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به داروها و تجهيزات باکيفيت اجازه توليد ميدهيم

اخبار

وزير بهداشت گفت :توليد و تامين  96درصد داروي مورد نياز کشور در داخل ،نشان دهنده
حمايت دولتهاي گذشــته از توليد داخلي است و دولت يازدهم نيز در اين زمينه کارنامه
خوبي دارد.به گزارش ايسنا ،دکتر سيد حسنهاشميدر حاشيه رونمايي از دو داروي جديد
شرکت داروسازي رها در اصفهان ،تاکيد کرد :هميشه به مردم اطمينان داده و ميدهيم که
به دارو و تجهيزاتي اجازه توليد ميدهيم که از نظر کيفي موثر باشد.وزير بهداشت گفت:
وقتي دارويي در کشور توليد ميشــود 90 ،درصد واردات داروي مشابه خارجي به کشور
قطع ميشود که حمايت بسيار خوبي از سوي دولت است.

کارواشهاي پايتخت
زير ذرهبين محيط زيست

رييس اداره محيط زيســت شهر تهران از
پايش ويژه کارواشهاي سطح شهر تهران
خبر داد و گفــت :اين عمليات طي دو ماه
آينده انجام ميشــود و طبق بررسيهاي
انجام شده فعاليت و عملکرد  ۲۰۰کارواش
آلودگي آب را در پي دارد.محمد حســين
بازگيــر در گفــت و گو با ايســنا ،با بيان
اينکه اداره محيط زيست شهر تهران طي
اســفندماه و اوايل سال آينده برنامه پايش
ويژه کارواشهاي سطح شهر را اجرا خواهد
کرد،اظهارکــرد :بــه تماميکارواشهاي
آالينده جهت رفــع آاليندگي مهلت داده
ميشــود.وي افزود :برخــي کارواشهاي
سطح شهر تاسيسات رفع آلودگي آب دارند
و برخي ديگر فاقد اين تاسيســات هستند.
در اين برنامه پايش تجهيزات و تاسيسات
تمامياين کارواشها توسط ماموران محيط
زيست بررســي ميشود و حتي از خروجي
کارواشهايي که سيستم تصفيه پساب نيز
دارند نيز نمونهبرداري ميشود.رييس اداره
محيط زيست شهر تهران ادامه داد :خروجي
اين پسابها آزمايش ميشود تا استاندارد
بودن يا نبودن آنها مشخص شود.
ورود دو سامانه بارشي به کشور

مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي از ورود دو سامانه بارشي طي
امروز به کشــور خبــر داد که بخشهاي
مختلف کشور را تحت تاثير قرار ميدهد.
احد وظيفــه در گفت و گو با ايســنا ،در
مــورد پيشبيني وضعيت هواي کشــور
در روزهاي پيــش رو اظهار کرد :تحليل
آخرين نقشــهها و مدلهاي هواشناسي
بيانگر اســتقرار ســامانه بارشي فعالي در
شــرق درياي مديترانه است که امواج آن
طي دو روز آينده کشورمان را تحت تاثير
قرار ميدهند.وي افزود :شــدت بارش در
بخشهايي از غرب و جنوب غرب کشور
در استانهاي ايالم ،کرمانشاه ،لرستان و
شمال خوزستان خواهد بود .وظيفه با اشاره
به اينکه روز شنبه سامانه بارشي ديگري
از نيمه غربي وارد کشور خواهد شد افزود:
بــارش در نيمه غربــي و بخشهايي از
جنوب کشــور تشــديد خواهد شد .طي
اين روز بارش در کرمانشــاه ،نيمه شمالي
و شرق خوزستان،کهگيلويه و بويراحمد،
نيمه غربي چهارمحال و بختياري،شمال
بوشهر ،نيمه غربي فارس ،جنوب لرستان،
جنوب کردستان ،شــمال استان مرکزي،
قزويــن ،جنوب گيالن و شــمال البرز و
تهران شدت بيشتري خواهد داشت.
خروج ۲۰هزار نيرو از
آموزش و پرورش تهران تا سال ۱۴۰۰

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش
و پــرورش شــهر تهران با بيــان اينکه
سنوات خدمتي بســياري از نيروهاي ما
بين  ۲۵و  ۳۰سال است گفت :در تهران
در ســال جاري ۳۵۰۰نفر بازنشسته و از
سيستم خارج شدند و برآورد ما اين است
که تا ســال  ،۱۴۰۰حدود ۲۰هزار نفر به
آمار بازنشســتگان ما افزوده شود.محسن
بهارلو در گفتوگو با ايسنا ،درباره وضعيت
منابع انســاني آموزش و پرورش پايتخت
و ســهميه درنظرگرفته شده براي آن در
آزمون استخداميجديدي که قرار است در
ابتداي سال آينده برگزار شود اظهار کرد:
روند بازنشســتگي در تهران باالست.وي
افزود :در تهران در سال جاري ۳۵۰۰نفر
بازنشسته و از سيستم خارج شدند و برآورد
ما اين اســت که تا ســال ،۱۴۰۰حدود
۲۰هزار نفر به آمار بازنشستگان ما افزوده
شود.
جاي خالي روانشناسان
در تيمهاي مديريت بحران

عضو کميسيون بهداشت ودرمان مجلس،
با تاکيد براينکه اســتفاده از روانشــناس
اثربخشيها درمديريت حوادث را افزايش
ميدهــد ،گفت :اســتفاده از روانشــناس
درمديريت بحــران نيازمند تصويب قانون
نيست.همايونهاشــميدرگفت وگــو با
خانه ملت ،دربــاره نبود ســاختار قانوني
مشخص براي حضور روانشناسان در زمان
بحران،گفت :مداخالت در هر بحراني بايد
توسط يک تيم پزشکي با حضور روانشناس
انجام شود ،در همه کشورها حسب ضرورت
دربحران حتي از مددکاران و ساير گروههاي
فعال درمباحث رواني واجتماعي نيز استفاده
ميشــود؛ بارها اين موضوع ثابت شده که
عملکردها بــه صورت تيميو به کارگيري
متخصصان دربحرانها اثرات رواني آن را
به شدت کاهش ميدهد.

جوالن  ۱۲۰هزار تاکسي فرسوده در کشور

سرپرست اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور گفت :در کل کشور حدود  ۱۲۰هزار تاکسي فرسوده
داريم که سعي داريم با تامين اعتبار بخشي از آنها را در سال آينده نوسازي کنيم.مرتضي ضامني در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار کرد :از ابتداي سال  ۱۳۹۵حدود  ۷۱هزار تاکسي فرسوده
از رده خارج شد که  ۶۲هزار در طرح جايگزين بوده و  ۹هزار هم بدون جايگزين بود و مالک فقط
هزينه گواهي اســقاط را در مقابل با تحويل تاکسي فرسوده خود دريافت کرده است.وي در ادامه
افزود :در کل کشور حدود  ۱۲۰هزار تاکسي فرسوده داريم که سعي داريم با تامين اعتبار و متناسب
با توليدات ،بخشي از تاکسيهاي فرسوده را در سال آينده نوسازي کنيم.

در صورتي که پاسخ شورا قانع کننده نباشد این مصوبه به شوراي حل اختالف خواهد رفت

 6ابهام فرمانداري به طرح جديد ترافيک

گروه اجتماعي  :مصوبه شــوراي شــهر
تهران در خصوص طرح جديد ترافيک از
سوي فرمانداري به شورا برگشت خورد،
فرمانداري  ۶ابهام را در اين رابطه مطرح
کرده اســت .در اين راستا معاون نظارت
شــوراي شــهر تهران گفت :روز شنبه
ايرادات اين هيات در کميسيون تخصصي
بررسي ميشود.
به گزارش مهر،مصوبه شــوراي شــهر
تهران در خصوص سهميه بنديها و نرخ
گذاري محدوده طرح ترافيک با اعتراض
فرمانداري به شــورا برگشت خورد .قرار
است اين هفته اعضاي شورا به اعتراض
فرمانداري پاســخ دهند و در صورتي که
پاسخ شورا قانع کننده نباشد اين مصوبه به
شوراي حل اختالف خواهد رفت.
  ۶بندي که فرمانداري به شورا ارسال
کرده است به شرح زير است :

-۱شوراي اسالميشــهر تهران موظف
است در متن ارســالي مصوبات از جمله
مصوبه صدراالشــاره به جهت بررســي
قانونــي در هيات تطبيق اين فرمانداري،
تعــداد آراي موافــق و مخالــف و تعداد
حاضرين در جلسه علني را قيد نمايد.
-۲با عنايت به ابهام در تبصره يکم ماده
دوم ،اخذ هر گونه عــوارض در محدوده
زوج و فرد که سابقا رايگان بوده ،در تبصره
فوق عوارض جديدي براي منطقه (زوج و

فرد) تعريف گرديده که به دليل مغايرت با
سياستهاي عموميدولت از نظر اعضاي
هيات تطبيق اين فرمانداري بايستي نسبت
به حذف تبصره فوق اقدام گردد.
 - ۳تبصره  ۲ماده ( : )۲در زمان آلودگي
هوا (شــاخص بــاالي  )۱۰۰با تصويب
کميته جلوگيري از آلودگي هواي استان از
فروش هرگونه مجوز ورود به محدودههاي
مصوب ممانعت به عمل ميآيد .لذا ضمن
مخالفت ،نســبت به حذف تبصره ماده

مذکور اقدام گردد.
 -۴ماده سوم ( : )۳با عنايت به محدوديت
ايجاد شــده براي جانبازان و طبقه بندي
کردن اين قشــر معــزز و مغايرت آن با
مــاده ( )۴۴قانون جامع خدماترســاني
به ايثارگران به عنوان قانون باالدســتي
(وزارت کشور ضمن هماهنگيهاي الزم
نسبت به ارائه خدمات تردد از جمله آرم و
کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح
ترافيک و مناطق مربوط را براي جانبازان

مديرکل دفتر تحقيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد

تولد ساالنه  ۷۵۰۰نوزاد معتاد در کشور

مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش ســتاد مبارزه
با مواد مخدر ازتولد ساالنه  ۷۵۰۰نوزاد معتاد در
کشــورخبر داد.حميدرضا صراميدر گفتو گو با
ايسنا ،با بيان اينکه براساس آخرين نتايج شيوع
شناسي ،الگوي مصرف مواد در سطح کشور دچار
تغييراتي شده است ،اظهار کرد :به دليل ضرباتي
که به چرخه شيشه وارد کردهايم ۱۹۶۷ ،کارگاه
شيشــه طي  ۱۲ســال اخير ضربه خورده است.
همچنين  ۱۲تن ماده شيشــه در طول  ۱۲سال
کشف شد ،بنابراين شيشه از الگوي دوم مصرف
مواد به الگوي ســوم انتقال يافت.وي ادامه داد:
بايد توجه داشت که سيستم هوشمند اعتياد ،ماده
گل ،ماريجوانا و حشيش را به عنوان الگوي دوم
مصرف مواد وارد کشــور کرد .بدين معنا که در
حال حاضر ترياک با  ۵۳درصد ،حشيش ،گل و
ماريجوانا با  ۱۱.۹درصد ،شيشه با حدود هشت
درصــد و هروئين با حدود  ۷درصد چهار الگوي
مصــرف مواد را در کشــور به خــود اختصاص

ميدهند.مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد
مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد :سيستم مافياي
مواد مخدر با ارائه فريبهاي فرهنگي و باورهاي
غلط تالش ميکند تا حشيش و ماده گل را بدون
زيان و اعتياد معرفي و از اين راه مشتريان جديدي
را جذب کند .نکته مهم اين اســت که ورود اين
ماده عموما از خارج مرزهاي کشوراست .متأسفانه
هماکنون ميزان توليد در افغانستان از چهار هزار
تن به نه هزار تن افزايش يافته اســت .براي به
دســت آوردن چرخه جديد فروش مواد در ايران
دانههاي تراريخته شاهدانه را وارد کشور ميکنند و
الگوي مصرف جديدي را ايجاد کردهاند .مديرکل
دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
تصريح کرد :در مورد زنان باردار مبتال به اعتياد
الزم به يادآوري است که ساالنه يک ميليون و
 ۵۰۰هزار زن باردار در جامعه داريم .يک بررسي
نشــان داده اســت که نيم درصد از آنها حدود
 ۷۵۰۰نفر در سال نوزادان معتاد به دنيا ميآورند.
در ســال  ۱۳۹۵غربالگري نشان داد که از ۹۰۰
هزار زن باردار  ۲۴۳۸نفر زنان بارداري بودند که
به عنوان مادر معتاد شناخته شدند .براي گرفتن
نوزادان از مــادران معتادي که نوزادان خود را در
بيمارستانها به دنيا ميآورند دفتر سالمت وزارت
بهداشــت اقداماتي را آغاز کرده اما نياز است که
اين فعاليتها در سطح ملي صورت بگيرد و بتواند
همه کشور را پوشش دهد.

 ۲۵درصد و باالتر ،براساس معرفي نامه
بنياد شــهيد و امور ايثارگران به صورت
رايگان فراهم نمايد) نسبت به اصالح ماده
واحده مذکور اقدام گردد.
 - ۵مــاده چهارم ( : )۴بــا توجه به نوع
فعاليت خودروهاي مورد اشاره (آژانسها،
موسسات اتومبيل کرايه ،سرويس مجاز
مدارس ،حمل بار وانت بارها ،کاميونهاي
تا سقف شــش تن و ساير وسايل نقليه
باربــري) اخــذ هر گونه عــوارض تردد

موجب افزايش قيمت کرايه شده و مغاير
با سياستهاي عموميدولت مبني بر عدم
افزايش نرخ خدمات ميباشد ،لذا نسبت به
اصالح ماده واحده و رعايت آن اقدام گردد
و از افزايش هرگونه ضريب جلوگيري و
طبق روال سال گذشته اقدام گردد.
 - ۶تبصره ماده پنج ( : )۵جهت جلوگيري
از افزايش قيمــت کرايه و مغايرت آن با
سياستهاي عموميدولت ضمن مخالفت
نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام
گردد ».اين گزارش ميافزايد  ،حبيبزاده
معاون نظارت شوراي شهر تهران با بيان
اينکه ايرادات هيات تطبيق در جلسه روز
شنبه (فردا) کميسيون حمل و نقل بررسي
خواهد شد گفت :همچنين روز يکشنبه
اين موضــوع در صحن علني شــوراي
شهر بررســي ميشود تا پاسخ قانوني به
هيــات تطبيق در اين زمينه داده شــود.
غالمحســين آرام معاون فني و عمراني
فرمانداري تهران هم با اشاره به برخي از
بندهاي طرح جديد ترافيک  ۹۷گفت  :در
صورتي که شوراي شهر نسبت به اصالح
بندهاي مغاير قانون که توسط فرمانداري
تهران احصا شده است اقدام نکند ،موضوع
براي بررسي بيشتر به هيات حل اختالف
ارجاع داده ميشود و آن هيات نيز ظرف
 ۱۵روز کاري در اين خصوص نظر خود را
اعالم خواهد کرد.

دولت نيز نتواست ه است به وعدههاي خود عمل کند

نصب چادرهاي زلزلهزدگان کرمانشاه درکنار زبالهها

با فروکش کردن کمکهاي مردمي ،شــرايط
مردم زلزله زده کرمانشاه همچنان بحراني است
و اين در حالي است که بسياري از مردم در اين
مناطق از نداشــتن کانکس و پتو در هواي سرد
زمستان گاليه دارند.به گزارش مهر ۲۱ ،آبان ماه
سال جاري زلزله شديد  ۷.۳ريشتري ،کرمانشاه
را لرزند و در پــي آن تعدادي از هموطنان جان
خود را از دســت دادند و تعــداد قابل توجهي از
خانههاي مردم نيز تخريب شــد و از بين رفت.
پس از اين حادثــه مردم ايران در نقاط مختلف
کشور اقدام به ارسال کمکهاي نقدي ،غذايي،
مالي کردند و بســياري نيز راهي امدادرساني به
هموطنان در مناطق زلزله زده کرمانشاه شدند.
اما حاال داســتان زلزله کرمانشاه با ماههاي قبل
و روزهــاي اوليه حادثه کامال متفاوت اســت،
کمکهاي غذايي به پايان رسيده است و ديگر
خبري از تردد کاميونها و خودروها براي کمک
نيست.مشــکل اصلي مردم زلزله زده کرمانشاه
در حال حاضر ،نداشــتن کانکس و عدم رعايت
بهداشت در روســتاها و حتي حاشيههاي شهر
سرپل ذهاب است ،موضوعي که مردم زلزله زده
به شدت از آن رنج ميبرند.محله پاونار حاشيه سر
پل ذهاب يکي از محالتي است که خانوادههاي
زيادي در چــادر زندگي ميکنند و اين در حالي
اســت که چادرهاي آنها در کنار گودالي است
که مرکز جمع آوري زبالهها اســت و سگهاي

ولگرد در آنجا تردد ميکنند.ساکنان اين محله
در بدترين شــرايط زندگي ميکنند و عالوه بر
مشکالت بهداشتي در چادرهايي زندگي ميکنند
که نميتوانند از سرما جلوگيري کنند و کودکان
بسياري در اين محله بيمار هستند و هر لحظه
مرگ ،آنها را تهديــد ميکند.هم اکنون برخي
خانوادهها در اين محله فاقد کانکس هستند .اين
در حالي است که بسياري از کودکان در چادرها
بيماريهاي عفوني گرفتهاند ضمن اينکه امکانات
درماني در اين منطقه نيز بسيار محدود است.علي
رغم تالش خيريهها براي حمايت از مردم زلزله
زده و ارســال کانکس اما شرايط در اين مناطق
همچنان بحراني است و مردم شبهاي سردي
را تا به صبح ســپري ميکنندبه گفته تعدادي
از افراد در اين مناطق ،دولت نيز نتواســت ه است
به وعدههاي خــود عمل کند و اگر کمکهاي
مردميو خيرين نبود چه بســا که شرايط بسيار
سخت و دشوارتر بود.

معرفي گزينههاي شهرداري تهران

نجفي بازنده صفحه شطرنج اصالح طلبان

مطرح شدن ســناريوهاي عبور از نجفي و جايگزين
کردن گزينه کارآمدتر دقيقا در زماني رقم خورده است
که اصلحطلبان تمايلي براي ادامه حضور شهردار فعلي
تهــران ندارند و اعتقاد دارند که ماندن نجفي به دليل
عملکرد ضعيف در شهرداري به اصالح طلبان ضربه
خواهد زد.
به گزارش تســنيم ،شــهردار جديد تهران در حالي از
عدم سياسي کاري شهرداري دفاع ميکند که بيشتر
کســاني که از عملکرد وي انتقــاد دارند خواهان ارائه
گزارش کار وي در ماههاي اخير و در  100روز نخست
مديريتش شــدهاند و نقدها جنبه تخصصي در حوزه
مديريت شهري داشته است .اما بايد يادآور شد که دقيقا
کساني ساز ناسازگاري با شهرداري نجفي ميزنند که
در اردوگاه اصالحات قرار دارند.حزب کارگزاران يعني
روزنامه سازندگي وابسته به حزب کارگزاران سازندگي
از اختالفات مابين نجفي و کارگزاران پرده برداشــت
و عنوان کرد از روز نخســت نيز زعماي اين حزب و
اعضاي شوراي شهر کارگزاراني موافق شهردار شدن
نجفي نبودند و محسنهاشميدر درجه اول و حسين
مرعشــي در رتبه دوم گزينههاي ايــن حزب بودند.
ولي به خاطر اينکه مهدي چمران به شــورا راه نيابد
و يکدســتي آن برهم نخورد ،اجماع بر نجفي صورت
ميگيرد و مرعشي نيز از خير شهردار شدن ميگذرد.
با وجود آنکه مرعشي در برخي از اظهارات اعالم کرده

بود به اتاق فکر شهردار جديد تبديل ميشود و به وي
کمک خواهد کرد ،نجفي عنوان کرد نياز به ســخنگو
نيســت و مواضع عملياش رو خودش اعالم ميکند
که تلويحا به تفسير روزنامه سازندگي به معني پشت
کردن به خاستگاه خود بود.هرچند در اين گزاره روزنامه
سازندگي بايد با شــک و ترديد نگريست و در همين
انتصابات نجفي برخي از اعضاي حزب و حاميان آن در
کيک بزرگ شهرداري به پست و مقام رسيدهاند ،ولي
نميتوان اختالفات درون حزبي را کتمان کرد .در همين
زمينه عملکرد ضعيف نجفي باعث شده تا جبهه مخالف
وي در ميان اصالح طلبان با قدرت بيشتري دست به
نقد وي بزنند و شــوراي عالي سياست گذاري نيز به
فکر جايگزيني براي نجفي افتاده است .جايگزيني که
بتواند از پايگاه اجتماعي که به ليست اميد در انتخابات
شوراي شهر تهران به صورت کامل راي داد همچنان
حفظ شود و مانع از ريزش آراي اصالح طلبان در تهران
در آســتانه انتخابات مهم مجلس در سال  1398شود.
اما هزينه حذف نجفي در اين ســناريو نبايد بر دوش
اصالح طلبان بلکه بر دوش رقباي وي بايد نوشته شود.
به نظر ميرسد ديدار سياسي مهرماه شهردار تهران و
هيات رئيسه شوراي عالي سياستگذاري نيز تا حد زيادي
اثرات خود را از دســت داده است .نجفي در آن ديدار
خواهان حمايت اصالح طلبان از خود شــده بود و به
صورت تلويحي موفقيتش را موفقيت اصالحات تفسير

کرده بود« :مصالح کشور و مصالح آينده اصالحات در
گرو کارآمدي مديران اصالحطلب است .ما در موقعيتي
هســتيم که بايد در موضع گيريهاي خود به دنبال
تقويت گفتمان اصالحات ،حفظ ســرمايه اجتماعي و
ترجيح منافع عموميبر منافع گروهي باشيم ».اين ديدار
سياسي نيز برخالف ادعاي شهردار براي خارج کردن
رداي سياســت از تنش بود .بــا اين وجود در عملکرد
ضعيف شهردار در برف بهمن ماه ،شديدترين انتقادات
از سوي رئيس شوراي عالي سياست گذاري نثار نجفي
شده بود« :تاسف ميخورم از اقدامات شهرداري که براي
بارش متوسط برف ،شهر به اين وضع درآمده است».اين
ابراز تاسفها و ندامت اقدامات شهردار تهران در زمان
مشکالت تنها مختص محمدرضا عارف نبود و بسياري
از فعاليــن اصالح طلب نيز مديريــت وي را در زمان
بحران مورد ترديد قرار دادند .مطرح شدن سناريوهاي
عبور از نجفي و جايگزين کردن گزينه کارآمدتر دقيقا
در اين زمان رقم خورده است .حال محمدعلي نجفي
در شرايطي که توسط هم حزبيهاي خود مورد ترديد
قرار گرفته توپ را به زمين رقباي سياسي خود انداخته
و بار ديگر با متهم کردن نهادها و سازمانهايي که هيچ
نامــياز آنها نميبرد ،به دنبال فرار رو به جلو و مظلوم
نمايي است .در اين ميان بايد از اختالفات شديد ميان
حزب اتحاد ملت و کارگزاران پرده برداشت .اختالفاتي
که حــزب اتحاد ملت در بيانيه جيد خــود در دفاع از

نجفي از گوشــهاي از آن پرده برداشته است « :در اين
بين ،جاي تعجب و تأســف دارد که برخي جريانهاي
سياســي که از ابتدا هم مخالف انتخاب نجفي بودند،
شــايد به اين خاطر که تصور ميکردند بايد سهمياز
مناصب شــهرداري را ببرند و نبردهاند ،بسيار زودتر از
آنچه تصور ميشد ميخواهند پشت شهردار و شوراي
منتخب مردم را خالي کنند ».اشاره مستقيم اين بخش
از بيانيه ،حزب کارگزاران را هدف قرار داده است که اين
روزها با استعفاي نجفي از اين حزب اختالفات عمق
بيشتري پيدا کرده است.
از سوي ديگر زيرسوال بردن عملکرد شهردار سابق و
دستاوردهاي وي نيز به ترجيع بند اظهارات و شاه بيت
سخنان و نوشــتههاي نجفي تبديل شده و مشخص
نيست چه زماني واقعا قرار اســت رداي سياست را از
تن به در کند و به فکر خدماترساني براي تهران باشد.
شهري که وي معتقد است بايد به آن روح و جان دميد،
حــال آنکه نجفي براي اين اقــدام انتزاعي نيز برنامه
مشخصي ندارد به غير از شــعار و وعده و پاس دادن
توپ مشکالت به قبل!

اخبار
پرداخت حق پرستاري براي
نگهداري از معلوالن نخاعي در منزل

معاون توانبخشــي سازمان بهزيستي از
ارائه خدمات جديد به معلوالن در منزل
خبــر داد و گفــت :ميخواهيم خدمات
مبتني بر خانواده را براي معلوالن داشته
باشيم.حسين نحوي نژاد در گفتوگو با
فارس گفت :بــراي نگهداري معلوالن
در خانــواده برنامــه ريزيهاي جديدي
داريــم تا با دادن مبالغي بــه خانوادهها،
نگهداري هر معلول در خانه ميسر شود.
وي گفت :در واقع ميخواهيم شــرايط
نگهداري معلوالن را در ميان خانوادهها
فراهم کنيم.معاون توانبخشــي سازمان
بهزيستي افزود :بيشترين مدل معلوليت
در کشــور ما ،جسمي ،حرکتي است که
معلوليتهاي ذهني ،شــنوايي و بينايي
از نظر فراوانــي رتبههاي دوم تا چهارم
فراواني نوع معلوليت را دارا هستند.نحوي
نژاد ادامه داد :ميخواهيم طرح توانبخشي
مبتني بر خانواده را در کشــور اجرا کنيم
به همين منظور ،پرداخت حق پرستاري
براي نگهداري از معلوالن ضايعه نخاعي
در منزل يکي از اين بســتههاي جديد
است.
حذف کپي کارت ملي و شناسنامه
براي انجام امور اداري

سخنگوي وزارت کشــور از حذف کپي
کارت ملــي و شناســنامه بــراي ارائه
خدمات به مردم در دســتگاههاي دولتي
در  ۳اســتان کشــور به صورت پايلوت
براي دريافت بازخــورد و اجراي آن در
سراسر کشــور خبر داد.به گزارش مهر،
سيد سلمان ســاماني سخنگوي وزارت
کشــور از حــذف کپــي کارت ملي و
شناسنامه براي ارائه خدمات به مردم در
دستگاههاي دولتي در  ٣استان سمنان،
قم و خوزستان خبرداد و گفت :اين پروژه
با محوريت وزارت کشور در اين  ٣استان
به صورت پايلوت در حال اجرا است و با
توجه به دريافت بازخورد از اجراي موفق
اين طرح ،اجراي آن در سراسر کشور و
تماميدستگاههاي دولتي و بانکها و ....
به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.وي در
ادامه افزود :با اجراي اين پروژه عالوه بر
سهولت در خدمترساني به مردم صرفه
جويي قابل توجهي در زمينه حفظ محيط
زيست و مشخصا استفاده از کاغذ انجام
ميشود.
تفکيک زبالههاي عفوني و غيرعفوني
تهرانيها درهالهاي از ابهام

نماينده مردم فســا درمجلس ،با انتقاد از
عدم به کارگيري متخصصان درمديريت
پســماند ،گفت :شهرداري براي مديريت
پسماند بيمارستاني هزينههاي بسياري را
طلب ميکند.محمد جواد جمالي نوبندگاني
درگفــت وگو با خانه ملــت ،درخصوص
شــرايط فعلــي مديريت پســماندهاي
بيمارســتاني ،گفت :مشکل پسماندهاي
بيمارستاني ناشــي از اشکاالتي از درون
بيمارســتانها و خــارج از مراکز درماني
اســت ،متاسفانه پســماندهاي عفوني و
غيرعفوني بيمارســتانها درحال حاضر
تفکيک نميشود؛ به عنوان مثال روکش
يک ســرنگ با ســرم درصورتي که با
خون آغشته نشده باشد ،عفوني محسوب
نميشــود؛ اما اين مــوارد درحال حاضر
رعايت نميشود.
معاون وزير بهداشت:
قهوهخانه داران ،تغيير رويکرد دهند

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان
اينکه قهوه خانهها بايــد تغيير رويکرد
بدهند ،گفت :قهــوه خانهها به عرضه
و مصرف مواد مجــاز مانند چاي و غذا
و تنقالت مجاز و مــورد تاييد بپردازند
و جذابيت کارشــان را صرفــا برمبناي
قليان قرار ندهنــد تا با حذف قليان کار
آنها نيز تعطيل نشــود.به گزارش ايسنا،
دکتر عليرضا رييسي درخصوص مصوبه
مجلس مبني بر افزايش ماليات بر خرده
فروشي سيگار و کاهش مصرف سيگار
گفت :افزايش ماليات بر خرده فروشــي
ســيگار گام خوبــي در جهــت ارتقاي
سالمت مردم است ،زيرا متاسفانه ماليات
بر مواد دخاني در ايران جزو پايينترين
نــرخ مالياتها بر مــواد دخاني در دنيا
است و تنها کشور افغانستان نرخ ماليات
پايينتري دارد.

