اخبار

با تبدیل وضعیت ۱۲هزار حقالتدریسی و نهضتی اعالم شد؛

احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزشوپرورش در مرداد

تعلل شهرداری در ارائه طرح جامع
حمل و نقل پایتخت

عضو کمیسیون حملونقل و عمران شورای
ش��هر تهران با اش��اره به اینکه تهران فاقد
طرح جامع حملونقل عمومی اس��ت ،گفت:
ش��هرداری خود را ملزم ب��ه ارائه این طرح
به ش��ورای ش��هر نمیداند.محمد علیخانی
عضو ش��ورای ش��هر تهران در گفتوگو با
فارس ،درباره راهان��دازی خطوط  LRTدر
پایتخت ،اظهار داش��ت :با توجه به شرایطی
که در پایتخت وج��ود دارد میتوان از همه
مدهای حملونقل استفاده کرد البته شرایط
ایجاد این روشها باید به صورتی باش��د که
انواع حملونقل عمومی نه موازی هم بلکه
به نوعی عمود بر هم باش��د تا بتوان از یک
نوع حملونقل عمومی به نوع دیگر جابهجا
ش��د و خطوط مختلف یکدیگر را پوش��ش
دهن��د .وی با تأکید بر اینک��ه در تهران نیاز
ب��ه طرح جام��ع حملونقل عموم��ی داریم
گفت :س��ال پیش تا ش��هریور ماه قرار بود
نتایج مطالعاتی در این زمینه اعالم شود ولی
اقدامی از سوی شهرداری انجام نگرفت چرا
که مسؤولین شهری اعالم کردند این مسأله
ربطی به شورای شهر ندارد و باید در شورای
عالی ترافیک بررس��ی شود.عضو کمیسیون
حملونقل شورای ش��هر تهران با اشاره به
اینکه شهرداری در این زمینه تعلل میکند،
خاطرنشان کرد :در تالش هستیم طرحی را
در ش��ورا تصویب کنیم که شهرداری ملزم
ش��ود طرح جامع حملونق��ل عمومی را به
شورای شهر ارائه دهد و راهاندازی و ضرورت
خطوط  LRTاز جمله موضوعاتی است که
در طرح جامع حملونقل بررسی خواهد شد.
خیرین ازدواج از هیچ معافیتی
برخوردار نیستند

معاون برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
آموزش و پرورش از صدور مجوز اس��تخدام
نیرو در آم��وزش و پرورش خبر داد و گفت
که به احتمال زیاد آزمون جامع استخدامی
دول��ت در مرداد ماه برگزار و حدود  ۲۰هزار

نفر برای آموزش و پرورش پذیرفته خواهند
شد .علی الهیار ترکمن در گفتوگو با ایسنا،
جزئیات برگزاری آزمون استخدامی وزارت
آم��وزش و پرورش و می��زان جذب نیرو در
سال تحصیلی جدید را اعالم و اظهار کرد:
خوشبختانه مجوزهای ما هم برای جذب از
طریق اساسنامه ماده  ۲۸دانشگاه فرهنگیان
(ج��ذب فارغالتحصی�لان دانش��گاههای
دیگ��ر پس از قبولی در آزمون اس��تخدامی

و گذران��دن دورههای یکس��اله صالحیت
حرف��های معلم��ی) و هم ب��رای دورههای
چهار س��اله کارشناس��ی تربیت معلم صادر
شده است.وی افزود :کسانی که میخواهند
از طری��ق ماده  ۲۸وارد آم��وزش و پرورش
ش��وند ،میتوانند در آزم��ون فراگیر و جامع
س��ازمان اداری استخدامی شرکت کنند لذا
باید منتظر اطالعیههای استخدامی سازمان
امور اس��تخدامی باشند .به احتمال زیاد این

آزمون مرداد ماه برگزار خواهد ش��د.معاون
برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه آن دسته از پذیرفته
شدگان کنکور سراسری نیز که قصد دارند
در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده و معلم
بش��وند ،باید پ��س از اعالم نتایج ،نس��بت
ب��ه درج و انتخاب دانش��گاه فرهنگیان در
دفترچه انتخاب رشته اقدام کنند گفت :برای
امس��ال  ۲۵هزار نفر مجوز دورههای چهار

ساله دانش��گاه فرهنگیان از طریق کنکور
سراس��ری صادر شده اس��ت.الهیار ترکمن
درباره مجوز ماده  ۲۸نیز گفت :مجوز جذب
ما از طریق م��اده  ،۲۸کمتر از  ۲۰هزار نفر
است .به عبارتی حدود  ۱۲هزار مجوز جدید
داریم ۲۰۰۰ ،مجوز برای تامین نیروی ویژه
توسعه عدالت آموزشی صرف ًا برای سیستان
و بلوچستان اختصاص یافته و بیش از ۴۰۰۰
مجوز استفاده نشده از سالهای قبل داریم.

تسیالت جدید وزارت بهداشت برای بیماران پیوندی؛

صدور حواله داروهای پیوندی «الکترونیک» میشود

گ�روه اجتماع�ی  :ریی��س مرک��ز مدیری��ت پیون��د و
بیماریهای وزارت بهداش��ت طرح جدید این وزارتخانه
را برای تس��هیل ارائه داروهای بیماران پیوندی تشریح
کرد .دکتر مهدی ش��ادنوش در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیت حمایت از داروهای بیماران پیوندی ،گفت :عمده
داروهای بیماران پیوندی از سوی وزارت بهداشت مورد
حمای��ت قرار میگیرند .بهطوریک��ه برخی از این داروها
ب��ه صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفته و برخی
هم با پوش��ش بیمهای باالی  ۹۰درصد به بیماران ارائه
میشوند.

دیگر نیازی به دریافت تاییدیه مداوم نیست


اجرای پایلوت ص�دور حواله الکترونیک برای بیماران


ِ
پیوندی

وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم انجام مدیری��ت دقیقتر در حوزه
داروهای بیماران پیوندی ،افزود :از آنجایی که داروهای
این بیماران عمدتا وارداتی و بس��یار گرانقیمت هستند،
الزم اس��ت مدیریت بهتری در زمین��ه ارائه آنها اتفاق
بیفت��د تا به ص��ورت بهینهتر ای��ن داروها را به دس��ت
بیم��اران پیوندی برس��انیم .بر همین اس��اس طرحی را
با عنوان «ص��دور حواله الکترونیکی» ب��رای داروهای
بیماران پیوندی تدوین کردیم که طی پنج ماهه گذشته
در دانشگاه علوم پزش��کی ایران به صورت پایلوت اجرا

شد.شادنوش با بیان اینکه هدفمان از اجرای این طرح
این بود که بیماران پیوندی گرفتار رفتوآمد برای دریافت
تاییدیه داروهایشان نباشند ،اظهار کرد :طبق طرح پایلوت
صدور حواله الکترونیکی برای داروهای بیماران پیوندی،

بیماران پیوندی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
ایران بودند ،به محض اینکه پزشک برایشان داروی مورد
نظر را تجویز میکرد ،به معاونت درمان دانش��گاه ایران
مراجعه کرده و برایشان پروندهای تشکیل میشد.

وی ادامه داد :سپس دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت
آنالین تاییدی��های را برای داروخانه مربوطه که عمدتا در
نزدیکی محل سکونت و یا کار ایین بیماران است ،ارسال
کرده و بیمار میتواند با مراجعه به داروخانه سهمیه دارویی
خود را دریافت کند .بعد از آن نیز بیمار به صورت دورهای
سهمیه داروی خود را از داروخانه مربوطه دریافت میکند.
بنابراین دیگر نیازی به دریافت تاییدیه مداوم ندارد.شادنوش
با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر پایلوت این طرح
به صورت بس��یار موفق در دانش��گاه علوم پزشکی ایران
اجرا شد ،گفت :بعد از دریافت نتایج این اقدام ،اشکاالتش
را برط��رف کردیم و در صددیم تا ب��ه زودی طرح صدور
حواله الکترونیکی برای بیماران پیوندی را کشور کنیم تا
با این اقدام ،مدیریت مناس��بی در حوزه داروهای بیماران
پیوندی صورت گیرد .بنابراین در صدد هستیم تا ابتدا این
طرح را در تهران و سپس به صورت منطقه منطقه در کل
کشور ،اجرا کنیم .پیشبینی میکنیم تا قبل از پایان سال
صدور حواله الکترونیکی را در کشور برای بیماران پیوندی،
اجرایی کنیم.وی همچنین گفت :تاکنون تالش کردهایم
که در حوزه تامین داروهای پیوندی مشکلی ایجاد نشود و
فعال هم در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

حاجی بابایی با اشاره به آمادگی دولت احتمال داد:

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوان��ان درباره تش��کیل مجمع کش��وری
خیری��ن ازدواج توضیحاتی داد.محمد مهدی
تندگوی��ان در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان ،اظه��ار کرد :تاکن��ون مجمع خیرین
ازدواج به صورت کشوری تشکیل نشده است.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر در برخی از
استان مجمع خیرین ازدواج وجود دارد ،گفت:
مطابق پیگیریهای انجام شده  ۱۴استان به
جمع بندی برای تشکیل یک مجمع خیرین
استانی رس��یده اند.تندگویان افزود :ما نیاز به
یک مجمع خیری��ن حوزه ازدواج کش��وری
مثل مجمع خیرین مدرسه ساز داریم.معاون
س��اماندهی امور جوانان با بی��ان اینکه ما در
معاونت جوانان پیگیر این موضوع هس��تیم،
ادامه داد :تصمیم داریم امسال در هفته ازدواج
تش��کیل یک مجمع استانی خیرین ازدواج را
نهای��ی کنیم.وی گفت :در ای��ن مورد وزارت
کش��ور باید در حوزه ثبت این اقدام و تسریع
آن م��ا را یاری کند.تندگوی��ان با بیان اینکه
ای��ن خیرین در حوزههای مختل��ف ازدواج از
جمله مسکن آسان ،کاال و جهیزیه و اشتغال
جوانان فعالیت میکنند ،افزود :این خیرین از
هیچ معافیتی برخوردار نیس��تند .وی با بیان
اینکه خیری که مس��کن رایگانی را در اختیار
ی��ک زوج جوان قرار میدهد هیچ معافیتی از
جمله معافیت مالیات��ی و معافیتهای مجوز
ش��هرداری به او تعلق نمیگیرد ،تأکید کرد:
هدف کلی ما این اس��ت که در یک س��اختار
مش��خص کش��وری خیرین را شامل تمامی
معافیتهای الزم کنیم.
تحویل بیش از  ۴۵میلیون کارت ملی
هوشمند به شهروندان

ابوترابی گفت :بیش از  ۴۵میلیون کارت ملی
هوشمند از ابتدای پروژه به شهروندان تحویل
داده شده است.سیف اهلل ابوترابی سخنگوی
سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان،درباره آخرین آمار دریافت و
صدور کارت ملی هوشمند به متقاضیان اظهار
کرد :از ابتدای شروع پروژه حدود  ۴۵میلیون
و  ۶۰۰هزار کارت ملی هوشمند به شهروندان
تحویل داده ش��ده است و در خرداد ماه حدود
 ۴۶۰هزار نفر ثبت نام خود را تکمیل کردند.
وی در ادامه بیان کرد :تقریبا بین  ۵تا  ۶میلیون
کارت ملی هوشمند نیز آماده تحویل به ثبت
نام کنندگان است.ابوترابی در خصوص روند
صدور کارت ملی هوشمند مطرح کرد :منتظر
هستیم تا بدنه کارت ملی هوشمند را به تولید
انبوه برسانیم تا بتوانیم کارت ملیها را هر چه
سریعتر به متقاضیان تحویل دهیم.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس میگوید
در صورتی که الیحه نظام رتبهبندی معلمان
با فوریت طرح ش��ود ،مجل��س هم مصوب
خواهد کرد تا از نیمه دوم  ۹۸اجرایی شود.
حمیدرضا حاج��ی بابایی در گفتوگو با خانه
ملت درباره مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی
اقتصادی مبن��ی بر پرداخ��ت ۱۰۰درصدی
اعتب��ار الزم برای نظ��ام رتبهبندی معلمان
گف��ت :مصوبات مجلس در بودجه س��نواتی
همچون اعتب��ار  2هزار میلیارد تومانی برای

اجرای نظام رتبهبندی معلمان از نیمه دوم ۹۸

نظ��ام رتبهبن��دی معلم��ان در صورتی قابل
تخصیص است که تمام درآمدهای دولت در
طول یک سال محقق شود.

اعتبار  2هزار میلیاردی رتبهبندی معلمان

100درصد پرداخت میشود

نماین��ده مردم هم��دان و فامنین در مجلس
شورای اسالمی افزود :اگر درآمدهای دولت
محقق نش��ود ،از تخصیصها کم میکند و
ممکن اس��ت آن را به  40یا  60 ، 50درصد
تقلی��ل دهد؛ به همین دلیل احتمال داش��ت

اعتب��ار  2هزار میلی��اردی نظ��ام رتبهبندی
معلمان نیز کمتر پرداخت ش��ود اما با مصوبه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،تخصیص
این ردیف  100درصد خواهد بود و حتما این
 2هزار میلیارد تومان پرداخت میشود.

هم�کاری دول�ت و مجلس ب�رای اجرای

رتبهبندی معلمان در سال 98

وی همچنین به جلسه خود با رییس سازمان
برنام��ه و بودجه اش��اره کرد و گف��ت :آقای
نوبخ��ت عالقهمند بود مجل��س همکاری و

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد؛

پیشنهاد نمایندگان مجلس برای بازنگری در قانون «تسهیل ازدواج»
معاون امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان با اش��اره به مسکوت
ماندن قانون تسهیل ازدواج در
کشور ،از پیش��نهاد نمایندگان
مجلس ب��رای بازنگری در این
قان��ون خب��ر داد .محمدمهدی
تندگویان در گفت و گو با ایسنا،
با اشاره به پیشنهاد نمایندگان مجلس برای بازنگری
قانون تسهیل ازدواج افزود :این قانون در حال حاضر
بالتکلیف اس��ت و همزمان با تصویب شرح وظایف
معاونت جوانان ،نمایندگان مجلس پیش��نهاد دادند تا
این قانون نیز بازنگری شود.وی در ادامه از رشد دفاتر
مشاورههای ازدواج طی سال گذشته و سه ماه نخست
امس��ال خبر داد و گفت :سال گذشته معاونت جوانان
هم با س��ازمان بهزیس��تی و هم با نظام روانشناسی
تفاهم نامهای در این خص��وص امضا کرد .از ابتدای
س��ال تا کنون نیز  ۷۱دفتر مشاوره ازدواج افتتاح شده
است و حدود  ۴۰مرکز دیگر نیز با انجام اقدامات الزم،
به زودی افتتاح خواهد شد.معاون امور جوانان وزارت
ورزش و جوان��ان در ادام��ه از افتت��اح مجمع خیرین
ازدواج در  ۱۴استان خبر داد و گفت :پیگیر این موضوع
هس��تیم تا مجمع خیرین ازدواج کشوری را تشکیل

دهیم .این خیرین در حوزههای
مختلف ازدواج ،از جمله ساخت
مسکن ارزان ،تأمین جهیزیه و
تأمین کاالهای اقس��اطی و…
فعالیت میکنن��د .خیران ازدواج
در قالب مجامع استانی در حال
حاضر مشغول به فعالیت هستند،
اما چون ساختار کشوری ندارند ،با مشکالت و موانعی
روبرو هستند که به نظر میرسد با ایجاد وحدت رویه
و تشکیل مجمع خیرین کش��وری برطرف میشود.
تندگوی��ان ادامه داد :برای مثال وقتی خیرین در حال
ساخت مس��کن رایگان یا ارزان برای زوجهای جوان
هستند ،باید از پرداخت مالیات و عوارض معاف شوند،
اما به دلیل ثبت نش��دن تش��کل آنها این موضوع تا
کنون امکان پذیر نشده است .در گزارشی که اخیراً به
ش��ورای اجتماعی کشور ارائه کردیم ،از وزارت کشور
خواستیم تا مجمع خیرین ازدواج کشوری را تشکیل
دهیم و آنها از معافیتهای قانونی استفاده کنند.وی
با اش��اره به برگزاری همایش خیرین ازدواج همزمان
با هفته ازدواج امس��ال نیز اظهار کرد :معاونت جوانان
کارهای ثبت رس��می این مجم��ع را از طریق وزارت
کشور پیگیری میکند.

پیگیری کند ت��ا دولت بتواند نظام رتبهبندی
معلمان را اجرایی کند که این مطلب نشان داد
دولت آمادگی ب��رای اجرای این نظام را دارد.
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس توضی��ح داد :البته رتبهبندی معلمان
باید به صورت الیحه فرس��تاده ش��ود تا در
صحن مجل��س مصوب ش��ود.حاجی بابایی
اف��زود :الیحه نظ��ام رتبهبن��دی معلمان در
کمیسیون تخصصی دولت بررسی شده ،الزم
اس��ت در هیئت دولت هم به اتمام برسد و با

فوریت به مجلس بدهند تا تصویب ش��ود و
بتوانن��د آن را از نیم��ه دوم  98اجرایی کنند.
رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس تاکید کرد:
اعتبار  2هزار میلیارد تومانی کفاف رتبهبندی
معلمان را نمیدهد نظام رتبهبندی هم در یک
سال قابل اجرا نیست؛ هدف این نظام ،سوق
دادن معلمان به سمت شرایط مشابه اعضای
هیئت علمی دانشگاه است لذا باید پروندههای
آنها بررسی و شرایط آماده شود واین امر یک
ماهه و دو ماهه اتفاق نمیافتد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

«توسعه غیراصولی» تهران را  ۳۰سال آبی عقب انداخته است
مدیرکل محیط زیست و توسعه
پایدار شهرداری تهران گفت٣٠ :
سال زمان الزم است تا به شرایط
آبی مطلوب برس��یم .صدرالدین
علیپور در گفتوگو ب��ا ایلنا،در
پاس��خ به این س��وال که تهران
اکن��ون رکوردار فرونشس��ت در
جهان است ،تمهیدات شهرداری تهران برای جلوگیری
از برداشت بیرویه از چاهها و آبهای زیرزمینی چیست؟
گفت:مولفهاکوسیستممولفهپیچیدهایاستونمیتوان
اینگونه فرض کرد ،چون یکسال بارشهای مناسب و
استانداردی رخ داده است ،اوضاع خوب است ،خشکسالی
 ١٥ساله ،توسعه ،افزایش جمعیت ،افزایش بهرهبرداری از
است،
آبهای زیرزمینی ما را  ٣٠سال آبی عقب انداخته 
ش ،نمیتوان گفت شرایط آبی
در نتیجه با یک سال بار 
مناسبی داریم .تازه اگر سطح بهره برداری و توسعه را در
همین لحظه متوقف کنیم ٣٠،س��ال زمان الزم است
تا به شرایط آبی مطلوب برسیم .فرونشست موضوعی
اس��ت که در یک دوره یکساله ،شش ماهه و حتی در
یک دوره مدیریتی مرتفع نمیشود ،زیرا فرایند توسعه
و بهرهبرداری بیش از اندازه از سطح آبهای زیرزمینی
و همچنین رعایت مطالعات جامع به لحاظ فنی از جمله

مکانی��ک خاک ،باف��ت خاک و
نفوذپذی��ری خ��اک را در اجرای
پروژهها لحاظ نکردیم .همینطور
پروژه هایی که در زیرزمین اجرا
ش��د ،برای مثال احداث مترو در

یک خط مس��یر قن��ات را قطع
میکن��د و عوارض این توس��عه
بدون دخالت اصول فنی و کارشناسی سالها بعد دیده
میش��ود .در مجموع در صورت وق��وع صرفا میتوان
اقداماتی از جنس مدیریت بحران انجام داد .وی درباره
این نکته که آیا محیط زیست در توسعه زیرساختهای
شهری در شهرداری تهران جایگاهی دارد؟ گفت :یکی
از شاخصهای توس��عهیافتگی موضوع محیطزیست
است ،به لحاظ جایگاه محیطزیست در شهرداری اتفاقات
خوبی در تش��کیالت رخ است ،در دوره جدید توانستیم
پستهای سازمانی محیط زیستی در مناطق را افزایش
دهیم و به لحاظ برنامه و بودجه علیرغم انقباضی که با
شرایط موجود اقتصادی در شهرداری است ،تالش شد تا
سطح بودجه به لحاظ اجرایی در مناطق افزایش یابد که
شروع خوبی است .واقعیت این است که نمیتوان یکباره
و طی یکی دو س��ال ،کمبود توجه به محیط زیست در
حوزه شهرداری را جبران کنیم.

بعضي از اثراتی که در تبلیغات پزشکی بیان میشود با مبالغه و دروغ همراه است

متخصصین پوست در سراسر کشور،همواره
مرج��ع موثق علم��ي در جلوگيري از س��وء
اس��تفاده از ن��ا آگاه��ي هموطن��ان در امور
مرتبط هس��تند .انجمن متخصصین پوست
ایران بدینوس��یله گمراه کردن هموطنان با
برنامه ها و حركات منس��جم و ش��يوه هاي
مختلف تبليغاتي را اقدامی ناپسند دانسته و
ضمن هشدار به هموطنان كه فریب اینگونه
ادعاها را نخورند اعالم میدارد :افراد میتوانند
برای دریافت هر گونه پاسخ علمی و منطقی
به ابهامات خ��ود در خصوص محصوالت،
تجهیزات و درمانهای مرتبط با مش��کالت
پوس��ت ،مو ،زیبای��ی و ام��راض مربوطه از
طریق اعض��ا انجمن متخصصین پوس��ت
ایران(پزش��کان متخصص پوست مستقر در

بیانیه انجمن متخصصین پوست ایران

مطبها) و یا بخش��های درمانی و گروه های
تخصصی پوس��ت مس��تقر در دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور و بیمارستانها به
اطمینان قطعی برسند .به اعتقاد متخصصین
عضو این انجمن ،رفع معجزه آسای ریزش
مو و درمان طاسی در مدت چند هفته و چند
ماهه  ،رفع س��فیدی مو ها و بازگشت رنگ
مو به حال��ت اول ،تبلیغ کذب بوده و چنین
محصولی تا کن��ون تولید ،اب��داع یا اختراع
نشده اس��ت و با توجه به علل فیزیولوژیک
و توارثی ریزش مو و س��فید شدن مو چنین
ادعایی پایه علمی ندارد .ش��ایان ذکر است
در مواردي كه وزارت بهداشت فرموالسیون
یک دارو و مواد موث��ره در آن را مورد تایید
ق��رار می دهد،اين تأئي��د نمي تواند مجوز و

مبناي تبليغات گسترده و گزاف در خصوص
اثربخشي قطعي محصوالت ياد شده باشد.
هشدار دیگر در مورد تبلیغات پیرامون برخی
ف��رآورده ها و تجهیزات زیبای��ی یا درمانی
پوس��ت ،م��و و جوانس��ازی ( از قبیل کرم
های ضد جوش یا ضد چروک یا تجهیزات
پاکس��ازی و جوانسازی پوس��ت) در کشور
است که متاسفانه توسط افراد غیر پزشک و
غیر متخصص مورد استفاده قرار میگیرند و
مبادی ورودی و کیفیت اثر بخشی آنها مورد
تایید نیست و حتی میتوانند پیامدهای زیانبار
برای سالمت و پوست درکنار تحمیل هزینه
ه��ای فروان بر هموطنان به همراه داش��ته
باشند .یکی دیگر از تخلفاتی که به تازگی
ب��ازار داغ��ی بخصوص در فض��ای مجازی

و توس��ط افراد غیر پزش��ک و آرایش��گاهها
پیدا ک��رده ،انجام پالس��ما درمان��ی برای
رفع چی��ن و چروک های عمی��ق صورت،
کوچ��ک کردن بین��ی و  ...اس��ت که طبق
شواهد عینی ،عوارض و پیامدهای ناگواری
برای هموطنان ایجاد کرده اس��ت .استفاده
از دس��تگاههای غیر جراحی غیراس��تاندارد
و تزری��ق آنزی��م هیالورونی��داز ب��ه عنوان
تکنیکه��ای جدید برای کوچک کردن بینی
نیز در فضای مجازی تبلیغات گس��ترده ای
پیدا ک��رده که انجمن متخصصین پوس��ت
ایران نس��بت به غير علمي بودن و عوارض
و پيامدهاي ناگوار آن هشدار میدهد .انجمن
متخصصین پوس��ت ایران ضمن بیان اینکه
پرداخت��ن به ام��ور زیبایی نی��از مبرم طبي

نیس��ت ولی تقاضای غیر قابل انکار اس��ت،
بیان میدارد :کلی��ه داروها و تجهیزات مورد
اس��تفاده در کش��ور باید م��ورد تایید مراجع
قانون��ی باش��د و ام��ور مرتب��ط و خدم��ات
الزم ب��ا نوع نيازمندي نيز بايد توس��ط افراد
مج��از آموزش ديده دانشگاهي،پزش��كان و
متخصصي��ن مربوطه انج��ام گيرد .انجمن
متخصصين پوست ايران ضمن همكاري با
دس��تگاه هاي مسئول به منظور تنوير افكار
عمومي ،آمادگي الزم را جهت اطالع رساني
علمي و صحيح و پاس��خ به سواالت مرتبط
در اين موارد اعالم ميدارد .س��ایت انجمن
متخصصین پوست ایران به نشانی www.
 irsod.netمحل مناس��بی جهت کسب
اطالعات عمومی و تخصصی است.
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اخبار حوادث
پرداخت مهریه با تراولهای تقلبی

رییس کالنتری  ۱۶۳ولنجک از دس��تگیری
متهمی خبر داد که قصد داشت با پرداخت ۱۶
میلیون تومان تراول جعلی رضایت همسرش
را در دادگاه خان��واده بگیرد.ب��ه گزارش ایلنا،
سرهنگ محمد باقر قدم زاده در تشریح این
خب��ر عنوان کرد :ظهر روز چهارش��نبه هفته
گذشته ماموران گش��ت کالنتری در جریان
خبری مبنی بر حمل پول تقلبی توس��ط مرد
جوان در جلوی دادگاه خانواده یک تهران در
میدان عدالت ولنجک قرار گرفتند.وی افزود:
با حضور در محل خانمی  ۲۷س��اله مراجعه و
بیان داشت ش��وهر  ۳۳ساله اش که در حال
طی کردن مراحل طالق با او هس��تم امروز
برای پرداخت معوق��ه مهری ه ام به این داگاه
مراجعه کرده و ساکی به همراه دارد که تراول
های زیادی در آن موجود اس��ت و هیچوقت
ی
آنقدر پول همراه نداش��ته است که گمان م 
برم جعلی اس��ت.رییس کالنت��ری ادامه داد:
دقایقی بعد که همس��ر خانم به جلوی درب
دادگاه آمد ،ماموران س��اک وی را بررسی که
تعداد  ۳۲۰عدد تراول  ۵۰هزار تومانی در آن
بوده که پس از انتقال متهم و وجوه مشخص
گردید همگی جعلی هستند.این مقام انتظامی
اظه��ار کرد ،مته��م درتحقیق��ات اولیه بیان
ل ها را یکی از دوس��تانش به او
داش��ت تراو 
داده که شناسایی و دستگیری وی در دستور
کار است.
قتل برادرزن در جشن تولد

دام��ادی ک��ه در جش��ن تولد خ��ود پس از
رجزخوانی برادرخانمش او را با ضربات چاقو
به قتل رس��انده بود ،دستگیر شد.به گزارش
ایلنا ،سرهنگ محمد جلینی ،سرکالنتر ششم
پلیس پیش��گیری پایتخت در این خصوص
گفت :ح��دود س��اعت  ۲۱م��ورخ  ۶تیر ۹۸
یک مورد ن��زاع در محله نبرد به پلیس ۱۱۰
اعالم شد که به س��رعت ماموران کالنتری
 ۱۳۲نبرد در محل اعالم خبر حاضر ش��دند.
او گفت :با حضور ماموران در محل مشخص
ش��د مردی حدوداً  ۳۰س��اله توس��ط شوهر
خواه��رش با ضرب��ات چاقو به قتل رس��یده
اس��ت.وی تصریح کرد :بررس��یهای بیشتر
نش��ان داد مقتول به همراه بستگان خود در
مراسم جشن تولد شوهرخواهرش حضور پیدا
کرده بودند.سرهنگ جلینی ادامه داد :مقتول
و ش��وهرخواهرش در مراس��م ،حین مصرف
مش��روبات الکلی ،برای هم رجزخوانی کرده
و ای��ن موضوع باعث ایج��اد درگیری لفظی
ش��دید بین آنها ش��ده بود.س��رکالنتر ششم
پلیس پیش��گیری پایتخت خاطرنشان کرد:
درگی��ری بین مقتول و ش��وهرخواهر وی تا
مقاب��ل در من��زل متهم ادامه پی��دا کرده که
قاتل با برداش��تن چاقو از آش��پزخانه ،سراغ
برادرزن��ش رفته و او را با چند ضربه چاقو به
ش��کم و قلبش به قتل رسانده بود.وی افزود:
متهم پس از وقوع قتل قصد فرار داش��ت که
مام��وران کالنتری  ۱۳۲نبرد با سرپرس��تی
رئیس کالنتری در محل حاضر ش��ده و وی
را بازداشت کردند.سرهنگ جلینی با اشاره به
اخذ تست الکل از متهم پرونده و مثبت بودن
این تس��ت ،گفت :متهم حدوداً  ۳۵سال سن
دارد.
شکایت بازیگر معروف از صفحه
100هزارتایی اینستاگرام

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری
ادمین ف��ن پیج یکی ازبازیگ��ران مطرح در
اینستاگرام س��ینما خبر داد.به گزارش ایسنا،
س��رهنگ تورج کاظمی دراین ب��اره گفت:
اواخ��ر خردادم��اه یکی از بازیگ��ران مطرح
سینما ،تئاتر و تلویزیون ،با مراجعه به پلیس
فتای پایتخت از نشر اکاذیب ،توهین و افترا
توس��ط یک صفحه اینس��تاگرامی با هویت
نامشخص ابراز ش��کایت کرد و به ماموران
گفت که حدود یکسال است فردی ناشناس
توسط صفحه ای با یکصد هزار فالوور اقدام
ب��ه با درج مطالب نامناس��ب علیه وی کرده
اس��ت.وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده
در اختیار کارشناس��ان پلیس فتا قرار گرفت،
گف��ت :مام��وران در کمترین زم��ان ممکن
مته��م پرونده را ک��ه مردی  30س��اله بود،
با اقدام��ات فنی در محدوده ش��مال تهران
شناس��ایی و پس هماهنگی با مرجع قضایی
در مخفیگاه��ش دس��تگیر کردند.کاظمی با
اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت :متهم
در تحقیقات انجام ش��ده ضم��ن اعتراف به
جرم خود گفت که این اقدام را برای افزایش
مخاطب در صفحه خود و همچنین به خاطر
کینه ای که از این بازیگر مطرح دارد ،انجام
داده است.

