اخبار

بطحائي خبر داد:

تمرکززدايي از تهران بررسي ميشود

ش��هردار تهران در
خص��وص انتق��ال
پايتخ��ت از تهران
گف��ت :تمرکززدايي
از ته��ران بررس��ي
ميشود و معاوناول رئيسجمهور جلساتي
در اين باره داشته است .به گزارش فارس،
پيروز حناچي شهردار تهران در خصوص
بررس��ي برنام��ه حم��ل و نقل ته��ران و
حوم��ه و بررس��ي آسيبه��اي آن گفت:
اي��ن موضوع م��ورد بررسي ق��رار گرفته
اس��ت امکانسنجيهايي براي اقدامات و
تمرکززدايي از تهران بررسي ش��ده است.
وي در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش که چرا
دول��ت هزينههاي حضور خ��ود در تهران
را نميپردازد گفت :موارد جنبه حاکميتي
دارد مثال دول��ت در موضوع حمل و نقل،
آلودگي کمک ميکند شايد اين کمکها
کافي نباشد و از جنس نقدي نباشد اما در
فاينانسها دولت کمک ميکند.
فعاليتسامانهملي«فرزندخواندگي»
از سال آينده

سرپرست دفتر امور
ک��وکان و نوجوانان
بهزيس��تي از آغ��از
فعاليت سامانه ملي
فرزندخواندگ��ي در
سراس��ر کش��ور از سال آينده خب��ر داد و
گفت :براي هر کودک در کشور حدود ۱۰
متقاضي فرزندخواندگي وجود دارد.منتظر
ش��بر در گفتوگو با ايسنا ،ضمن تشريح
عملکرد سامانه ملي فرزندخواندگي گفت:
سايتي را ب��راي متقاضيان ،يعني پدرها و
مادرهاي��ي ک��ه تمايل دارن��د سرپرستي
فرزن��دي را به عه��ده بگيرن��د ،طراحي
کرديم ،متقاضيان در اين سامانه ثبت نام
اوليه را انجام داده و مدارک اوليهش��ان را
ارائه ميدهند تا وارد سامانه ش��وند.وي با
بيان اينکه پس از اين مرحله بررسي اوليه
از سوي سازمان بهزيستي انجام ميشود،
اف��زود :در مرحل��ه بعد بهزيس��تي از اين
افراد به ش��کل حض��وري دعوت ميکند
تا اگر ش��رايط اوليه را داش��تند وارد نوبت
فرزندخواندگي شوند .سرپرست دفتر امور
کودکان و نوجوانان اظهار کرد :بخش��ي
از مصاحبهها در بهزيستي انجام ميشود؛
برخ��ي ديگ��ر از اقدامات مث��ل گواهي
آزمايش اعتياد ،نداش��تن سوء پيش��ينه و
سالمت رواني و جسمياز ديگر نهادهاي
مربوطه تهيه خواهد شد .سرپرست دفتر
امور کوکان و نوجوانان بهزيس��تي ادامه
داد :متقاضيان فرزندخواندگي بس��يار زياد
هستند و براي هر کودک در کشور حدود
 ۱۰متقاضي وجود دارد به همين دليل اين
فرآيند طوالني طول ميکشد و در برخي
از استانها حتي چن��د سال طول خواهد
کشيد.
آغاز ثبت اينترنتي درخواست خدمات
براي مددجويان امداد

معاون حماي��ت و سالمت خانواده کميته
امدادگف��ت :مددجوي��ان تح��ت حمايت
ميتوانند درخواس��ت ارائه  ۱۰خدمت در
حوزههاي مختل��ف را بهصورت اينترنتي
ثبت کنند.به گ��زارش مهر ،فاطمه رهبر
 ۹۷افزود :از  ۱۴اسفند ،همزمان با سالروز
تأسيس کميته امداد ،امکان ثبت اينترنتي
درخواست ارائه  ۱۰خدمت براي مددجويان
و نيازمندان فراهم ش��د .معاون حمايت و
سالمت خان��واده کميته ام��داد گفت :با
راهاندازي اين سامانه ،امکان ثبت اينترنتي
درخواست  ۱۰خدمت ش��امل تعميرات و
بازسازي مسکن ،انش��عابات ،تسهيالت
شهرداري ،خدمات دانشآموزي ،جهيزيه
نوعروس��ان ،جهيزي��ه ازدواج مجدد زنان
سرپرس��ت خانوار ،هديه ازدواج پس��ران،
خدمات نظاموظيفه ،تسهيالت بازگشت
ب��ه روستا و خدم��ات دانش��جويي براي
مددجويان فراهم ميشود.

وزير آم��وزش و پرورش با بيان اين که
من نسبت به چالشهاي ايجاد شده براي
معلمان مدارس حمايتي بيتفاوت نيستم،
گفت که مطالبات يک ساله معلمان حق
التدريس تا پايان امسال پرداخت ميشود.
به گزارش ايسنا ،سيدمحمد بطحايي در
جمع خبرن��گاران در يزد با بيان اين که
پرداخ��ت مطالبات فرهنگي��ان از جمله

پرداخت مطالبات حقالتدريسيها تا پايان سال
اقدام��ات در دستور کار وزارت آموزش و
پرورش است ،اظهار کرد :مراحل اداري
پرداخ��ت مطالبات فرهنگي��ان انجام و
حدود دو هفته پي��ش اعتبار تخصيص
يافته ش��ده به خزانه کش��ور واريز شده
است.وي اف��زود :اميدواريم تا آخر سال
بخش��ي از مطالبات فرهنگيان از محل
اعتبارات تخصيص يافته شده پرداخت

آموزش و پرورش و نيازها همسو است،
تصريح کرد :تمام اعدا و رقمهاي اعالم
ش��ده در رابطه با تع��داد نيروهاي مورد
ني��از آموزش و پرورش از سوي سازمان
استخداميکشور تأييد ش��ده است.اين
مس��ئول در پايان سخنان خود خطاب
به اعتراض برخي معلمان خاطرنش��ان
کرد :من نس��بت ب��ه چالشهاي ايجاد
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ش��ده براي برخي از فرهنگيان مدارس
حمايت��ي احس��اس مس��ئوليت کرده و
بيتفاوت نيستم.

پیشنهاد افزايش  ۲۰درصدي خدمات شهري در سال آینده

گ�روه اجتماعي :عضو کميسيون برنامه
و بودجه ش��وراي شهر تهران در ارتباط
با تصميم ش��وراي ش��هر تهران درباره
افزايش  ۲۰درصدي خدمات ش��هري
در س��ال  ۹۸گفت :چارهاي جز افزايش
بهاي خدمات نداشتيم.
سيدمحم��ود ميرلوح��ي در ارتب��اط با
تصميم شوراي ش��هر تهران در زمينه
افزايش  20درصدي خدمات ش��هري
در سال  98اظهار کرد :خدمات شهري
از سال  95تا امس��ال هيچ افزايشي را
نداش��ته است و در واقع خدماتي که در
بحث اتوبوس مترو و بهشت زهرا انجام
ش��ده براساس قيمت سالهاي گذش��ته
بوده است.
عضو کميس��يون برنامه و بودجه شوراي
شهر تهران خاطرنشان کرد :هيچ خدماتي
نداريم که درآمد و هزينهشان تراز باشد؛ به
عنوان مثال به خدماتي که در بهشت زهرا
ارائه ميش��ود ميتوان اشاره کرد و براي
ارائه خدمات مطلوب و با کيفيت چارهاي
جز افزايش قيمت خدمات شهري در سال
آينده نداش��تيم.ميرلوحي خاطرنشان کرد:
بودجه امسال ش��هرداري تهران  17هزار
و  500ميلي��ارد تومان بود که اين رقم در
سال آينده به حدود  18هزار و  500ميليارد
توم��ان رسيده اس��ت و در واقع بودجه در
نظر گرفته براي ش��هرداري تهران بودجه
انقباض��ي خواه��د ب��ود و ح��دود  8هزار
ميليارد تومان از اين بودجه صرف حقوق
و هزينههاي جاري و اداري ش��هر خواهد
بود.وي تصريح کرد :متاسفانه در مديريت
شهري در گذشته براي تامين هزينهها و
درآمدها به سمت اخذ وامهاي بانکي گام
برداش��ته ش��ده بود و همين امر منجر به
افزايش بدهيهاي شهرداري تهران شده
اس��ت و هم اکن��ون ما با بدهي انباش��ته
شده در ش��هرداري تهران روبرو هستيم.
به گزارش تس��نیم ،عضو ش��وراي شهر
تهران ادام��ه داد :در صورتي که افزايش
 20درصدي خدم��ات را در سال آينده در
نظ��ر نميگرفتيم بايد ب��ه سمت کاهش
خدمات و يا کاه��ش کيفيت آنها حرکت
ميکرديم که قاعدتا اين موضوع منطقي
نبود و به همين دليل چارهاي جز افزايش
بهاي خدمات در سال آينده نداريم.
قيم�ت واقع�ي بليت مت�رو  11هزار
تومان است

ميرلوح��ي با بيان اينک��ه قيمت واقعي
بليت مترو  11ه��زار تومان است البته
م��ن در مصاحبههاي قبل��ي رقم بليت
مت��رو را  10هزار توم��ان اعالم کردم
ولي با کار کارش��ناسي که با شهرداري
تهران صورت گرفته قيمت واقعي بليت
مترو  11هزار تومان تعيين شده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي
ش��هر تهران گف��ت :متاسفان��ه جريان
اصولگرايي که در مجلس هفتم بر سر
کار بودند ش��عار تثبيت قيمت را در آن
زمان برميدارند و مردم را سرگرم کرده
بودند و در واقع در آن زمان نيز ش��اهد
افزايش قيمتها بوديم و هم اينک نيز
برخي از اين آقايان نس��بت به فعاليت
دولت و شوراي شهر تهران انتقاد دارند

که امکان بهرهمندي سربازان ش��ريف
کشور از کارتهاي رايگان يا تخفيفدار
مترو و اتوبوس در طول دوران خدمت
سربازي براي ايشان فراهم شود.
هاش�مي :تعداد قربانيان آلودگي هوا
از تلفات حوادث رانندگي پيشي گرفت

و حال اينکه ما تابلوي مبارزه با فساد را
بر سر دست قرار دادهايم آنها نسبت به
اين موض��وع موضع گرفتهاند.ميرلوحي
ادام��ه داد :متاسفانه ش��هرداري تهران
در دوره گذش��ته مبلغ  20هزار ميليارد
توم��ان به بانک ش��هر بدهکار است و
اين بدهيه��ا روز به روز افزايش يافته
اس��ت و هيچ بانکي هم حاضر نيس��ت
در اين ش��رايط به شهرداري وام بدهد.
وي گفت :براي تامين درآمد ش��هري
چ��ارهاي ج��ز افزايش به��اي خدمات
ش��هري نداريم ،چرا که بنايي نيز براي
حرکت به سوي تراکمفروشي در شهر
نداريم ،چرا که اگر ه��م بخواهيم اين
روي��ه را ادام��ه دهي��م با اين ش��رايط
اقتص��ادي کس��ي حاضر ب��ه ورود به
اين موضوع نيست.ميرلوحي همچنين
در م��ورد پيگيريهاي ص��ورت گرفته
از سوي ش��وراي ش��هر ته��ران براي
پرداخ��ت مطالبات دول��ت گفت :براي
نخستين بار  1650ميليارد از طلبهاي
دولت به شهرداري تهران پرداخت شده
است که ق��رار است اين رقم به 2500
ميليارد تومان افزايش يابد.
پيش�نهاد کميس�يون براي پوش�ش
هزينهها افزايش  ۲۵درصدي است

محم��د عل��ي کروني دبير کميس��يون
عم��ران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر
تهران نيز با اش��اره تصويب پيش��نهاد
ش��هرداري در خص��وص ن��رخ بلي��ت
اتوب��وس در کميس��يون حم��ل و نقل
اف��زود :کليات پيش��نهاد ش��هرداري با
توجه به هزينههاي موجود به تصويب
رسيد و تنها تغييرات اندکي داده ش��د؛
پيش��نهاد کميس��يون ب��راي پوش��ش
هزينهها افزايش  ۲۵درصدي است.وي
در خصوص نرخ کرايههاي تاکسي هم
توضيح داد :افزايش کرايههاي تاکسي
بر اساس نرخ تورم اعالم شده از سوي
بان��ک مرکزي تا پايان سال  ۹۷خواهد
بود.
کرون��ي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه نظر
کميس��يون عم��ران و حم��ل و نق��ل
در خص��وص ن��رخ بليت مت��رو گفت:
پيش��نهاد کميسيون حمل و نقل ،براي
بليتهاي تک سف��ره رقم يک هزار و

 ۲۰۰تومان است ،مش��ابه سال گذشته
که بليت تک سفره  ۲۰۰تومان افزايش
داش��ت .نرخ بليت متروي فرودگاه امام
خمين��ي  ۹ه��زار توم��ان و پيش��نهاد
کميس��يون براي نرخ بليت تک سفره
خ��ط متروي کرج ه��م ۲ ،هزار و ۵۰۰
تومان است .همچنين شهرداري براي
بليتهاي اعتباري از صفر تا  ۵۰درصد
ميتوان��د تخفيف (با توجه به مس��افت
طي شده توسط مس��افران) پيشبيني
کند.وي همچنين با اش��اره به بررسي
اليح��ه بودجه سال  ۹۸ش��هرداري در
صحن ش��ورا از افزاي��ش  ۱۱۷ميليارد
تومان��ي بودج��ه ش��رکت مت��رو و ۵۰
ميليارد توماني ش��رکت به��ره برداري
مت��رو در کميس��يون تلفي��ق ش��وراي
ش��هر خبر داد و گفت :خوش��بختانه با
نظر مس��اعد اعضاي کميسيون تلفيق
ش��وراي ش��هر افزايش بودجه شرکت
مترو در سال  ۹۸به ميزان  ۱۱۷ميليارد
تومان و شرکت بهره برداري به ميزان
 ۵۰ميلي��ارد تومان ب��ه تصويب رسيد؛
اميدواريم اين موضوع در صحن ش��ورا
نيز ب��ه تصويب نهاي��ي برسد.به گفته
کروني ،کميس��يون عم��ران و حمل و
نقل ش��وراي شهر تهران ،تمرکز اصلي
اعتب��ارات حوزه حم��ل و نقل در سال
 ۹۸را به سمت توسعه و تکميل ش��بکه
ريلي تهران سوق داده و انتظار ميرود
شهرداري تهران نيز با حساسيت ويژه،
تحقق ساي��ر منابع درآم��دي از جمله
فاينانس ،اوراق مشارکت و مجتمعهاي
ايس��تگاهي را پيگي��ري کند.دبي��ر
کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي
شهر تهران خاطرنش��ان کرد :توجه به
تجربههاي ناموف��ق پروژههاي توسعه
دوچرخ��ه در تهران ،اعتب��ارات در نظر
گرفته براي اعطاي تس��هيالت ترويج
و گس��ترش دوچرخه س��واري از محل
کمکه��اي فن��ي و اعتب��اري ،از مبلغ
 ۱۲ميليارد تومان ب��ه  ۶ميليارد تومان
کاهش يافت که اين تصميم کميسيون
تلفيق در صح��ن رأي نياورد.بر اساس
اين گزارش ،نرخهاي پيشنهادي بعد از
بررسي در کميسيون برنامه و بودجه در
صحن شورا به تصويب ميرسد و پس
از تأييد در فرمانداري اجرايي ميشود.

درخواست صدور کارت بليت متروي
رايگان براي سربازان

حجت نظري عضو شوراي شهر تهران
هم روز گذشته در جلسه علني شوراي
اسالميش��هر ته��ران ب��ا بي��ان اينکه
ش��هرداري تهران براي دانش��جويان،
دان��ش آموزان ،خبرن��گاران ،معلوالن،
اف��راد تحت پوش��ش کميت��ه امداد و
بهزيس��تي ،سالمن��دان و … کارت
بليته��اي رايگان يا تخفي��فدار را به
منظور استف��اده بيشت��ر و آسانتر از
مت��رو و اتوبوس ص��ادر ميکند و حتم ًا
اي��ن اقدام باع��ث ميش��ود استفاده از
حمل و نقل عموميافزايش يابد گفت:
به عبارتي ميتوان گفت که شهرداري
به بس��ياري از اقشار جامعه در دريافت
تس��هيالت و تخفيفه��اي ويژه براي
حم��ل و نق��ل عموميتوجه ک��رده اما
متأسفان��ه در اين مي��ان ،سربازان که
حقوق دريافتي ماهيانهش��ان نيز بسيار
اندک است ،مورد غفلت قرار گرفتهاند.
وي ادام��ه داد :سربازان که در ساعات
آغازين روز و ني��ز بعدازظهر از ناوگان
حمل و نق��ل عمومياستفاده ميکنند،
حتم ًا شمار زيادي از سربازان را ديدهاند
ک��ه از مترو و اتوب��وس براي جابجايي
در ش��هر استفاده ميکنند .بنده نيز در
ديداره��ا و بازديده��اي مختلف��ي که
داش��تهام بارها با اي��ن مطالبه از سوي
سربازان مواجه ش��دم ک��ه چرا حمل و
نق��ل عموميب��راي سرب��ازان رايگان
نيس��ت؟ مطالب��هاي که به نظ��رم بايد
م��ورد توج��ه مديري��ت ش��هري و نيز
ستاد کل نيروهاي مس��لح قرار بگيرد.
از طرف��ي ديگر ،ماده  ۸۰قانون خدمت
وظيفه عمومي ،شهرداريها را موظف
کرده تا ب��ا همکاري ديگر وزارتخانهها
و دستگاهه��اي دولتي ،تس��هيالتي را
براي استفاده رايگان سربازان از قطار،
اتوب��وس ،ورزش��گاهها ،گردش��گاهها،
موزهه��ا ،سينماه��ا و … پيشبين��ي
کنند.نظري از اعضاي شورا درخواست
ک��رد که به اين موضوع در بودجه سال
آينده ش��هرداري تهران توجه ش��ود و
گفت :از ش��هردار ته��ران ميخواهم تا
هرچه سريعتر س��ازوکاري تعريف کند

محسنهاش��ميرئيس ش��وراي ش��هر
ته��ران نيز در حاش��يه برگ��زاري صد و
بيست نهمين جلسه شوراي شهر تهران
درباره جلس��ه روز دوشنبه با معاون اول
رئيس جمهور با موضوع انتقال پايتخت
اظه��ار ک��رد :در اي��ن موض��وع جريان
انتق��ال پايتخت مط��رح نب��ود و درباره
سامانده��ي تهران بزرگ بحث ش��د که
نخستين موضوع ساماندهي حمل و نقل
عموميريلي پايه ب��ود.وي بيان کرد :در
گزارشي از مشکالت حمل و نقل غرب
تهران ارائه شد و اعالم شد روزانه 1300
خودرو از حومه و ش��هرهاي اقماري به
تهران سفر ميکنند هرچند اين مشکل
در شرق تهران وجود دارد و در اين جلسه
عنوان ش��د براي ساماندهي خودروهاي
تک سرنش��ين که روزانه به تهران سفر
ميکنند بايد از طريق حمل و نقل پايه و
انبوه مانند متروي کرج  -تهران استفاده
شود.رئيس ش��وراي شهر تهران با اشاره
به سخنان خود در اين جلسه افزود :بنده
نامهاي که به رئيس جمهور درباره مترو
نوش��ته بودم را مطرح ک��ردم که تهران
 500کيلومتر ري��ل آماده دارد و ميتوان
از اي��ن ريله��ا براي افزاي��ش ظرفيت
مس��افران مترو به  10ميلي��ون سفر در
روز استفاده ک��رد که البته براي افزايش
ظرفيت از ن��اوگان اتوبوسراني به عنوان
مکمل استفاده کنيم.هاشميبا باين اينکه
بايد موضوع حمل و نقل ريل پايه را براي
شهرهاي اقماري جدي بگيريم ادامه داد:
از مزيتهاي تهران استفاده نميکنيم در
حالي که ميتوان با تامين منابع و مواردي
که در قانون پيشبيني شده مانند وظيفه
وزارت نفت درباره کمک به مترو در ازاي
ه��ر سفر ريلي و يا قوانين حمايتي ديگر
استفاده کرد .توسع��ه حمل و نقل ريلي
حومه در تماميکالنشهرها بزودي مرود
نياز است و دولت بايد قوانيني حمايتي را
اجرا کند.رئيس شوراي شهر تهران ادامه
داد :مترو براي دولت و شهرداري به طور
غيرمستقيم سودآور است و در حال حاضر
تعداد کساني که از آلودگي هوا ميميرند
از تعداد کساني که در تصادفات جان خود
را از دست ميدهند ،بيشتر شده است در
حال��ي که در همه ج��اي دنيا از سوخت
مالي��ات ميگيرن��د .اما م��ا در ايران به
سوخت يارانه ميدهيم و به حمل و نقل
عمومينيز چي��زي پرداخت نميکنيم و
اين در حالي است که براي توسعه حمل و
نقل عمومينياز به حمايتهاي دولت داريم
که اين حمايتها در قانون نيز پيشبيني
ش��ده است.رئيس شوراي ش��هر تهران
افزود :براساس قان��ون بايد يک سوم از
يارانه بليت مترو را دولت پرداخت کند که
در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد و
ما اين را در بدهيهايشان منظور کرده و
در تهاترها از آنها استفاده ميکنيم.

مديرعامل سازمان تدارکات پزشکي هالل احمرخبر داد

امکان تهيه داروهاي تک نسخهاي در هالل احمر با ارز دولتي

مديرعامل سازمان تدارکات پزشکي هالل احمر
از فراهم ش��دن تهيه داروهاي تک نسخهاي با
ارز دولتي خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،علي فرجي در مورد اقدامات
انجام ش��ده از سوي سازمان تدارکات پزش��کي
در م��ورد آخرين وضعيت پرون��ده ياسين رامين
اظه��ار کرد :پرونده آقاي رامين در مرحله صدور
راي اس��ت و منتظر صدور راي هس��تيم .ضمن
اينک��ه با توجه به اينکه اي��ن يک تخلف اداري
ب��وده ،پرون��دهاي در اي��ن خص��وص در ديوان
محاسبات نيز تش��کيل ش��ده است.وي تصريح
کرد :در مورد شيرخش��کهاي فاسد نيز عرض
کردم که پرون��دهاي در مورد شيرخش��کهاي
فاس��د وجود ندارد.مديرعام��ل سازمان تدارکات
پزش��کي جمعي��ت هالل احم��ر با بي��ان اينکه

موفق ش��ديم مجوز واردات داروهاي مورد نياز
کش��ور و مورد نياز داروخانهه��اي خودمان را از
سازم��ان غذا و دارو اخذ کنيم ،گفت :اين داروها
توسط ش��رکت سها کيش وارد کش��ور ميشود.
وي همچنين از فراهم ش��دن امکان درخواست
دارو در داروخان��ه مرکزي ه�لال احمر خبر داد
و گفت :مرجع تش��کيل پرون��ده در همان محل
داروخان��ه مرکزي تعيين ش��د و ديگر نيازي به
رف��ت و آمد به سازمان غذا و دارو نيس��ت و ما
خودم��ان پروندهها را تش��کيل ميدهيم و پس
از درياف��ت مجوز از غذا و دارو توسط ش��رکت
سه��ا کيش آن را وارد ميکنيم.وي با اش��اره به
فراهم شدن امکان تهيه داروهاي تک نسخهاي
ب��ا ارز دولتي خاطرنش��ان کرد :اگ��ر بنا بود اين
داروها با ارز آزاد وارد کشور شود قيمت آن چند
برابر شده و فش��ار زيادي به مردم وارد ميشد،
اما خوش��بختانه با هماهنگي بانک مرکزي اين
اقدام انجام ش��ده و چرخه واردات داروهاي تک
نسخهاي بر اساس قانون و با ارز دولتي در حال
انجام است.فرج��ي درباره وضعيت دپوي دارو و
نگهداري آن در انبارهاي اين سازمان نيز گفت:
به طور نس��بي آنچه که مورد نظر ما بوده انجام
ش��ده ،در م��واردي واردات دارو هم داش��تهايم

و خوش��بختانه در اي��ام ن��وروز ،فروردين ماه و
ارديبهش��ت ماه مشکلي براي تأمين دارو نداريم
و به ج��ز اقالميکه هميش��ه کمبود کش��وري
داش��تيم در تأمين مابقي اقالم مش��کلي وجود
ن��دارد.وي در مورد تولي��د و ساخت تجهيزات و
لوازم پزش��کي نيز گفت :تولي��د سرنگ ما ادامه
دارد و ساالن��ه بيش از ش��ش ميليون آنژيوکت
نيز توليد خواهيم ک��رد .در مورد توليد صافيها
و ملزومات دياليز نيز به دليل مش��کالتي که در
گمرک وجود داش��ت ،وقفهاي در توليد به وجود
آمد که خوش��بختانه با حل اين مشکالت توليد
از سر گرفته ش��ده و ما ب��راي جبران اين عقب
ماندگي سرعت توليدمان را افزايش دادهايم.وي
درباره توليدات داروسازي شرکت سها نيز گفت:
داروي هورموني لت��روزول را توليد کردهايم که
خوش��بختانه اين امر سبب ميشود تا از واردات
اين دارو در آينده کاسته شود .همچنين در مورد
پلتهاي دارويي نيز قولهايي داده بوديم که در
سه ماهه نخست  ۹۸توليد آن رسم ًا آغاز خواهد
ش��د.وي درباره ميزان ذخي��ره دارو در سازمان
تدارکات پزش��کي هالل احمر نيز گفت :در حال
حاض��ر بيش از  ۶۰ميليارد ذخيره دارو داريم که
تأمين و ذخيره آن ادامه دارد.
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ميرلوحي :چارهاي جز افزايش بهاي خدمات نداشتيم!

پنجشنبه هوا باراني ميشود

مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي با اشاره به ورود سامانه بارشي
به کش��ور در پايان هفته ،از بارش باران
در برخي مناطق کش��ور و بارش برف در
ارتفاعات خبر داد.احد وظيفه در گفتوگو
با ايسنا با بيان اينکه  ۱۵اسفند براي برخي
نقاط شمال شرق ،ارتفاعات زاگرس جنوبي
و غرب کرمان بارش پراکنده و وزش باد
پيشبيني ميشود ،گفت 16 :اسفند نيز با
ورود سامانه بارشي از شمال غرب ،بارش
باران در ش��مال غرب ،غرب ،البرز غربي
و سواحل درياي خزر آغاز ميش��ود.مدير
کل پيشبين��ي و هش��دار سريع سازمان
هواش��ناسي با بيان اينکه پنجش��نبه ۱۶
اسفند بارش در مناطق سردسير به شکل
ب��رف خواهد بود ،اظهارک��رد :در اين روز
براي بخشهايي از شرق و جنوب شرق
کش��ور بارش باران گاه��ي همراه با رعد
و برق پيشبيني ميش��ود .وظيفه گفت:
15اسفند آسمان تهران کميتا قس��متي
اب��ري ،همراه با غبار محل��ي خواهد بود
و  16اسفن��د آسمان ته��ران نيمه ابري
تا ابري ،هم��راه با بارش باران پيشبيني
ميشود .بيشترين و کمترين دما پايتخت
طي دو روز آينده  ۱۵و  ۷درجه سانتيگراد
خواهد بود.

ش��ود.وزير آم��وزش و پ��رورش با بيان
اي��ن ک ه  ۷۱۰ميليارد تومان اعتبار براي
پردخت مطالبات فرهنگيان تخصيص
داده ش��ده است ،گف��ت :مطالبات يک
سال��ه معلم��ان حق التدريس ت��ا پايان
امس��ال پرداخت ميش��ود.بطحايي در
ادامه با اش��اره به اين که خوش��بختانه
سازمان اداري استخداميکامال با وزارت
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فرجي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينکه
داروي تک نسخهاي چيست؟ گفت :داروي تک
نسخهاي يعني دارويي که در داخل کشور وجود
ندارد و پزشک تجويز ميکند که بيمار حتم ًا بايد
از آن دارو استفاده کند .دستور پزشکي در وزارت
بهداش��ت بررسي ش��ده و ما آن را وارد کش��ور
ميکني��م که به آن ارز دولتي تعلق ميگيرد.وي
در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه اجازه
نخواهي��م داد تا تحريمها وضعيت تأمين دارو را
دچار مش��کل کند ،گفت :گرچ��ه اين تحريمها
سبب شده تا فرآيند انتقال پول مشکل پيدا کند،
ام��ا م��ا راه جايگزين آن را پي��دا خواهيم کرد و
ج��اي هيچ نگراني براي م��ردم وجود ندارد.وي
درباره تأمي��ن داروهاي تاالسمينيز گفت :براي
تأمين داروه��اي اين بيماري مش��کلي نداريم.
فرج��ي درباره ساع��ات کار داروخانههاي هالل
احمر نيز گفت :داروخانه مرکزي هالل احمر در
روزه��اي تعطيل ن��وروز از ساعت  ۸تا  ۱۳فعال
بوده و در روزهاي غير تعطيل از ساعت  ۷:۳۰تا
 ۱۶:۳۰فعاليت خواهد کرد .داروخانه تهرانپارس
نيز در ايام تعطيالت رسمينوروز تعطيل است و
در روزه��اي غير تعطي��ل از ساعت  ۷:۳۰تا ۱۳
فعال خواهد بود.

اخبار حوادث
واژگوني مرگبار « ساينا »
در جاده ورامين

سخنگوي آتشنشاني
ته��ران از واژگون��ي
مرگبار ي��ک دستگاه
خ��ودروي ساين��ا در
جاده ورامين خبر داد.
سيد جالل ملکي در گفتوگو با تس��نيم با
اعالم خبر واژگوني مرگب��ار خودرو در جاده
ورامين درباره جزئيات اين حادثه اظهار کرد:
ساعت  5:29صبح سه شنبه حادثه واژگوني
خودرو در جاده ورامين به سمت تهران ،بعد از
شهرک قلعهنو به سامانه  125اعالم شد که
به سرعت آتشنشانان دو ايستگاه آتشنشاني
به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوي سازمان
آتشنشاني و خدمات ايمني تهران ادامه داد:
با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده
شد يک دستگاه خودروي سواري ساينا با دو
سرنشين مرد به علل نامعلومي ،حين حرکت
ضمن انحراف از مس��ير اصل��ي ،برخورد با
گارديلهاي حاشيه بزرگراه و شکستن آنها به
عمق حدوداً پنج متري حاش��يه جاده سقوط
کرده و روي سقف واژگون ش��ده است.وي
با اش��اره به محبوس شدن هر دو سرنشين
داخل خودرو ،تصريح کرد :آتشنش��انان به
سرع��ت ايمنسازيه��اي الزم را انجام داد
و هر دو سرنش��ين را از خودرو خارج کردند.
ملکي افزود :راننده (م��ردي  25ساله) بر اثر
اين حادثه دچار جراحات مختلف شده بود که
ب��راي انتقال به مرکز درماني تحويل عوامل
اورژانس شد همچنين معاينات اوليه نشان داد
سرنش��ين خودرو (مردي حدوداً  50ساله) بر
اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست
داده است.
انفجار گاز  ،خواهر و برادر را
به کام مرگ کشاند

فرمانده انتظاميشهرستان «گرمي» از وقوع
حادثه انفجار گاز در روستاي «بيلداشي» خبر
داد و گفت :در اين حادثه يک خواهر و برادر،
ج��ان باختند.سرهنگ الياس دلير در گفت و
گو با پايگاه خبري پليس اظهار داش��ت :به
دنبال اعالم مركز فوريتهاي پليس��ي 110
«گرم��ي» مبني بر وقوع حادث��ه انفجار گاز
شهري منجر به فوت در روستاي «بيلداشي»،
بالفاصله مأموران انتظاميبه همراه نيروهاي
امدادي اعزام شدند.وي افزود :با بررسيهاي
اوليه مشخص شد اين حادثه به علت نشت
گاز شهري در يک باب منزل مسکوني روي
داده و باعث وقوع انفجار ش��ديد شده است.
فرمانده انتظاميشهرستان «گرمي» با اشاره
ب��ه واردآمدن خس��ارت کلي ب��ه اين منزل
مس��کوني تصريح کرد :در اين حادثه  2نفر
که خواهر و برادر بودند؛ جان خود را از دست
دادند.

قانون

دستگيري  ٢٨٠تن
از اراذل و اوباش پايتخت

فرماندهانتظاميتهران
ب��زرگ از دستگيري
 ٢٨٠ت��ن از اراذل و
اوب��اش پايتخت خبر
داد .به گزارش ايسنا،
سردار حس��ين رحيميدر شش��مين مرحله
از برخ��ورد ب��ا اراذل و اوب��اش و مزاحمين
نواميس که صبح سهشنبه در محل پليس
امنيت توسط پليس تهران بزرگ انجام شد
اظهار کرد :روز سه شنبه ششمين مرحله از
اين طرح با اقدام��ات ماموران امنيت انجام
ش��د که طي آن در مجم��وع  ۹۵پرونده و
 ۱۳۳حکم به مرحله اج��را درآمد.رحيميبا
بي��ان اينکه اکثر افراد در رابطه با ش��رارت،
قمه کش��ي ،باجگيري ،ضرب و جرح اراذل
و اوباش��ي در نق��اط مختل��ف ته��ران و با
پاکسازي  ۸۵محله ۲۹۷ ،قهوه خانه و سفره
خانه ،باش��گاه بدنسازي ،پارک و محلهاي
تفريحي دستگير ش��ده اند ،گفت ۲۸۰ :نفر
طي اين طرح دستگير شدند که از اين تعداد
 ۸۹نفر اراذل به جرايم مثل تخريب ،شرارت
و ...ش��ده و  ۱۵۳نفر نيز مزاحمين نواميس
هس��تند که در پي ش��کايت مردم دستگير
شدهاند .همچنين  ۳۸نفر ديگر نيز در رابطه
با توزي��ع اقالم غير اخالقي و مواد محترقه
دستگير شدهاند.سردار رحيميبا بيان اينکه در
آستانه چهارشنبه سوري قرار داريم و يکي
از رويکردهاي اين طرح برخورد با اين افراد
بوده است ،ادام��ه داد :در اين مرحله بالغ بر
 ۱۰ميليون انواع مواد محترقه و يک انبار که
بالغ بر  ۹تن اکليل سرنج در آن وجود داشته
کشف شده و  ۲۹انبار دپوي مواد محترقه که
بيشتر در مناطق جنوبي تهران وجود داشته
تا اين لحظه پلمپ ش��ده است.وي با بيان
اينکه سالحهايي نيز از اين افراد کشف شده
است گفت :تا اين لحظه از اراذل و اوباش ٩
قبضه سالح جنگي ۱۰۷ ،فش��نگ شکاري
و جنگ��ي و  ۶٠سالح سرد و موارد ديگري
از اقالم ضد فرهنگي کش��ف شده است.به
گفته سردار رحيمي ،هفت دستگاه خودرو و
 ۷۰دستگاه موتورسيکلت که اراذل به عنوان
وسيله جرم از آنها استفاده ميکردند.

