اخبار

شهردار تهران:

پل گیشا مسدود شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از
جم��ع آوری ۴۵روزه تا دوماهه پل گیش��ا
خبرداد.مهندس صفا صب��وری دیلمی در
گفتوگو با ایس��نا ،در م��ورد جمع آوری
پ��ل گیش��ا و ایجاد تونل زی��ر گذر گفت:
براس��اس پیش بینیهای انجام ش��ده به
نظر می رس��د پروژه س��اخت تونل ده تا
۱۱م��اه به ط��ول میانجام��د.وی با بیان
اینکه در تالش هس��تیم تا هر چه سریعتر
نس��بت به تکمیل پروژه تونل اقدام کنیم
اف��زود :عملیات جمع آوری پ��ل  ۴۵روز
تا دو ماه به ط��ول خواهد انجامید چراکه
باید با دق��ت تیرهای بلن��د این پل جمع
آوری شود تا از لحاط ایمنی دچار مشکل
نشویم.صبوری با بیان اینکه از آنجایی که
قصد داریم پ��ل را مجددا به محل مذکور
برگردانیم باید با دقت بیشتری جمع آوری
شود تا دچار آسیب نشود ادامه داد :تالش
داریم تا پایان س��ال ج��اری زیرگذر را راه
اندازی کنیم.
میزان اعتبار کارت بلیت خبرنگاران
 ۴۰۰هزار تومان است

دبیرکارگروه بررس��ی م��دارک متقاضیان
استفاده از طرح ترافیک خبرنگاران با بیان
اینکه کارت بلیت احتم��اال از هفته آینده
توزیع میشود ،گفت :اعتبار درنظر گرفته
ش��ده  ۴۰۰هزار تومان اس��ت که پس از
اتمام ،قابل شارژ اس��ت.فرهاد خوانساری
در گفتوگ��و با ایلنا ،درب��اره توزیع کارت
بلی��ت خبرن��گاران گف��ت :کارت بلی��ت
خبرن��گاران احتماال از هفت��ه آینده توزیع
خواهد شد.وی در ادامه افزود :کارت بلیت
از روز توزیع ،به مدت یکسال اعتبار خواهد
داشت.دبیرکارگروه بررسی مدارک و اسناد
متقاضیان اس��تفاده از طرح ترافیک ویژه
خبرنگاران گف��ت :کارت ها کامال رایگان
در اختیار خبرن��گاران قرار می گیرد و اگر
خبرن��گاری بخواه��د کارت بلیط به درب
منزل ارس��ال شود ،تنها هزینه پست از او
دریافت خواهد شد.خوانساری درباره مبلغ
اعتبار کارتها نیز گفت :اعتبار کارت ۴۰۰
هزار تومان در نظر گرفته شده است.وی با
بی��ان اینکه امکان تمدید کارت بلیط پس
از اتم��ام میزان اعتبار وج��ود دارد ،گفت:
خبرنگاران دغدغه اتمام اعتبار کارت بلیت
را نداشته باشند و درصورتی که اعتبار آن
به پایان رس��ید ،امکان درخواس��ت شارژ
مجدد برای آنها فراهم است.

سالمت
خودمراقبتی راهکاری
برای پیشگیری از بیماریها

دبی��ر علم��ی هفتمی��ن س��مپوزیوم ملی
خودمراقبتی با اشاره به اینکه خودمراقبتی
راهکاری برای پیش��گیری از بیماریها و
کاه��ش هزینههای ناش��ی از بس��تری و
توانبخش��ی به شمار میرود گفت بنابراین
این موضوع ارتباط مس��تقیمی با موضوع
اقتصاد س�لامت دارد.به گزارش دبیرخانه
س��مپوزیوم دکت��ر الهام ش��کیبازاده ،دبیر
علمی هفتمین سمپوزیوم ملی خودمراقبتی
و آم��وزش بیم��ار اظه��ار داش��ت :ای��ن
سمپوزیوم چهارش��نبه دوم مرداد مصادف
ب��ا روز جهانی خودمراقبت��ی در تاالر امام
خمینی واقع در مجتمع بیمارس��تانی امام
خمینی برگزار می شود  .در این سمپوزیوم
جدیدتری��ن دس��تاوردها و مباحث علمی
در ح��وزه خودمراقبتی با حضور اس��اتید و
صاحبنظ��ران برجس��ته مورد بح��ث قرار
خواه��د گرف��ت .وی افزود :خ��ود آگاهی،
سواد س�لامت و راهنماهای خودمراقبتی،
آم��وزش ب��ه بیم��ار ،آموزش س�لامت و
خودمراقبتی در رس��انه و فضای مجازی،
خود مراقبتی و سالمت روان ،خود مراقبتی
و سالمت معنوی ،خود مراقبتی و سالمت
اجتماع��ی  ،همچنی��ن موان��ع و تس��هیل
گره��ای اج��رای خودمراقبت��ی ،اقتص��اد
سالمت و سیاستگذاری در خود مراقبتی،
خودمراقبت��ی در ح��وادث و بالیا و نقش
س��ازمانهای مردم نهاد در خود مراقبتی و
آم��وزش بیمار از جمل��ه محورهای اصلی
این س��مپوزیوم است.وی با اشاره به اینکه
س��مپوزیوم خودمراقبت��ی در س��ه محور
سالمت جس��می ،سالمت روانی و معنوی
و س�لامت اجتماعی برگزار میشود بیان
داش��ت :در بخش جش��نواره این رویداد،
متقاضیان واجد شرایط شرکت در جشنواره
ش��امل افراد حقیقی و حقوق��ی مرتبط با
دانشگاهها ،بیمارستانها و مراکز بهداشتی
و درمانی ،مراک��ز تحقیقاتی ،انجمنهای
علم��ی ،ش��رکتهای دان��ش بنی��ان،
س��ازمانهای مردمنهاد س�لامت محور و
مراکز تولید و عرض��ه محصوالت مرتبط
و همچنین کلیه عالقهمندان و هنرمندان
ذیربط می توانند آث��ار خود را به دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند.

ش��هردار ته��ران گفت :از ای��ن پس ،هر
دو هفته افتتاح پ��روژه در تهران خواهیم
داش��ت تا امید و نشاط به شهر بازگردد.به
گزارش فارس ،پیروز حناچی در بیست و
ششمین جلسه شورای معاونین ،مشاورین

و ش��هرداران مناطق ک��ه در منطقه 14
برگزار ش��د ،ضمن قدردانی از شهرداران
پیش��ین مناطق  ١۶ ،۵و  ١٧گفت :انتظار
این است که شهرداران فعالیت های خود
را با قدرت ادامه دهند .وضعیت اقتصادی
کش��ور در ش��رایط فعلی چندان مس��اعد
نیس��ت و شهرداری هم با وجود استقالل
از دولت ،از این ش��رایط تاثیر می پذیرد.
البته با وجود اینکه این وضعیت نامناسب

هر دو هفته یک پروژه افتتاح می کنیم

است ،می تواند فرصتی برای رشد کشور
باش��د.وی در ادامه ب��ا تاکید بر جلوگیری
از تصرف پیاده روها توس��ط کارگاه های
عمران��ی عنوان کرد :پی��اده رو حق مردم
اس��ت و آنها که ساخت و ساز می کنند
باید مسیر عبور امن را برای عابران پیاده
فراهم کنند؛ اگر اتفاقی برای ش��هروندی
ب��ه دلیل نبود مس��یر پیاده حادث ش��ود،
مس��ئولیت آن با ما است.ش��هردار تهران

ب��ا اعالم این خب��ر که از ای��ن پس ،هر
دو هفته افتتاح پ��روژه در تهران خواهیم
داش��ت تا امید و نش��اط به شهر بازگردد،
گفت :در آینده در منطقه  ١پروژه مس��یر
دسترسی جدید به ولنجک و موزه «دکتر
حبیبی» را افتتاح خواهیم کرد .در منطقه
 ٢نی��ز پروژه باغ «عبقری» را در دس��تور
کار داری��م .در منطق��ه  ٣ه��م اقداماتی
در محدود ش��یرخوارگاه آمن��ه برای ارائه
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خدم��ات اجتماع��ی ص��ورت گرفته که
افتت��اح این پروژه هم باید در دس��تور کار
قرار گیرد.حناچی اضافه کرد :همچنین در
منطق��ه  13افتتاح م��وزه نیروی هوایی و
موزه هشت س��ال دفاع مقدس در دست
اقدام اس��ت .عالوه بر این ،در این منطقه
پروژه شهدای مشروطه را داریم که موانع
پیش روی آن برداشته شده و باید هر چه
زودتر فعال شود.

رئیس مرکز علم و فناوری کشورهای غیر متعهد:

ی در ایران شود
تحریمهای آمریکا میتواند موجب نوآور 

گروه اجتماعی  :رئیس مرکز علم و فناوری
کش��ورهای غیر متعهد درب��اره تحریمهای
آمریکا گفت :برای حل مش��کالت ناشی از
تحریمها باید گروهی از دانش��مندان ایرانی
گرد هم بیایند و افرادی که متخصص حوزه
فناوری هستند و در این مسیر قرار دارند ،در
کنار هم و با همکاری هم برای حل مسائل
داخل کش��ور یک س��ری راهحل و مسیر را
ابداع کنند ،تا از ای��ن طریق نیازهای داخل
کشور را تولید و تامین کنند.
آمین��اوا باندوپادی��ای رئیس مرک��ز علم و
فناوری کش��ورهای غیر متعهد در گفتوگو
ب��ا ایلنا ،با اش��اره ب��ه اعم��ال تحریمهای
ناعاالنه آمریکا نس��بت به ای��ران گفت :از
نظر من تحریم مساوی با محدودیت است،
من چیزی که در خصوص تحریمها دیدهام
را به ش��ما میگویم ،وقتی یک جامعه دچار
تحریم میش��ود ،درگیر محرومیت خواهد
شد ،اما در این میان نوآوریها هستند که در
اینجا خودش��ان را نشان میدهند.وی ادامه
داد :وقتی ش��رایط جامعه یا کشور به جهت
تهیه نیازها باز اس��ت ،آن کش��ور یا جامعه
ب��ه راحتی میتواند یک تکنولوژی را بخرد.
در عین حال زمانی که شرایط جامعه برای
تهیه نیازها بس��ته است و ش��ما در تحری م
ق��رار دارید ،خودتان خ��ارج از محدوده فکر
میکنید و تالش دارید که به یک س��ری از

نوآوریها برسید.رئیس مرکز علم و فناوری
کشورهای غیر متعهد توضیح داد :اگر شما
محدودی��ت نداش��ته باش��ید ،میتوانید هر
وس��یلهای که الزم دارید را به راحتی تهیه
کنید ،اما در ش��رایط تحری��م حتی اگر پول

ه��م بدهید ،نمیتوانید به راحتی آن چه که
نی��از دارید را تهیه کنید ،در اینجاس��ت که
باید دانش��مندان گردهم بیایند تا مشکالت
را ح��ل کنند.باندوپادیای در خصوص نقش
دانش��مندان ایرانی برای کم��ک به گذر از

حسینی :استانداردسازی گرمایشی مدارس تا اول مهر انجام میشود

اختصاص  ۲۵۰۰میلیارد تومان برای نوسازی مدارس

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش گفت :موضوع
استانداردس��ازی گرمایش��ی مدارس تا اول مهر به
انجام خواهد رس��ید؛ چراکه هم��واره در بحثهای
حرارتی مدارس ما آس��یبپذیر هس��تند.به گزارش
ایلنا ،سیدجواد حسینی در پایان جلسه هیات دولت
ب��ا حضور در جمع خبرن��گاران گفت :بنده دو وعده
مط��رح کردم ک��ه یکی مربوط به مدارس خش��ت
و گلی به جز مدارس سیس��تان و بلوچس��تان بود؛
چراکه تعدادش��ان اندکی بیشتر است و به آنها طی
برنامه خاصی رسیدگی خواهیم کرد ولی به وضعیت
س��ایر مدارس تا پیش از مهرماه رسیدگی خواهیم
ک��رد .وی ادامه داد :عالوه بر این مس��اله ،موضوع
استانداردسازی گرمایش��ی داریم که تا اول مهر به
انجام خواهد رس��ید؛ چراکه هم��واره در بحثهای
حرارتی مدارس ما آس��یب پذیر هستند .سرپرست
وزارت آم��وزش و پ��رورش در خصوص بازس��ازی
مدارس در مناطق س��یلزده هم گفت :دوستان ما
به مدارس س��یلزده به طور ویژه رس��یدگی کردند
و تقریبا میتوانیم بگوییم در اول مهر دانشآموزی
نخواهیم داش��ت که برای درس خواندن مدرسهای
برایش مهیا نباشد .وی افزود :گرچه نمیتوانیم همه
آن مدارس را به حالت استاندارد بازگردانیم اما یک
س��وم مدارس ما همچنان به جهت مقاومسازی با
مشکل مواجه است که با کمک خیرین مدرسهساز
و اعتباراتی که در خود دولت مشخص شده اقدامات
الزم را انجام میدهیم .حسینی ادامه داد :در همین
امس��ال علیرغم همه محدودیته��ا  ۲۵۰۰میلیارد

تومان ب��رای بحث بهس��ازی و نوس��ازی مدارس
در نظ��ر گرفته ش��ده و در س��ال  ،۶۰هفتاد درصد
م��دارس ما غیرمقاوم بود و ب��ا فعالیتهای صورت
گرفت��ه این رقم به س��ی درصد کاه��ش پیدا کرده
است .سرپرست وزارت آموزش و پرورش در رابطه
با نگرانی از عدم نظارت بر روند ثبت نام مدارس و
وجوه دریافتی با توجه به تغییر و تحوالت در وزارت
آموزش و پرورش گفت :ثبت نام و تحصیل در دوره
عمومی براساس قانون اساسی رایگان است .البته
می دانید که ما هفده نوع مدرسه داریم که مدارس
غیردولتی ،مدارس س��مپاد و مدارس شاهد از جمله
این مدارس هس��تند .وی ادامه داد :س��ایر ندارسی
نیز هس��تند که که قانون مشخص کرده می توانند
ش��هریه بگیرند که البته ش��هریه نیز از حد مصوب
نبای��د افزایش پیدا کند و ما در ای��ن رابطه نظارت
جدی خواهیم داشت .این موضوع به مدارس اعالم
شده و ما امسال نیز پروژه ای را تحت عنوان پروژه
ای مهر را احیا خواهیم کرد.

تحریمها گفت :برای حل مشکالت ناشی از
تحریمها باید گروهی از دانش��مندان ایرانی
گرد هم بیایند و افرادی که متخصص حوزه
فناوری هس��تند و در این مسیر قرار دارند،
در کنار ه��م و با همکاری ه��م برای حل

مس��ائل داخل کشور یک س��ری راهحل و
مسیر را ابداع کنند ،تا از این طریق نیازهای
داخل کش��ور را تولی��د و تامین کنند.رییس
مرکز علمی فناوری کش��ورهای غیرمتعهد
و سایر کش��ورهای در حال توسعه با اشاره
ب��ه پیامدهای تحریمها توضی��ح داد :حوزه
تخصص��ی من عل��م و فناوری اس��ت ،اما
به نظ��رم وقتی ف��ردی در محدودیت قرار
میگیرد ،خیلی از آپش��نها و شرایط دیگر
را برای خودش ایجاد میکند.باندوپادیای با
اش��اره به تحریمهای پاالیش آب در ایران
و مش��کالت موجود در این زمینه گفت :به
عنوان مثال بحران آب و فلزات سنگین در
آن باعث ایجاد یک سری مشکالتزیست
محیطی شده اس��ت ،در حال حاضر آمریکا
و کان��ادا این راهح��ل را دارند که با پاالیش
آب ،بحرانه��ای مربوط به آب را حل کنند
و متاس��فانه ش��ما در ایران ب��ه دلیل وجود
تحریمها به این فناوریها دسترسی ندارید،
اما میتوان از دانشمندان کشور استفاده کرد
تا راهحلی برای پاالیش آب ارائه دهند .باید
راهحل در داخل کش��ور درست شود و اتکا
به بیرون وجود نداش��ته باش��ند .وی اظهار
داشت :طبق آن چیزی که از جراید و خبرها
شنیدهایم ،اگر تهدید و محدودیتی علیه شما
هست ،عاقالنه برای آن راهحل ایجاد کنند
و به راههای منطقی برسید.

دکتر شانهساز:کیفیت باالی داروی ایرانی را اطالعرسانی کنید

بحران دارویی نداریم

سرپرس��ت س��ازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت
ب��ازار دارویی کش��ور ،در عین ح��ال کیفیت باالی
داروهای تولی��د داخل را مورد تاکید ق��رار داد و از
داروسازان در داروخانهها خواست که درباره کیفیت
داروهای ایرانی اطالع رسانی کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدرضا شانهسازبا اشاره به
برخی سیاستهای دارویی کشور ،گفت :ما باید ارز
را برای داروی تولید داخل اختصاص دهیم و علت
این سیاست این است که  ۹۷درصد داروهای تولید
داخل  ۷۰۰میلی��ون دالر ارز بری دارد در حالی که
 ۳درصد مابقی  ۱.۳میلیارد دالر ارز از کش��ور خارج
میکند.وی با اش��اره به توصیه برخی داروسازان در
داروخانهه��ا برای خری��د داروی خارجی ،گفت :ما
از داروس��ازان در داروخانهها خواهش میکنیم که
به مردم در م��ورد کیفیت ب��االی داروهای ایرانی
اطالعرسانی کنند .متاس��فانه در برخی داروخانهها
به دلی��ل عدم اط�لاع کافی در م��ورد فرایندهای
تولید داخ��ل دارو ،داروس��از داروه��ای خارجی به
مصرفکنن��دگان توصی��ه میکند ،اما در ش��رایط
کنونی کش��ور اینکه بخواهیم به س��مت داروهای
خارج��ی و تبلیغ آن برویم ،اقدام درس��تی نیس��ت
و امیدواریم داروس��ازان کمال همکاری را داش��ته
باشند.سرپرست سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه
وضعیت داروی کش��ور به هیچ وجه بحرانی نیست،
گف��ت :اقالم کمبود داروی��ی در وضعیت نرمالی به
س��ر میبرد و قرارگاه دارو و تجهیزات پزش��کی به
این منظور راهاندازی ش��ده اس��ت که بتوانیم پیش

رئی��س پلی��س تهران ب��زرگ با اش��اره به
پاکسازی محالت جنوب تهران از بازداشت
 ۳۶۶شرور ،مزاحم نوامیس ،حامالن سالح
و توزیعکنندگان مواد مخدر خبر داد و گفت:
گروهه��ای ضرب��ت در س��رکالنتریهای
یازدهگانه پلیس پیش��گیری تهران تشکیل
ش��ده است س��ردار حس��ین رحیمی دیروز
در حاشیه نخس��تین مرحله از طرح برخورد
ب��ا اراذل و اوب��اش ،مزاحم��ان نوامیس در
محالت اظه��ار کرد :این مط��رح با تالش
اطالعات��ی دو ماه گذش��ته و اقدام عملیاتی
ط��ی روزه��ای دوش��نبه و سهش��نبه اجرا
ش��د.رئیس پلی��س پایتخت ادام��ه داد :بعد
از کار اطالعات��ی و براس��اس گزارشهای
مردم��ی ،کنترل واحده��ای صنفی از جمله
قهوهخانهها و باشگاههای بدنسازی صورت
گرف��ت؛ در مجموع ب��ا کار اطالعاتی 250
پرونده تش��کیل ش��ده که از این تعداد 142
پرونده درباره شرارت ،درگیری ،عربدهکشی
و زورگی��ری 82 ،پرون��ده درب��اره مزاحمان

محالت و نوامیس و  26پرونده درباره تهیه
و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی بود.به
گفته رحیمی در این طرح 366 ،نفر از اراذل
و اوباش ،مزاحمان نوامیس و حامالن سالح
س��رد و گرم و توزیعکنندگان م��واد مخدر
بازداشت ش��دند که  107نفر از این افراد از
اراذل و اوب��اش س��طحدار 205 ،نفر مزاحم
نوامیس و  54نفر حامالن س�لاح هس��تند.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه اغلب این
افراد در شرارتها از سالح استفاده میکردند،
از پاکس��ازی  171قهوهخان��ه و
س��فرهخانه 20 ،باشگاه بدنسازی
و  66پارک آلوده خبر داد.رحیمی
اف��زود :در ای��ن مرحل��ه از طرح
ایام م��اه رمضان بی��ش از 300
قهوهخانه ،رستوران،کافیشاپ و
باشگاه بدنسازی پلمب شد.وی با
اش��اره به کشف  27قبضه سالح
کمری و  62قبضه انواع س�لاح
س��رد و سایر اقالمی مانند شوکر

و افش��انه از اوباش طی این مرحله از طرح
گفت 18 :دس��تگاه خودرو و موتورس��یکلت
نیز در این طرح توقیف ش��د.رحیمی درباره
محدوده س��نی افراد اوباش بازداش��ت شده
گفت :اکثر این افراد جوان بودند؛ بیش��ترین
رنج س��نی آنها بین  18تا  30سال بود البته
قاب��ل توجهی از افراد  18س��ال نیز در بین
آنها حضور داش��تند که با اخ��ذ تعهد آزاد و
تحوی��ل خانوادهها ش��دند.فرمانده انتظامی
تهران بزرگ با اش��اره به محالت پاکسازی
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اخبار حوادث
چرخگوشت
دست کارگر جوان را بلعید

سخنگوی س��ازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی ش��هرداری تهران از گرفتار ش��دن
دست یک کارگر  ٢٠ساله در چرخ گوشت
صنعتی خبر داد.به گزارش ایلنا ،سیدجالل
ملکی اظهار کرد :س��اعت  ٢١و  ٣۵دقیقه
س��ه ش��نبه یک مورد حادثه گرفتار شدن
دس��ت داخل یک چرخ گوشت صنعتی در
خیابان شیخ بهایی جنوبی به سامانه ١٢۵
آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری
ته��ران اعالم ش��د.وی ب��ا بی��ان اینکه
آتشنش��انان در مدت زم��ان دو دقیقه در
محل حاضر ش��دند ،ادامه داد :این حادثه
در قسمت رس��توران یک مجتمع اقامتی
رخ داده بود که یک کارگر حدودا ً  ٢٠ساله
در حین کار با چرخ گوشت صنعتی به طور
ناگهانی دس��ت خود را به داخل این چرخ
گوش��ت برده و دست چپش در آن گرفتار
شده بود.
سقوط پژو پارس به دره  80متری

فرمانده انتظامی شهرستان میانه از سقوط
یک خودروی پژو پارس به دره  80متری
خبر داد .س��رهنگ “رمض��ان الهوردیان”
در تش��ریح جزئی��ات این خب��ر گفت :در
پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110
مبن��ی بر وقوع یک فقره تصادف در جاده
فرعی روستای “ش��یخدرآباد” ،بالفاصله
مأم��وران انتظامی برای بررس��ی موضوع
به محل اعالمی اعزام ش��دند.وی افزود:
ب��ا حضور مأموران و عوام��ل اورژانس در
محل حادثه مشخص ش��د ،یک دستگاه
دره  80متری س��قوط کرده
پژو پارس به ّ
و متأسفانه در اثر این حادثه راننده و یکی
از سرنشینان جان خود را از دست دادند و
سرنشین دیگر نیز به دلیل شدت جراحات
به مراکز درمانی انتق��ال یافت.بنابراعالم
پای��گاه خب��ری پلیس ،فرمان��ده انتظامی
شهرستان میانه گفت :علت حادثه از سوی
کارشناس��ان پلیس راه “میانه – زنجان”
عدم توانایی در کنترل خودرو به دلیل بی
احتیاطی و تخطی از س��رعت مطمئنه ،از
سوی راننده اعالم شده است.
مرگ جوان  18ساله
در رودخانه سپیدرود

از وق��وع بح��ران از بروز آن پیش��گیری کنیم.بنابر
اع�لام رواب��ط عمومی برگ��زاری دهمین همایش
داروس��ازان بالینی ،وی افزود :در سالهای ابتدایی
جنگ چون س��از و کار مناسبی وجود نداشت ،پس
از یک رخداد تصمیمگیریها صورت میگرفت ،اما
بعد از چند دهه اداره کش��ور نباید منتظر باش��یم تا
وقتی مش��کالت گریبان بیماران را گرفت آن زمان
تدبیر کنیم.سرپرس��ت سازمان غذا و دارو افزود :به
همی��ن منظور تصمیم گرفتیم ق��رارگاه تامین دارو
و تجهیزات پزشکی تشکیل ش��ود و معاونان وزیر
و مس��ئوالن مرتبط ب��ه دارو و تجهی��زات در این
ق��رارگاه حضور دارند و به گون��های عمل میکنیم
که اجازه ندهیم مشکلی پیش آید و به عبارت دیگر
قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی بیشتر نقش
پیشگیرانه دارد.شانهساز ادامه داد :برخورد داروسازان
با مردم در تدوین وضعیت دارویی کشور بسیار نقش
دارد و امی��دوارم از تحریمها عبور کنیم و نگرانیها
برطرف شود.

ش��ده در این ط��رح نیز گف��ت :محلههای
فرح��زاد ،س��تارخان ،خاکس��فید ،وحیدیه،
نظامآباد ،مشیریه ،بیسیم ،خزانه ،مسعودیه،
یاخچیآباد ،فالح و ش��هرک ابوذر از جمله
محالت پاکس��ازی ش��ده در این طرح بود
همچنی��ن بیش��ترین پاکس��ازی مربوط به
س��رکالنتری حوزه یکم پلیس پیش��گیری
پایتخ��ت بود.ب��ه گفته رحیم��ی گروههای
ضربت در سرکالنتریهای یازدهگانه پلیس
پیش��گیری تهران تشکیل ش��ده و در موارد
فوری و الزم از این افراد اس��تفاده
میش��ود همچنین این گروههای
ضرب��ت اخی��راً از نظ��ر آموزش و
تجهی��زات ب��ه روز ش��دهاند.وی
درپاس��خ به سؤال تسنیم مبنی بر
اینکه برخی ش��هروندان از امنیت
کاف��ی در پارکه��ا و تفرجگاهه��ا
گالی��ه دارن��د و حض��ور پلیس را
در ای��ن مناطق کاف��ی نمیدانند،
متذکر شد :به تمام کالنتریهای

فرمانده انتظامی رشت از غرق شدن یک
جوان  18س��اله هنگام ش��نا در رودخانه
س��پیدرود خب��ر داد.به گ��زارش از پایگاه
خب��ری پلیس ،س��رهنگ “ علی رمضانی
“ ب��ا اعالم این خبر گف��ت :در پی اعالم
مرک��ز فوریتهای پلیس��ی  110مبنی بر
غرق ش��دن فردی در رودخانه سپیدرود،
بالفاصل��ه ماموران کالنت��ری لولمان به
مح��ل حادثه اعزام ش��دند.وی اف��زود :با
حض��ور ماموران پلیس و تیمهای امدادی
در مح��ل حادث��ه مش��خص ش��د جوانی
18ساله هنگام ش��نا در رودخانه سپیدرود
به دلیل عدم آش��نایی به فنون ش��نا غرق
ش��ده اس��ت.فرمانده انتظامی شهرستان
رش��ت در پایان با اش��اره به این که جسد
فرد غرق ش��ده ب��رای تعیی��ن علت تامه
فوت به پزشکی قانونی انتقال داده شد به
ش��هروندان توصیه کرد ،از شنا در مناطق
خطرآفرین خودداری کنند.
محموله بزرگ تریاک
در رباط کریم متوقف شد
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س��طح تهران ،پاکسازی تمامی پارکها مورد
تأکید قرار گرفته اس��ت البته ممکن اس��ت
برخ��ی پارکها در بعض��ی از اوق��ات روز از
حضور مجرمان آلوده شوند لذا از شهروندان
میخواهیم در صورت مشاهده اراذل و اوباش،
خردهفروشان مواد مخدر و سایر مجرمان در
پارکها با پلیس  110تماس بگیرد تا پلیس با
قید فوریت در محل حاضر شود.رئیس پلیس
پایتخت یادآور شد :در طول هفته کالنتریها
دو یا س��ه ب��ار مکلف به پاکس��ازی پارکها
ش��دند و پارکها باید محل امنی برای رفت
و آمد خانوادهها باش��د.رحیمی با بیان اینکه
متأسفانه با عدد بسیار پایینی ،سرقت خُ رد در
تهران افزایش روی داده است ،تصریح کرد:
البته میزان افزایش بسیار کم است ،تقریبا دو
هفته قبل ح��دود  10طرح در نقاط مختلف
تهران اجرا شد و طرح مبارزه با سرقت خرد
جزو طرحهای جدی پلیس است که در این
رابط��ه از تمام توان کالنتریها ،یگان امداد و
ضربت نیز استفاده میشود.

فرمان��ده انتظام��ی غرب اس��تان تهران
از توقیف و کش��ف ی��ک محموله بزرگ
تریاک در محور “رباط کريم – ش��هريار”
خب��ر داد.سردار”محس��ن خانچرل��ی” در
گفت و گو با پاي��گاه خبري پليس ،گفت:
مأموران پليس مبارزه با موادمخدر استان
در راس��تای برخورد با قاچاقچيان و توزيع
کنن��دگان موادمخ��در در مح��ور “رب��اط
کریم–ش��هریار” حين کنترل خودروهاي
عبوري به يک دستگاه خودروي کاميونت
در حال حرکت ،مشکوک شدند.اين مقام
ارش��د انتظامي گف��ت :مام��وران پس از
تعقیب و گریز کوتاهی موفق ش��دند این
خودرو را متوقف کرده و در بازرسی از آن
و از قس��مت باالي س��قف اتاق کاميونت
 352کيل��و و  530گرم ترياک را کش��ف
کردند.فرمان��ده انتظام��ی غرب اس��تان
تهران با اش��اره ب��ه اينکه در اين راس��تا
کامیونت توقيف ش��د ،خاطرنش��ان کرد:
در این عملیات یک قاچاقچي دس��تگیر و
به همراه مواد مکش��وفه به مرجع قضائي
تحويل داده شد.

