن بزرگ عید دهه
والیت در ادامه برنامههای شادســتان به مناســبت اعیاد قربان تا غدیر از 21تا
 1شــهریور از ســاعت  21تا  24مقابل درب شــماره دو بوستان بزرگ والیت
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19در راستای غنی سازی
اوقات فراغت اعضای خانوادهها ویژه برنامههایی به مناسبت دهه والیت با حضور
هنرمندان ،بازیگران ،ورزشکاران و چهرههای شاخص ملی برگزار میشود.وی با
اشاره به تنوع بخشهای مختلف جشنهای دهه والیت افزود :برنامههای مختلف
فرهنگی از قبیل شــعر ،اجرای موسیقی و ســرود فاخر ،اجرای تئاتر ،برگزاری
مســابقه ،تجلیل از خانوادههای معظم شهداء و ایثارگر  ،یادمان شهدای حادثه
مناء و تجلیل از خانوادههای آنها در این ده روز پیش بینی شده است.

فردا آغاز بکار نمایشگاه بینالمللی
مادر ،نوزاد و کودک

دهمین نمایشــگاه بینالمللی مادر ،نوزاد و کودک از فردا (پنجشنبه) در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران کار خودش را آغاز میکند ،نمایشگاهی
متنوع برای مادران ،نوزادان و کودکان است که در آن هر چه را که مادران باید
از قبل از تولد فرزندشــان بدانند تا انواع خدمات مختلف آموزشی و بهداشتی تا
انــواع کاالها و صنایع مختلف نوزادان و کودکان در معرض دید عالقمندان قرار
میگیرد.به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی دهمین نمایشگاه بینالمللی
مادر ،نوزاد و کودک؛مراســم گشایش این نمایشــگاه صبح فردا با حضور خانم
ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری و خانم جلودارزاده نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مقامات و روسای اتحادیههای
مرتبط برگزار میشــود.در این نمایشگاه بیش از یکصد شرکت و واحد تولیدی
و خدماتــی جدیدترین و نوینترین کاالها ،تولیدات و دســتاوردهای این حوزه
مادران ،نوزادان و کودکان را طی چهار روز ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار
میدهند.توجه ویژه به مسائل مختلف رفاهی ،درمانی و بهداشتی مادران ،نوزادان
و کــودکان ،رقابت بین تولید کننــدگان و عرضه کنندگان کاالها و خدمات در
این حوزه ،بازاریابی و بازارسازی ،توجه به تولیدات داخلی و تبادل تجربیات بین
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات داخلی و خارجی این حوزه  ،مهمترین
اهداف برگزاری «دهمین نمایشــگاه بینالمللی مادر ،نوزاد و کودک» است.در
دهمین نمایشــگاه بینالمللی مادر ،نوزاد و کودک بســیاری از بیمارستانها و
مراکــز مختلف درمانی حوزه ناباروری و زایمان و همچنین اتحادیه زنان کارگر
نیز حضور دارند.دهمین نمایشگاه بینالمللی مادر ،نوزاد و کودک از فردا تا 27
مرداد ماه هر روز از ســاعت  10تا  18در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران آماده بازدید عالقمندان است.

برقراری روزانه  ۹۵۰۰تماس با اورژانس تهران

رئیس اورژانس تهران از افزایش  ٣٨درصدی ماموریتهای اورژانس نسبت به سال
گذشته خبر داد.به گزارش ایسنا دکتر پیمان صابریان اظهار کرد :طی سال جاری با
توجه به شرایط اهدافی که پیش رو داشتیم بالغ بر  ۳۲۰۰تا  ۳۳۰۰ماموریت روزانه
را انجام دادهایم .تعداد ماموریتها در سال جاری نسبت به سال گذشته  ۳۸درصد
افزایش یافته است .سازمان اورژانس تهران روزانه حدود  ۷هزار و  ۵۰۰تا  ٩هزار و
 ۵٠٠تماس دارد که از این تعداد حدود  ۲۰درصد آنها مزاحمان تلفنی هستند.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری:

به دلیل کمبود پرستار فقط  ۵۰درصد نیاز درمانی بیماران رسیدگی میشود

معــاون توســعه و مدیریت منابع انســانی ســازمان نظام
پرســتاری با بیان اینکه به دلیل کمبود پرســتار فقط ۵۰
درصد نیاز درمانی بیماران رسیدگی میشود ،گفت :اکنون
نزدیک به دوســال اســت که منتظریم تا  ۱۰هزار پرستار
استخدام شــوند.محمد شــریفی مقدم در گفتوگو با ایلنا
در ارتباط با هزینههای ســنگینی که طرح تحول سالمت
برای کشور داشته است ،گفت :صندوق تامین اجتماعی یک
صندوق بینالنسلی هست یعنی اینکه اگر شما امروز به این
صندوق بیمه پرداختی دارید ،قرار اســت ســی سال دیگر
از مزایــای اقتصادی این صندوق اســتفاده کنید تا امورات
بازنشستگی شــما بگذرد .بنابراین طرح تحول سالمت که
توان اقتصادی این صندوق را به نابودی کشــاند آتیه افراد
را از بیــن خواهد برد .وی در این باره افزود :صندوق تامین
اجتماعی هم اکنون تحت فشــار سنگینی قرار دارد که به
ســختی از پس پرداخت حقوق متعهدین خــود برمیآید
و بیتردید ناشــی از فشاری اســت که بابت طرح نمایشی
تحول ســامت متحمل شده اســت .دبیر کل خانه پرستار
گفت :در تمام دنیا به خاطر اینکه هزینههای دولتی کاهش
یابد از پرستاران استفاده میکنند .به این دلیل منطقی که
خدماتی که پرســتاران میتوانند انجام بدهند با هزینه یک
چهارم در خیلی از موارد همان خدماتی است که پزشک با
هزینه بسیار باالتری انجام میدهد .چه نیاز است آن خدمت
را پزشــک انجام بدهد و پول آن از جیب مردم برود ،آن هم
خدماتی که به راحتی توسط پرستاران انجام میگرفت.
وی در این زمینه افزود :در کشــورهایی که رشد اقتصادی
 ۱۰برابــر مــا دارند با فربه کــردن بدنه پرســتاری خود،

هزینههــای بیمــاران را کاهش میدهند .اما در کشــور ما
کســانی که تصمیــ م گیرنده حوزه ســامت هســتند ،بر
پزشــک مداری تاکید میکنند .شریفی مقدم ضمن تاکید
بر صدماتی که کمبود پرســتار در حوزه ســامت به مردم
وارد میکند ،گفت :در کشــور بلژیک ،هلند و سوئد به طور
مثال بــه تعداد هر  ۱۰۰۰نفر جمعیت  ۱۰پرســتار وجود
دارد .این حد به طور متوسط در استاندارد جهانی  ۶پرستار
است .االن در کشورهای همسایه ما که چندان هم پیشرفته
نیســتند مانند ارمنستان یا گرجستان این جمعیت پرستار

 ۶نفره را طبق اســتاندارد دارا هستند .کف این نیاز در هر
جامعهای  ۳پرســتار به ازای هر  ۱۰۰۰بیمار است که یعنی
اگر مردم بخواهند حداقل مراقبت را از نظام درمانی کشــور
دریافــت کنند ،نیاز به  ۳پرســتار بــه ازای هر  ۱۰۰۰نفر
جمعیت اســت ،که البته منوط به تالش  ۱۰۰۰پرســتار و
ایفای وظایف کاملشان است.او در این باره افزود :در کشور
ما بــه ازای هر  ۱۰۰۰نفر جمعیت یک و نیم نفر پرســتار
موجود اســت که یعنی اگر پرســتاران ما  ۱۰۰درصد توان
نقش خود را به درستی ایفا کنند ۵۰ ،درصد از نیاز درمانی

موافقت ارتش با خروج پادگان  ۰۶از تهران
معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران با
بیان اینکه پادگان  ۰۶مدتی اســت از شــهر تهران
خارج شــده و کارکــرد نظامی نــدارد ،گفت :ارتش
بــا خروج پادگان  ۰۶از شــهر تهــران موافقت کرده
اســت و با توجه به اینکه این پادگان اکنون کارکرد
نظامــی نــدارد ،تنهــا کارهــای اداری در آن انجام
میشــود.عبدالرضا گلپایگانی در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا درباره زمان انتقال پادگان  ۰۶به خارج از شــهر
تهران گفت :بســیاری از مقدمات ســپری شده و به
واســطه ســابقهای که این موضوع در شورای عالی
شهرســازی دارد ،در اولین جلسهای که شورای عالی
شهرسازی تشکیل خواهد داد ،به احتمال خیلی زیاد

بیماران رسیدگی میشــود .این یعنی مردم تا حد مرگ و
میر خسارت میبینند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت جلوگیری از خطای پرســتاری
گفت :وقتی نرم این اســت که  ۵تا بیمار یک پرستار داشته
باشد و این در کشور ما  ۳۰بیمار به ازای یک پرستار است،
با تمام تالشــی که تیم پرستاری میکند تا کمبود احساس
نشود اما رسیدگی به بیماران غیرممکن خواهد شد .بنابراین
ما با خطای پرســتاری مواجه خواهیــم بود که این خطاها
ارتباط مستقیم با سالمت افراد جامعه دارند .شریفی مقدم
در انتقــاد از عدم همت مدیران در به کارگیری پرســتاران
بیکار در کشور گفت :این کمبود در کادر پرستاری درحالی
اســت که ما  ۲۰هزار پرســتار بیکار در کشــور داریم .چرا
وقتی پرستار داریم و جامعه کمبود پرستار دارد با این حال
کادر پرستاری را بیشتر نمیکنند؟وی افزود :ما االن نزدیک
به دوسال اســت که منتظریم تا  ۱۰هزار پرستار استخدام
شوند .ساالنه  ۴هزار پرســتار بازنشستی داریم و میگوییم
همیــن را جایگزین کنید تا وضعیت رســیدگی به بیماران
بدتر نشود .حقوق پرســتاران معموال  ۲تا  ۳میلیون تومان
است و اگر بخواهند  ۱۰هزار پرستار استخدام کنند ،ساالنه
 ۶۰۰میلیارد برای دولت هزینه خواهد داشــت که میتواند
جلوی بسیاری از خسارات به مردم را بگیرد .معاون توسعه
و مدیریت منابع انســانی سازمان نظام پرستاری در تشریح
اســتاندارد بینالمللی کادر درمان بیــان کرد :در تمام دنیا
فرد اگر بیمار بشود باید به تیم سالمت خانواده رجوع کند.
این تیمها عموما محله محور هســتند و مسئولیت سالمت
خانوادهها با آنها است.

ارزیابی طرح ترافیک تهران پس از شهریور

موضوع مطرح و به تصویب خواهد رســید.گلپایگانی
افزود :ایــن یک موضوع دو طرفه بین شــهرداری و
ارتش اســت و نگاه هر دو طرف حفظ منفعت شــهر
است و مبنا بر این است که بارگذاری خیلی سنگینی
که در گذشته قرار بود انجام شود ،کم شده تا به حفظ
سرمایه شهر کمکی شود .در هر دو طرف این ذهنیت
وجود دارد و نگاهها مشــترک است .معاون شهردار با
تأکید بر اینکه باید در مرحله اول به منفعت شهر فکر
کنیم ،تصریح کرد :ارتش و وزارت دفاع نیز به عنوان
مالکان پادگان ،انتفاعــی را مدنظر دارند ،معالوصف
این منفعت را میبایســت به ســمت برد-برد پیش
ببریم.

معاون عمرانی اســتانداری تهران درباره ارزیابی طرح
ترافیک جدید گفت :زمان مناسبی برای ارزیابی طرح
ترافیک تهران نیســت و این کار را به بعد از شهریور و
بازگشایی مدارس موکول می کنیم.محمد تقی زاده در
گفتگو با ایســنا ،گفت :در تعطیالت تابستانی مدارس
قرار گرفتهایم و شهروندان سفرهای تابستانی را دارند
بنابراین این ارزیابی را به شــهریور و پس از بازگشایی
مــدارس موکول کردهایــم تا بتوان محک مناســبی
از طرح داشــته باشــیم.وی درخصوص ســاماندهی
ســرویس مدارس همزمان با بازگشــایی مدارس نیز
گفت :تا ســالهای گذشته سامانه پایش ناوگان دانش
آموزی(ســپنتا) تنها در شهر تهران و مالرد فعال بوده

اما امسال در تالش هستیم برای اکثر شهرهای استان
تهران این سامانه را فعال کنیم و امیدواریم در بیش از
 70درصد شهرهای استان این کار انجام شود.تقیزاده
ادامه داد :کمیتههای شهرستانی ویژه سرویس مدارس
شکل گرفته است و با توجه به تجارب شهرهای تهران
و مالرد که پیشــتر این سامانه مورد بهره برداری قرار
گرفته است مقرر شده در سایر شهرها نیز بهرهبرداری
از ان انجــام شــود .همچنیــن مشــکلی دیگری که
وجود داشــت درخصوص رانندگانی بود که به تازگی
گواهینامــه دریافت کردهاند و محدودیتهایی که این
گواهینامهها برای ســرویس مدارس به همراه دارد که
در تالش هستیم این محدودیتها را برطرف کنیم.

هشدار وزارت بهداشت درباره شمارهگذاری ۱۲هزار موتورسیکلت کاربراتوری
رئیــس گروه ســامت هوای مرکز ســامت محیط و کار
وزارت بهداشــت ضمن مخالفت با شــمارهگذاری ۱۲هزار
دســتگاه موتورســیکلت کاربراتــوری ،گفت :بــا تبدیل
موتورســیکلتهای کاربراتــوری به انژکتــوری ،آالینده
مونوکســید کربن در تهران رو به حذف شــدن بود ،اما با
ورود این  ۱۲هزار موتورســیکلت ،دیگر نمیتوانیم ادعای
حذف این آالینده را داشــته باشــیم.به گزارش ایســنا،
اوایــل مردادماه بود کــه پرونده مختومه شــمارهگذاری
موتورســیکلتهای کاربراتــوری مجددا باز شــد .معاون
محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست از
البیگری عدهای برای شمارهگذاری  ۱۲هزار موتورسیکلت
کاربراتوری در حالی خبر داد که بر اســاس مصوبهای در
ســال  ۱۳۹۵در دولــت و با اجماع دســتگاههای اجرایی
از جمله وزارت صنعت مقرر شــد تولید و شــمارهگذاری
موتورســیکلتهای کاربراتوری ممنوع شود و از این تاریخ
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ادعای عدم
تحریم ایــران در حوزههای دارویــی ،غذایی و
کاالهای بشردوســتانه را «مضحــک» خواند.
علیرضا رئیســی در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا،
بــا تاکید بر اینکــه تحریمهای آمریکا شــامل
تحریمهای داروئی نیز میشــوند ،گفت :اینکه
گفته شــود ،ایران را در دارو ،غــذا یا کاالهای
بشردوســتانه تحریم نکردهاند ،ادعائی مضحک
است .درست است که دارو و تجهیزات پزشکی

به بعد سازندگان باید موتورسیکلت انژکتوری را جایگزین
موتــور کاربراتوری میکردند.موضوعی که این روزها بحث
برانگیز شــده است و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز
اعتراض خود را نسبت به آن اعالم کرده ،مضرات و آلودگی
هوایی است که با ورود این موتورسیکلتها به چرخه نقلیه
کشور به وجود میآید .در این بین اما نمیتوان از تاثیرات
منفی آالیندهها بر سالمت مردم غافل بود؛ تاثیراتی که گاه
جبران آنها ،هزینههــای چندین میلیاردی را برای درمان
به وزارت بهداشت تحمیل میکند.دکتر عباس شاهسونی
 رئیس گروه ســامت هوای مرکز ســامت محیط و کاروزارت بهداشــت در گفتوگو با ایسنا ،موتورسیکلتهای
کاربراتــوری را یکــی از منابــع اصلی تولیــد آلودگی در
کالنشهرها دانست و گفت :درحال حاضر به طور میانگین
غلظت ذرات معلق در هوای شــهر تهران سه برابر رهنمود
سازمان بهداشــت جهانی گزارش میشود .با ورود مجدد

 ۱۲هزار موتورســیکلت کاربراتــوری به چرخه حملونقل
کشــور که تکنولوژی تولید آن متعلق به چندین دهه قبل
است ،این میزان از غلظت آالینده در هوای شهرها افزایش
خواهد داشت.
وی بــا اشــاره به اینکــه آغاز شــمارهگذاری ایــن تعداد
موتورســیکلت میتواند تهدیدی برای سالمت مردم باشد،
افزود :از آنجایی که موتورســیکلتهای کاربراتوری نسبت
به سایر موتورســیکلتها قیمت پایینتری دارند ،طبیعی
اســت که فروش بیشــتری هم میکنند؛ اما چه کسی به
فکــر هزینههای ثانویه بــرای درمان بیماریهای ناشــی
از اثــرات منفی آالیندههای تولیدی توســط این وســایل
نقلیه اســت؟ به همین علت اســت که وزارت بهداشــت
نیز در کنار ســازمان حفاظت از محیط زیســت مخالفت
خود را نســبت به شــمارهگذاری این تعداد موتورسیکلت
کاربراتوری بیان میکند.رئیس گروه ســامت هوای مرکز

ســامت محیط و کار وزارت بهداشت ،با بیان این نکته که
موتورسیکلتهای کاربراتوری هیچ مکانیسم کنترلی برای
کنترل تولید میزان آالیندهها ندارند ،اظهار کرد :به همین
علت موتورسیکلتهای کاربراتوری میتوانند با تولید ذرات
و گازهایی که مهمترین عامل تهدید کننده ســامت مردم
است ،به اندازه چند ماشین آلودگی ایجاد کنند.وی با اشاره
به اینکه ایــن آالیندهها ذرات کوچکتــر از  ۲.۵میکرون
هســتند ،افزود :آالینده ناکس که متشکل از «مونوکسید
نیتروژن» و «دیاکسید نیتروژن» است ،پیشساز ِآالینده
ازن اســت و میتواند تهدیدی جدی بــرای کودکان ،زنان
باردار ،سالمندان و ...باشد.شاهسونی در پایان افزود :آالینده
مونوکسید کربن در شهر تهران با تبدیل موتورسیکلتهای
کاربراتوری به انژکتوری رو به حذف شــدن بود ،اما با ورود
این  ۱۲هزار موتورســیکلت ،دیگر نمیتوانیم ادعای حذف
آالینده مونوکسید کربن را داشته باشیم.

معاون وزیر بهداشت:

برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل هستیم

در ظاهر امر جزو لیست کاالهای تحریمی قرار
نگرفته است ،اما زمانی که نمیتوانیم انتقال ارز
را برای تامین آنها انجــام بدهیم ،تحریم وجود
دارد .همچنین ما حتی نمیتوانیم انتقال کاال را
درست انجام بدهیم ،بنابراین محروم شدن کشور

ما از دسترســی به کاالهای داروئی و تجهیزات
پزشکی صورت پذیرفته است.وی افزود :عمال در
زمینه داروئی تحریم وجود دارد .ما برای انتقال
ارز بــرای تامین دارو و تجهیزات دچار مشــکل
هستیم ،حتی ما برای عبور گمرکی و ترخیص

کاالهــا از گمرکهــای آنها نیز دچار مشــکل
هســتیم و در پرداخت ارز به شــرکتها نیز به
مشکل برخوردهایم ،عمال تحریم شدهایم .رئیسی
در ارتبــاط با ماهیت گفتمان غرب در خصوص
تحریمها گفت :این یک نوع بازی اســت که این

کشورها راه میاندازند .لفظی میگویند تحریمی
وجود ندارد ،ولی چنان شرایط را شکل میدهند
که ما در شرایط تحریمی دارو قرا بگیریم .عمال
کشــور ما در دارو و تجهیزات پزشــکی تحریم
است .معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :خدا
را شاکریم که در کشور خودمان  ۹۷درصد داروها
را تولید میکنیم ،امــا در هر صورت برای ورود
مواد اولیه تولید دارو و بعضی از داروهائی که در
داخل کشور تولید نداریم ،دچار مشکل هستیم.

آخرین جزئیات تبدیل نمایشگاه شهر آفتاب به منطقه آزاد تجاری
مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب جزئیات توافق
فیمابیــن وزارت صنعــت و شــهرداری برای
انتقال نمایشگاههای پر مخاطب به شهر آفتاب
و همچنین تبدیل این نمایشگاه به منطقه آزاد
تجاری را تشریح کرد.قادری در گفتوگو با ایسنا،
در خصــوص آخرین وضعیــت تکمیل فازهای
سایت نمایشگاهی شــهر آفتاب و تبدیل آن به
منطقه آزاد تجاری گفت :مدیریت شهری جدید
به منظور استفاده بهینه از سایت نمایشگاهی شهر
آفتاب ســه استراتژی مهم را در دستور کار قرار
داده است .وی با بیان اینکه انتقال نمایشگاههای
پر مخاطب از ســطح شــهر تهران به مجموعه
نمایشگاهی شــهر آفتاب به منظور کاهش بار
ترافیکی و کاهش اثرات منفی زیســت محیطی
و برگزاری نمایشگاههای پر مخاطب در شهر به
عنوان یک اســتراتژی دنبال میشود ،گفت :در
شــورای شهر دوم به منظور کاهش بار ترافیکی

ناشــی از برگزاری نمایشگاههای پر مخاطب در
داخل شهر تهران ،اجازه ساخت نمایشگاه شهر
آفتاب داده شد و حاال میبایست پس از سالها
این مهم عملیاتی شــود و شهر آفتاب به عنوان
بهترین گزینه برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب
به مردم شناسانده شــود .مدیرعامل نمایشگاه
شهر آفتاب با بیان اینکه تبدیل نمایشگاه به شهر
نمایشگاهی و مرکز ارتباطات بینالملل به عنوان
یک اســتراتژی دیگر در دســتور کار قرار دارد،
گفت :برای رســیدن به این مهم با اضافه کردن
جاذبههای تجاری ،مراکز اقامتی و تفریحی سعی
داریم که وجهه نمایشــگاه شهر آفتاب را تغییر
دهیم.وی با بیان اینکه سیتی سنتر ،شهربازی،
پارک آبی ،دهکده گردشگری و  ...به شهر آفتاب
اضافه کردهایم ،گفت :اســتراتژی سوم ما تبدیل
شــهر آفتاب به منطقه آزاد تجاری است .وی در
تشریح استراتژی سوم گفت :ایجاد منطقه تجاری

در جنوب تهران و در محدوده شهر آفتاب یکی
از برنامههای مهم ما است چرا که ورود و خروج
تجهیزات نمایشگاهی با حذف بروکراسی اداری و
گمرکی میتواند به حیات نمایشگاه کمک کند
همچنین ورود و خروج نمایشگاهداران خارجی
تسهیل میشــود و میتوانیم سرمایههای کالن
خارجی را به سمت شــهر آفتاب هدایت کنیم
و حتی شــهر آفتاب را به مرکــز گفتوگوهای
اقتصادی تبدیــل کنیم.قادری بــا بیان اینکه
تهران فقط پایتخت سیاســی نیست بلکه بیش
از  ۵۵درصــد مبادالت مالــی و بانکی در تهران
اتفاق میافتــد و تصمیمات کالن اقتصادی نیز
به پشــتوانه وجهه سیاســی تهران در این شهر
اخذ میشــود ،اظهار کرد :ایجاد منطقه آزاد در
تهران یک ضرورت حیاتی است که متاسفانه طی
سالهای گذشته مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه به دلیل تعارضی که بین دولت

و شهرداری طی ســالهای اخیر وجود داشت،
 ۱۹ســال توجه به شــهر آفتاب از سوی دولت
مورد غفلت قرار گرفت ،افزود :تفاهمنامهای بین
شهرداری و وزارت صنعت منعقد شده است که
بر اساس آن آرام آرام نمایشگاههای پرمخاطب به
شهر آفتاب منتقل میشود.
وی بــا بیان اینکه برخیها فکر میکنند که این
توافق به منزله تعطیلی ســایر نمایشــگاهها در
سطح شهر تهران اســت اما این مصوبه موجب
تقویت و توســعه صنعت نمایشگاهی میشود،
گفــت :نمیتوانیم زمان دقیقــی را برای انتقال
نمایشــگاههای پر مخاطب اعالم کنیم ،چرا که
نمیتوان نمایشــگاهها را اولویت بندی کرد اما
قطعا نمایشــگاههای پر مخاطب به شهر آفتاب
منتقــل خواهد شــد.قادری در مــورد آخرین
وضعیت تبدیل شهر آفتاب به منطقه آزاد تجاری
افزود ۱۵ :اسفند ماه سال گذشته این مسئله در

هیات دولت مطرح و مورد توافق قرار گرفت اما
برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اقتصادی و
کمیسیون زیربنایی ارجاع داده شد و موافقتهای
اولیه نیز از ســوی وزارت صنعت اخذ شده است
و با آماده ســازی زیرساختها این مهم اجرایی
خواهد شــد .وی با بیان اینکه به نظر میرسد با
همکاری حداکثری که بین دولت و شــهرداری
وجود دارد دیگر مانع جدی برای برند شهر آفتاب
وجود ندارد و در آینده نزدیک شاهد تحوالت در
این حوزه خواهیم بود گفت :شهر آفتاب پروژهای
بزرگ و در حد جهانی است که میتواند میزبان
نمایشگاههای پر مخاطب باشد.وی با بیان اینکه
در حال حاضر تنها فاز  ۱نمایشــگاه شهر آفتاب
اجرایی شده و ساخت فاز  ۲و  ۳در مرحله جذب
ســرمایه گذار قرار دارند ،گفت :با این حال شهر
آفتاب میتواند میزبان بزرگترین نمایشگاههای
بینالمللی باشد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران تشریح کرد

کودکآزاری در اسالمشهر توسط نامادری معتاد

مدیرکل بهزیســتی اســتان تهران جزئیات
کودکآزاری در اسالمشــهر را که از ســوی
نامــادری صــورت گرفته بود ،تشــریح کرد
و گفــت :از طریق مقامات قضایی و دادســرا
زمینه جلب و بازداشــت وی نیز فراهم شده
اســت.داریوش بیاتنژاد در گفتوگو با ایسنا
با بیان اینکه در روز  ۱۷مرداد حدود ســاعت
 ۱۲:۴۵ماموران اورژانس اجتماعی با گزارشی
از طرف همســایههای خانهای در اسالمشهر،
عازم محل شــدند ،گفت :همســایگان خانه
مذکور با توجه به ســر و صداها و نشانههای
آزار و اذیــت کودکان بــا اورژانس اجتماعی
تمــاس گرفته بودند و مامــوران اورژانس در
کمتــر از  ۱۵دقیقه در محل حاضر شــدند.
وی با بیان اینکه ماموران اورژانس اجتماعی
با همکاری نیــروی انتظامی و حکم قضایی،

برای رســیدگی بــه وضعیت کــودکآزاری
صورت گرفته در محل حاضر شــدند ،اظهار
کرد :با بررســیهای صورت گرفته دو کودک
به نامهای مریم  ۸ســاله و مهدی  ۱۲ســاله
مــورد آزار و اذیت قــرار گرفتــه بودند که
زمینه برای خروج آنها از منزل فراهم شــد.
مدیرکل بهزیستی اســتان تهران با اشاره به
اینکه این دختر  ۸ســاله با توجه به شــدت
آزارهای روحی و جسمی ابتدا به بیمارستان
اسالمشهر منتقل شــد ،تصریح کرد :پسرک
 ۱۲ســاله نیز به یک مرکــز قرنطینه برای
انجام اقدامات الزم و مراقبت انتقال پیدا کرد.
با توجه به اینکه ایــن دختر از نقاط مختلف
بــدن مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از ناحیه
فک ،نیاز به عمل جراحــی دارد ،برای انجام
اقدامات مقتضی به بیمارستان طبی کودکان

در تهران منقل شد.بیاتنژاد با اشاره به اینکه
بر اســاس بررسیهای صورت گرفته این آزار
و اذیتها از سوی نامادری این کودکان اتفاق
افتاده است ،توضیح داد :پدر این کودکان به
دلیل خرید و فروش مــواد مخدر در زندانی
اســت .مادر این کودکان نیز که پیش از این
نیز طالق گرفته و ازدواج مجدد کرده بود ،در
قــم و دور از این کودکان زندگی میکند.وی
با بیان اینکه با همکاران سازمان بهزیستی در
قم تالش شــد تا با مادر این کودکان ارتباط
برقرار شــود ،افزود :در صورت احراز شرایط
مناســب مادر جهــت مراقبــت از فرزندان،
از طریــق مقــام قضایی تــاش میکنیم تا
حضانت فرزندان را به این مادر انتقال دهیم.
بــا توجه به اینکه این دو کودک در شــرایط
بسیار سخت جســمی و روانی قرار داشتند،

همکاران سازمان بهزیستی به سرعت اقدامات
روانشناســی و مشــاوره را در خصوص این
کودکان آغاز کرده اســت.مدیرکل بهزیستی
استان تهران با تاکید بر اینکه تا قبل از اثبات
صالحیت مادر برای حضانت ،این کودکان در
سرپرستی ســازمان بهزیستی باقی میمانند،
ادامــه داد :در صورتی کــه ماموران اورژانس

اجتماعی کشــور در اسرع وقت اقدامات الزم
را صورت نمیدادند ،ممکن بود تا سرنوشــت
تلخی در انتظار این کودکان باشد .با توجه به
اینکه نامــادری مذکور دچار اعتیاد و اختالل
روانی نیز بــود ،از طریق مقامــات قضایی و
دادسرا زمینه جلب و بازداشت وی نیز فراهم
شده است.

