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نگاه

پرجمعیتترین و کمجمعیتترین محله تهران
محله فتــح در منطقه  ۹تهران با  86نفر به عنــوان کم جمعیتترین محله
شهر شناخته میشــود؛ از طرفی تهرانپارس غربی با داشتن جمعیتی بالغ بر
125هزار نفر پرجمعیتترین محله پایتخت اســت.به گزارش روابط عمومی
ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ،برای اینکه بدانید در تهران
محلههایی وجود دارد که پرجمعیتتر از بسیاری شهرهای بزرگ کشور است،
یا برای دانســتن تعداد آپارتمانهای تهران به تفکیک مساحت و یا مناطقی
با بیشــترین تعداد کتابخانههای عمومی به ســایت «داده نمای» شهرداری
تهران ســری بزنید .با مراجعه بــه این وبگاه بــه آدرس data.tehran.ir
میتوان از اطالعات آماری شــهر که در دســته بندیهای تفکیک شــده با
نمودار ،جداول و توضیحاتی همراه اســت بهســادگی استفاده کرد.طبق آمار
منتشــر شده در ســایت داده نمای تهران ،محله تهرانپارس غربی در منطقه
چهار با داشتن جمعیتی بالغ بر 125هزار نفر پرجمعیتترین محله و شلوغتر
از شــهرهای بزرگ و قدیمی مثل بندر انزلی ،الهیجان و چابهار اســت.محله
مسعودیه در منطقه  15و جنت آباد جنوبی در منطقه پنج به ترتیب پس از
تهرانپارس غربی پرجمعیتترین و همچنین محله بوستان والیت در منطقه
 19و کوهســار در منطقه یــک نیز بعد از فتح ،کــم جمعیتترین محالت
شــهر تهران هســتند.طبق آخرین آمار منتشر شده در ســایت داده نما در
تهــران بیش از  8میلیون و 600هزار نفر زندگی میکنند که منطقه چهار با
داشتن جمعیتی بالغ بر  920هزار نفر ،پرجمعیتترین و منطقه  9با داشتن
حدود  174هزار نفر کم جمعیتترین منطقه شهر تهران محسوب میشوند.
همچنیــن متراکمترین منطقه تهران به لحــاظ جمعیت ،منطقه  10با آمار
 399نفر بر هر هکتار محســوب میشــود .منطقه  22نیز با آمار  30نفر بر
هر هکتار کم تراکمترین منطقه تهران اســت .وجود بافت ریزدانه در منطقه
 10و زمینهای عریض در منطقه  22نشــان دهنده و دلیل حجم باال و کم
تراکم در این دو منطقه است.بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری ،گفتنی است سازمان فاوای شهرداری تهران،
ســایت «داده نما» را در دوره جدید مدیریت شهری با هدف دسترسی آزاد
شــهروندان به دادههای شــهر ،راه اندازی و در آن اقدام به رونمایی از آمار و
اطالعات مختلفی در حوزههایی مثل ارتباطات ،امور قضایی ،انرژی ،آموزش،
بازارهای مالی ،جمعیت و نیروی انسانی ،حمل و نقل و انبارداری ،آب و هوا،
صنعت و معدن ،عمران شهری و ...کرده است .اطالعات این سایت بهمرور در
حال بهروزرسانی و تکمیل است.
سالمت

آغاز موج اول آنفلوآنزا و توصیه به مردم
عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد و
گفت :مردم حتما به توصیههای بهداشتی مانند شستوشوی مکرر دستها
توجه کنند.دکتر مســعود مردانــی در گفتوگو با ایســنا ،از آغاز موج اول
آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت :بر همین اساس موارد متعددی از بیماری
آنفلوآنزا را در اقصینقاط کشور از جمله شهر تهران داریم.
همچنین در مواردی فرم شدید آنفلوآنزا در بین افراد در معرض خطر مانند
بیمــاران قلبی ،ریوی،افراد باالی  ۶۰ســال ،بیمارانی که نقص ایمنی دارند
و ...دیده شــده اســت و حتی در برخی موارد در بخشهای آیسییو تحت
مراقبت هستند.
وی افزود :عدهای از مردم واکسن آنفلوآنزا را خریداری کرده ،اما آن را تزریق
نکردهانــد و هنوز هم برای تزریق آن مردد هســتند ،اما توصیه میکنیم که
حتمــا بویژه افراد در معرض خطر که تاکنون واکســن را دریافت نکردهاند،
واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.
مردانی با بیان اینکه مردم حتما به توصیههای بهداشتی توجه داشته باشند،
ادامه داد :باید توجه کرد که شستوشــوی مکرر دستها باعث قطع زنجیره
انتقال عفونتهای ویروســی دســتگاه تنفســی فوقانی از جمله آنفلوآنزا و
سرماخوردگی میشود.
بنابراین دستهایشان را به طور مکرر بشویند .در عین حال اگر خودشان یا
یکی از اعضای خانوادهشــان مبتال به آنفلوآنزا شدند ،به محل کار یا مدرسه
نروند و در بستر استراحت کنند .همچنین خوردن مایعات فراوان ،مرکبات،
لیمو شیرین ،پرتقال و ...توصیه میشود.وی تاکید کرد :افراد مبتال به آنفلوآنزا
با دیگران دســت ندهند و روبوســی نکنند .همچنین ترشــحات بینی را به
صورت بهداشــتی تمیز کرده و دستمال کاغذی را در سطل زباله درببسته
بیندازند و بعد از آن هم دستهایشــان را بشویند.مردانی با بیان اینکه ایجاد
موجهای دوم و سوم آنفلوآنزا به وضعیت برودت هوا و خصوصیت ویروسهای
در گردش بســتگی دارد ،گفت :ویروسهای موج اول آنفلوآنزای امســال با
الگوی ســال قبل تفاوت چندانی نکرده و همان ســه یروس در گردش B،
 H۱N۱و ویروس  H۳N۲هستند.
تلنگر

گالیه آموزشی
علی اکبر فرقانی

در هر کالسی که بی شباهت به قفس نیست ۴۱ ،دانشآموز را جای میدهند
و از معلمان انتظار دارند با کیفیت باال درس بدهند.برخی معلمان گالیه دارند
که چرا مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش به جای دو شیفت به علت
کمبود نیرو(معلم) ،یک شیفت شده است.
آنان میگویند :اســتاندارد دانش آموزان هر کالس  ۳۰نفر است اما بیشتر
مدارس از جمله منطقه  ۱۸تهران واقع در یافتآباد و شــهرک ولی عصر۴۱
نفر است.یکی از معلمان مقطع ابتدایی میگوید :معلمانی که در مدارس پایه
ابتدایی فعالیت دارند با دانش آموزانی سروکله میزنند که در اوج بازیگوشی
اند ،بــرای همین کیفیت تحصیلی و بازدهی پاییــن میآید و معلم فرصت
آموزش کمتری دارد و نمیتواند پیگیر درس و مشق آنان شود.
در حالــی که والدین از معلمــان توقع دارند با بهتریــن روش و کیفیت به
فرزندانشــان آموزش دهند و این حق قانونی شان است ،اما با چنین تعدادی
ممکن نیســت.به گفته او وقتی تعداد دانش آموزان در کالس درس بیش از
ظرفیت و اســتاندارد الزم باشــد ،قدرت یادگیری آنان هم کاهش مییابد و
دور از انتظار نیست دانش آموزان در محل تحصیل شان با افت مواجه شوند.
این معلم میافزاید :همان طور که والدین از کادر آموزشی انتظار دارند برای
تدریس فرزندانشان تالش مضاعف داشــته باشند ،وزارت آموزش و پرورش
هم باید سختی کار معلمان پایه ابتدایی را در نظر بگیرند و شرایط تحصیلی
دانش آموزان را طوری فراهم کنند که جو یادگیری غالب باشد؛ نخستین گام
در این مسیر ایجاد کالسهای درس کمتر از  ۳۰نفر است و این درخواست
دور از انتظاری نیست.
این معلم به ســخنانش ادامه میدهد :چند ســال است در آخر سال درباره
بررســی کتابهای درسی نظرات مان را مینویســیم ولی باز هم به همان
صورت اســت و هیچ تغییری داده نمیشــود .امیدواریم مســئوالن وزارت
آموزش و پرورش معلمان و دانش آموزان را دریابند.

دادستان تهران اعالم کرد

دانشگاه آزاد ،راننده و پیمانکار؛ مقصران حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات
جعفری دولتآبادی از اعالم نظر کارشناسی هیات هفت
نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشــگاه علوم
تحقیقات خبر داد و گفت :این هیات سه عامل اساسی را
مقصر اعالم کرده اســت.به گزارش ایسنا ،جعفری دولت
آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی وضعیت
پیش فروش خودرو از اعالم نظر کارشناسی هیات هفت
نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشــگاه علوم
تحقیقــات خبر داد و گفت :طبــق وعدهای که به مردم
دادیم در دو روز گذشــته هیات نظر کارشناسی را اعالم
کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.
دادســتان تهران ادامه داد :راننده ،دانشــگاه و پیمانکار
که مســئول خدمات رســانی در آنجا بوده است مقصر
اعالم شــدند ،راننده فوت کرده اســت و از طریق بیمه،
مبلغ دیهها وصول میشــود.جعفری دولت آبادی افزود:
برخــاف نظر پلیس که به طور درصــدی اعالم تقصیر
نموده بود هیات  ۷نفره به نحو مساوی افراد و دستگاهها
را مسئول شناخته است ،بعد از ابالغ این نظریه مقرر شد
طبق قانون اقدام شــود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون
به آن عمل میشود.
دادستان تهران اضافه کرد :به بازپرس و دادستان منطقه
توصیه کردهایــم که اگر خانوادههــا آمادگی دارند دیه
خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شــرکتهای
بیمه پرداخت میشود.وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده
مطلوب بوده اســت ،گفت :ان شــاءاهلل پرونده تا هفته
آینده کارهای پرونده از لحاظ قضایی تکمیل میشــود

و به زودی کیفرخواســت صادر خواهد شد و امیدواریم
پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.جعفری دولت
آبادی افزود :چنانچه خانوادههــا در بخش دریافت دیه
پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما
منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم ،همچنین در مورد
مصدومینی که در قید حیات هستند ،چون طول درمان
آنها طوالنی اســت طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان
نهایی شــود .بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و
مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است.دادستان تهران

تصریــح کرد :در مورد مصدومین نیــز که بخواهند دیه
بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در
نظر گرفته شده است ،توصیه کردیم که در این بخشها
کمک بیشتری شــود ،تعداد افراد بستری در این زمینه
 ۱۰نفر هستند.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی
خصوصی دارد گفت :خانوادههایی که فرزندانشــان فوت
شــده و همچنین مصدومین طرح شــکایت کردهاند و
پرونده شــاکی خصوصی دارد.جعفــری دولت آبادی در

افزایش اعتبار طرح تحول سالمت تا  ۲۰درصد

دروس پیشنیاز در دبیرستان حذف شد

سرپرست وزارت بهداشت گفت :بستههای حمایتی طرح تحول نظام سالمت
که شامل حمایت از بیماران صعبالعالج و بیماران خاص بویژه در زمینه دارو،
کاهش هزینههای کمرشــکن در خدمات بستری و ماندگاری پزشک در نقاط
محروم است ،قطعا تامین خواهد شد.به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی صبح
امروز در حاشــیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا
دارویی از طرح پوشــش بیمهای خارج شــده یا خیر ،اظهار کرد :هیچ داروی
اساســی ب ه هیچ قیمت از پوشش بیمهای خارج نشده و این یک شایعه است؛
اگر کسی نیز موردی دارد حتما به دفتر من منعکس کند .ما داروهای بیماران
خاص ،صعبالعالج و داروهای اساســی را تحت پوشــش قرار دادهایم و از این
جهت هیچ مشکلی نداریم .سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد :طرح تحول
نظام سالمت ،مطمئنا به سرعت و قدرت ادامه خواهد یافت و قطار طرح تحول
را در هیچ ایستگاهی متوقف نخواهیم کرد ،بلکه آن را در طول حرکت تعمیر
میکنیم.نمکی ادامه داد :بستههای حمایتی طرح تحول نظام سالمت که شامل
حمایــت از بیماران صعبالعالج و بیماران خاص بهخصوص در زمینه دارویی،
کاهش هزینههای کمرشــکن از دوش مردم در خدمات بســتری و ماندگاری
پزشک در نقاط محروم است ،قطعا تامین خواهد شد .در سال آینده هم نسبت
به ســال قبلی ،تامین هزینه قابلتوجهی حداقل در طرح تحول نظام سالمت
خواهیم داشت و این افزایش بین  ۱۵تا  ۲۰درصد خواهد بود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوســطه نظری وزارت آموزش و پرورش
از حذف دروس پیش نیاز در دوره متوســطه دوم خبر داد.عباس سلطانیان
در گفتوگو با ایسنا ،در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد :طبق ماده ۶
آیین نامه آموزشــی دوره دوم متوسطه ،دروس پایه دهم پیش نیاز دروس
پایه یازدهم نبود و وقتی دانش آموزی ارتقای پایه پیدا میکرد میتوانست
همه دروس پایه یازدهم را انتخاب کند و به تحصیلش ادامه دهد.وی افزود:
اما در تبصره های ماده  ۶آیین نامه آمده بود که برخی دروس پایه یازدهم،
پیش نیاز پایه دوازدهم محســوب میشوند و دانش آموز باید کف نمره را
کســب کند .معموال در هر رشته تخصصی سه تا چهار درس اینگونه بود و
پیــش نیاز میخورد.وی با بیان اینکه این ماجرا در دوره های قبل از ما نیز
وجود داشت و تجربه خوبی نداشتیم گفت :دانش آموز ناچار میشد دروسی
که در آنها مردود شــده را دوباره بردارد و به همین ترتیب باید چند درس
پایه دوازدهمش را تابســتان بعد برمیداشت و این یک پنجره باز در برنامه
هفتگی دانش آموز ایجاد میکرد و در فارغ التحصیلی نیز با مشکالتی روبرو
میشد.سلطانیان ادامه داد :به همین علت امسال به شورای عالی آموزش و
پرورش پیشنهاد دادیم بحث دروس پیش نیاز در دوره متوسطه حذف شود
که خوشبختانه در کمیسیون معین به تصویب رسید و ابتدای هفته جاری
به کلیه استانها ابالغ شد.

ارتباط بــا خرید و فروش ارز گفــت :چندین بار عنوان
کردیم که خرید و فروش ارز جرم اســت ،اولین پرونده
ای کــه در این زمینه به دادگاه رفت  ۱۵متهم داشــت
که احکام آنها هفته گذشــته صادرشــد و هر کدام به ۶
ماه حبس محکوم شــدند ،این احکام قطعی است و اجرا
خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش
ارز در معابر صادر شــده است.دادستان تهران ادامه داد:
تمام کســانی که در معابر خریــد و فروش ارز میکنند
دچار این گرفتاری خواهند شــد بنابراین این مسائل را
جدی بگیرند ،حدود  ۴۵کیفرخواست دراین رابطه صادر
و به دادگاه ارســال شده اســت و در نوبت محاکمه قرار
دارد.
وی کفت :به لحاظ اینکه امروز کشــور درگیر مبارزه با
آمریکا است به انسجام جدی داخلی نیاز داریم متاسفانه
افرادی در رســانه ،فضای مجــازی و تریبونها مطالبی
میگویند که نتیجه آن دلســردی مردم است ادعاهای
بــی مبنا ،اخبار خالف ،اتهام زنــی ،افترا و درگیر کردن
دســتگاهها به امور موهــوم از جمله این موارد اســت.
جعفری دولت آبادی در پایان خاطر نشــان کرد :امروز
مــا نباید اجازه دهیم ناامیدی بــر مردم غلبه کند بنابر
این از دستگاههای دولتی ،روزنامهها ،رسانهها و مقامهای
مسئول که تریبون در اختیار دارند انتظار میرود که به
مردم امید و آرامش دهند ،آمریکا بداند با همه سختیها
و مشکالت ملت ما بیدار و محکم در برابر دشمن ایستاده
است و هیچ گونه خم به ابرو نخواهد آورد.

حذف احتمالی طرح ترافیک خبرنگاری

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران درخصوص زمزمههایی که
پیرامون حذف احتمالی طرح ترافیک خبرنگاری مطرح شده است ،گفت :من
حداقل پیشنهاد مکتوب یکی از خبرگزاریها پیرامون این موضوع را دیدهام.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری تهران درباره زمزمههایی مبنــی بر حذف احتمالی طرح ترافیک
خبرنگاران در ســال  98گفت :من در این رابطه اطالعی ندارم.معاون حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری تهران در خصوص جلســهای که  17دی ماه در
کارگروه فرهنگ و رسانه شورای شهر در این رابطه برگزار شد ،اظهار داشت:
از آن جلسه اطالع ندارم ،اما موضوع به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا
و جمعی از خبرنگاران ،انجمنهای صنفی و نمایندگان وزارت ارشــاد واگذار
شده است تا بررسی و در این خصوص تصمیمگیری شود .معاون حمل و نقل
و ترافیک شهرداری تهران در پاســخ به این سوال که چرا با وجود مخالفت
بســیاری از رســانهها با حذف طرح ترافیک ،گفته شده پیشنهاد جایگزینی
طرح با کارت اعتباری استفاده از تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومیاز سوی
مدیران خبرگزاریها مطرح شــده است ،گفت :من حداقل پیشنهاد یکی از
خبرگزاریها را که به صورت مکتوب ارسال شده بود ،دیدم که البته به حذف
طرح خبرنگاری اشــاره نکرده بود ،اما در آن اشاره شده بود که به خبرنگاران
بُنی تعلق گیرد تا با آن از وسایل حمل و نقل عمومیو  ...استفاده کنند.

«دانشجویان» هم میتوانند برای بیمهکردن خود اقدام کنند
بخشــنامه بیمه دانشــجویان دانشگاهها از
سوی محمد حســن زدا سرپرست سازمان
تامین اجتماعی به تمامی واحدهای ستادی
و ادارات کل اســتانهای این سازمان ابالغ
شــد .به گزارش ایســنا ،به منظور تعمیم
وگسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه
و در اجــرای بند  ۷یک هزار و هشــتصد و
بیســت و دومین صورتجلسه هیأت مدیره

سازمان تامین اجتماعی ،بخشنامه  ۶۸۵امور
فنی بیمه شدگان این سازمان صادر و بر این
اساس دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت
دانشجوئی معتبر بر اســاس درآمد مبنای
پرداخــت حق بیمه که از ۱ ۱/برابر حداقل
دســتمزد مصوب شــورای عالی کار کمتر
نخواهد بود ،از تاریخ ۳۱۰۶/ ۹۷/مشــمول
مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف

و مشــاغل آزاد قرار گرفت ه اند و می توانند
با بیمهپردازی تحت پوشــش این سازمان
قرار گیرند .بر اساس این بخشنامه ،چنانچه
دانشــجو صرفاً به تحصیل اشــتغال داشته
و تحــت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشــد،
بهره مندی وی از خدمات درمانی ســازمان
تامیــن اجتماعی به تبع والدین ،همزمان با
بیمه پــردازی در قالب بیمه صاحبان حرف

و مشــاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت
سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان
تامین اجتماعی ،در ادامه این بخشنامه آمده
است :با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی
ی شــود لذا در صورتی که دانشجوطبق
نم 
ضوابط مربوطه مشــمول دریافت مستمری
بازماندگان باشد ،پذیرش درخواست و عقد

قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری
در چارچوب قانــون بیمه صاحبان حرف و
مشــاغل آزاد ( بیمه دانشــجویی) بالمانع
است .بدیهی است در ســایر موارد ،اجرای
دقیق ضوابط و مقررات قانون یادشده شامل
شرط سنی ،دســتمزد مبنای پرداخت حق
بیمــه و  ...در خصوص این قبیــل از افراد
الزامی خواهد بود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تشریح کرد

آخرین وضعیت پالسکوی جدید

معاون معماری و شهرســازی شــهرداری
تهــران در مــورد آخریــن وضعیــت
ساخت،ســاختمان جدید در محل پالسکو
توضیحاتی ارائه کرد.عبدالرضا گلپایگانی در
گفتوگو با ایسنا ،در مورد آخرین وضعیت
ایجاد  ،ساختمان جدید در محل پالسکوی
سابق با بیان اینکه در ابتدا نظر شهرداری
بر این بود که محل ســاختمان پالسکو با
برگزاری مســابقه معمــاری ،محلی برای

تجلیل از شــهدای آتش نشان شود و یک
یادمانی برای حادثه پالســکو باشد ،گفت:
برهمین اســاس مسابقه اول معماری برای
طراحی ســاختمان جدید پالسکو برگزار
شد.
وی افزود :اما مشکلی بین بنیاد مستضعفان
به عنوان مالک و مســتاجران و ذی نفعان
ایجاد شد ،چراکه مستاجران اصرار داشتند
ساختمان جدید در همان محل و به مانند

ســاختمان قبلی ســاخته شــود که کش
مکش بین بنیاد و ذی نفعان طوالنی شد
و در نهایت تصمیم گرفتند که ســاختمان
جدید با همان ســبک و ســیاق گذشته،
ســاخته شــود.گلپایگانی با بیان اینکه در
این مدت بنیاد مســتضعفان حاضرشــده
بود که پارکینگ مجاور ساختمان «اکبر»
را به فضای ساخت و ساز اضافه کند اما این
اتفاق نیفتاد ،گفت :طرح ساخت پالسکوی

جدید در کمیســیون مــاده  5به تصویب
رســید و قرار شــده اســت که ساختمان
جدیــد پالســکو در  15طبقــه و 5طبقه
منفی ســاخته شــود .وی با بیان اینکه با
تصویب کلیــات طرح ســاختمان جدید
پالســکو ،مقرر شــد که تغییراتی نیز در
معماری کلی ساختمان جدید ایجاد شود
و بر همین اســاس دوباره مسابقه معماری
برگزار شد و در حال طی فرآیندها هستند،

اظهار کرد :در چارچوبهای تدوین شــده
مسابقه ،قرار شده عالوه بر تأمین خواسته
مالکیــن به بحث یادمان شــهدا هم توجه
شود.گلپایگانی در مورد ساختمان شمالی
پالســکو که تخریب نشــده بود نیز گفت:
ســاختمان شــمالی زیر نظر یک شرکت
مجرب در حال مقاوم سازی است و بخشی
از مستأجرین و صاحبان بعد از مقاوم سازی
در این ساختمان شروع بکار میکنند.

استاندار تهران تاکید کرد

لزوم اجرای وظایف هر یک از دستگاههای ذیربط در امر آسیبهای اجتماعی
استاندار تهران بر لزوم اجرای وظایف هر یک
از دســتگاههای ذیربط در حوزه آسیبهای
اجتماعــی تاکیــد کرد.به گزارش ایســنا،
انوشیروان محســنی بندپی در دوازدهمین
جلســه کارگــروه تخصصــی اجتماعی و
فرهنگی اســتان تهران گفــت :متکدی به
کسی گفته میشود که با روشهای مختلف
و بدون ارائه کاال از افرادی که وظیفه تأمین
معاش او را ندارند درخواست کمک میکند.
همچنین ما دو موضوع کودک کار و کودک
خیابان را داریم که در تعریف هر یک آمده
است کودک خیابان به فردی اطالق میشود
که کمتر از  18سال سن دارد که در خیابان
به سر میبرد یا با خانواده خود ارتباط دارد

و در حقیقــت ســرپناه دارد و یا رابطه وی
با خانواده قطع شــده و سرپناهی ندارد.وی
افــزود :افرادی هم که کمتر از  15ســال و
یا بین  15تا  18ســال سن دارند مشمول
قانون کار نمیشوند؛ اما مشغول کار هستند
و نقشــی در تامین معاش خانواده خود به
دالیل مختلفی چون شــرایط بد اقتصادی
خانواده دارند؛ کودک کار گفته میشود.
وی ادامه داد :همــه به نقش مردم در حل
معضالتــی همچــون کــودکان کار تاکید
دارنــد .در حقیقت باید مســائل اجتماعی
را بــا مشــارکت مردم حــل و فصل کرد و
در این میــان باید با شناســایی نهادهای
اجتماعی و ســمنهایی که در این حوزه به

صورت قانونی فعال هســتند نسبت به حل
این مشــکالت اقدام کرد.بندپی تاکید کرد:
اجتماعی کردن حل مسائل اجتماعی را باید
در دستور کار خود قرار دهیم و در این میان
نقــش انجمنهای خیریــه و جمعیتهای
داوطلب بسیار پررنگ است.
اســتاندار تهــران در بخــش دیگــری از
صحبتهای خود بر نقش رســانهها در حل
ایــن معضل اجتماعی تاکید کــرد و افزود:
نباید مسائل را به صورت سیاسی نگاه کنیم.
موضوع آســیبهای اجتماعی مورد تاکید
مقام معظــم رهبری و ریاســت جمهوری
است .هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم و
دوازدهم و هیچ وزیری به اندازه وزیر کشور

فعلی به موضوع مسائل آسیبهای اجتماعی
ورود پیدا نکرده است.
بندپی ادامه داد :شــرح وظایــف نهادها و
سازمانها احصا شده است و کامال مشخص
اســت .لذا باید هر یک از سازمانها وظایف
خود را به درستی انجام دهد.وی ادامه داد:
در حوزه درمان توســط دانشگاههای علوم
پزشــکی هیچ همکاری انجام نشده ،این در
حالیست که هر یک از دستگاههای ذیربط
در موضــوع آســیبهای اجتماعی موظف
هســتند که وظایف خود را انجــام دهند.
لذا هیچ کوتاهــی در این زمینه با توجه به
جلسات برگزار شــده قابل پذیرش نیست.
اســتاندار تهران تاکید کــرد :فرمانداریها،

شــهرداریها ،بهزیســتی و کمیته امداد و
ســازمانهای مردم نهاد باید با توجه به 22
نقطهای که مشخص شــدهاند بررسیهای
الزم را انجام دهند و نســبت به جمعآوری
و پذیــرش افراد متکــدی در این نقاط که
نزدیــک مراکــز گردشــگری و جاذبههای
تاریخی اســت اقدام کنند.وی ادامه داد :در
حوزه کودکان کار و خیابان نیز شــهرداری
به همراه ســازمان بهزیســتی و سمنهای
خوشنام فعال باید ظرف حداکثر تا  28دی
ماه فضاهای فیزیکی مورد نیاز را اعالم کند
تا پس از مشخص شدن ظرفیتهای موجود
و تامین نیازها نسبت به حل مشکالت اقدام
شود.

فرماندار تهران:

خبر

دستورالعمل جدید گمرک برای تسهیل
واردات مواد اولیه دارو
دســتورالعمل جدید گمرک درمورد اخذ  IRCموقــت نمونههای وارداتی
برای تســهیل واردات مواد اولیه دارو و ملزومات بســتهبندی صادر شد.به
گزارش ایســنا ،اداره کل دارویی و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو
خطاب به مدیران عامل شرکتهای تولید کننده دارو و شرکتهای تولید
کننده مواد اولیه و ملزومات بســتهبندی اعالم کرد؛ با توجه به تفاهم نامه
اخیر گمرک و لزوم اخذ  IRCموقت برای مواد اولیه و ملزومات بسته بندی
اســت ب ه منظور تفکیک و ردیابی  IRCاین نمونهها از ســایر IRCهای آن
شرکت ،پس از نام ماده اولیه مورد نظر در سامانه کلمه نمونه و SAMPIE
ذکر شود.
براساس این گزارش ،آپلود فیش  ۸۰۰هزار ریال کپی فاکتور و تعهد عدم
توزیع داروی ســاخته شده در خصوص این اقالم ضروری است.بنابر اعالم
روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،همچنین الزم به ذکر است در مورد مواد
اولیــه وارداتی و ایتنرمدیتهایی که صرفا به منظور صادرات و بر اســاس
موافقت اصولی صادراتی وارد میشوند ذکر کلمه صادراتی پس از نام ماده
به فارسی و انگلیسی ضروری است.

روزانه دو کودک جذب بهزیستی میشوند
فرماندار تهران از شناسایی  ۴هزار متکدی در
 ۲۰۰نقطه استان خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،عیســی فرهادی فرماندار
تهران در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و
فرهنگی استان که امروز در استانداری برگزار
شد ،اظهار کرد :حدود  ۴هزار متکدی در ٢٠٠

نقطه استان شناسایی شدند که از این تعداد،
 ۲هزار نفر کودک و  ١٢٠٠نفر اتباع خارجی
هســتند.فرهادی با بیان اینکه  ٣٠درصد از
متکدیان متعلق به تهــران و بقیه مربوط به
شهرســتانها هســتند ،افزود :از  ۴هزار نفر
متکدی شناسایی شده تنها  ٣٠درصد نیازمند

واقعی هســتند.وی با اشاره به اینکه براساس
قانون شورای عالی اداری  ١٢دستگاه مکلف
به رسیدگی به امور آسیبدیدگان و متکدیان
هستند ،اظهار کرد :شــهرداری ،بهزیستی و
وزارت بهداشت و درمان نتوانستهاند به خوبی
به وظایف خــود عمل کنند.فرماندار تهران با

بیان اینکه شهرداری ،معاونت اجتماعی خود
را در مدت زمان کوتاهی سه مرتبه تغییر داد،
گفت :بهزیســتی روزانه دو کودک متکدی را
جذب میکند.فرهادی با اشــاره به اینکه در
سه سال اخیر ظرفیت جذب بهزیستی از ٥٠
کودک به  ٦٠٠نفر رسیده است ،خاطرنشان

کرد :ســمنها به عنوان یــک انجمن فعال
میتوانند  ۲۵۰۰کودک متکدی را ساماندهی
کننــد.وی گفت :باید در زمینه کمک نکردن
به متکدیان فرهنگســازی شــود؛ چرا که
این موضوع برای برخی یک شــغل حرفهای
محسوب میشود و باید با آنها برخورد کرد.

امکان استفاده از دفترچه بیمه سالمت مادر برای نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه
مدیــرکل بیمهگری و درآمد ســازمان بیمه
سالمت گفت :این ســازمان برای نوزاد فاقد
کد ملی و شناســنامه که نمیتــوان برای او
دفترچــه بیمه ســامت صادر کــرد ،امکان
اســتفاده از دفترچه بیمه مادر را فراهم کرده
است.به گزارش ایســنا ،امیر پیروزیان درباره
ارائه خدمات این ســازمان به نوزادان گفت:

سازمان بیمه سالمت ایران به منظور حمایت
از خانوادههایی که فرزند آنان از بدو تولد نیاز
به دریافــت خدمت درمانی دارد و با توجه به
اینکه نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه است و
نمیتوان برای او دفترچه بیمه سالمت صادر
کرد ،امــکان اســتفاده از دفترچه بیمه مادر
برای دریافت خدمت در بخش بســتری و در

قالب ضوابط مربوط به هر یک از صندوقهای
بیمهای سازمان بیمه سالمت فراهم کرده است.
وی به مدارک مورد نیاز اشــاره کرد و گفت:
پس از صدور شناسنامه برای نوزاد ،سرپرست
می تواند با ارایه شناسنامه خود و شناسنامه
نوزاد نسبت به صدور دفترچه بیمه نوزاد اقدام
کند.مدیرکل بیمهگری و درآمد سازمان بیمه

سالمت ادامه داد :نوزادانی که سرپرست آنها
کارمند دولت یا مشمول صندوقهای اعتباری
مانند ایثارگران و بهزیستی و ...هستند ،با توجه
به درصدی بودن حق بیمه بر مبنای خانوار،
نیازی به ارایه تعهد و واریز حق بیمه ندارند .لذا
ارائه گواهی کسر حق بیمه جهت مشمولینی
که مانند طالب خارجــی حق بیمه مصوب

را پرداخت میکننــد ونیز ارایه فیش واریزی
برای مشمولین صندوق ایرانیان و پناهندگان
الزامی است.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان
بیمه سالمت ،پیروزیان به والدین توصیه کرد
که بالفاصله پس از دریافت شناسنامه فرزند
خود نسبت به ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه
اقدام کنند.

