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رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر ضرورت تامین اعتبار  ۵۰۰میلیارد تومانی مصوب مجلس برای امداد و نجات ،گفت :امیدواریم تا پایان سال تامین خودروهای
نجات و تجهیزات امداد و نجات را عملی کنیم .دکتر سیدامیرمحسن ضیائی که به منظور بازدید از اردوهای نشاط و امید جوانان هالل احمر به استان گیالن سفر کرده
ضرورت تامین
بود ،با محمد علی نجفی استاندار گیالن دیدار کرد .وی با بیان اینکه استان گیالن به رغم طبیعت سرسبز ،نیازمند توجه بیشتر برای ارتقای زیرساختهاست ،تصریح
اعتبار  ۵۰۰میلیاردی
کرد :امیدواریم تا پایان سال بتوانیم تامین خودروهای نجات و تجهیزات امداد و نجات را در سطح سخت افزاری عملی کنیم .ضیائی تاکید کرد :امکانات هالل احمر
امداد و نجات
برای مردم است و در صورتی که اعتبار  ۵۰۰میلیارد تومانی مصوب مجلس برای حوادث ،امداد و نجات تامین شود ،خبرهای خوبی از هالل احمر شنیده خواهد شد.
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پایتخت در دستان محمد علی نجفی

متوقفساختن
طرح گردشگری در تاالب استیل

حدود یک ماه پیش شهرداری آستارا با خاکریزی در تاالب استیل عملیات
عمرانی خود را برای ایجاد پیســت دوچرخه ســواری آغاز کرد که با انتقاد
مردم محلی و فعاالن محیط زیســت مواجه شــد و یــگان حفاظت محیط
زیســت منطقه با توقف جادهسازی شهرداری آســتارا مانع عملیات تخریب
در تاالب استیل شد.
حمید گشتاســب میگونی در مورد تخریب صورت گرفته در تاالب استیل
در شهرستان آســتارا اظهار کرد :دو هفته پیش از طریق گزارش مردمی از
تخریب صورت گرفته در تاالب اســتیل مطلع شــدم .بالفاصله با اداره کل
محیط زیســت استان گیالن مکاتبه کردم و دســتور ارائه گزارش در مورد
وضعیت تاالب استیل دادم.
وی افزود :بر اســاس گزارش ارائه شده از ســوی اداره کل محیط زیست
گیالن ،تاالب اســتیل بر اثر اقدام یکســویه شهرداری آستارا دچار تخریب
شده که محیط زیست استان به محض اطالع ،کار را متوقف کرده است.
گشتاسب میگونی در پاسخ به این پرسش که چرا اداره کل محیط زیست
گیالن و بهویژه محیط زیســت آســتارا متوجه تغییرات و تخریب در تاالب
اســتیل نشــده و قبل از آغاز تصرفات ،اقدام قانونی انجام نداده است ،گفت:
انتقاد و اعتراض دارم که چرا اداره کل محیط زیســت مستقر در منطقه قبل
از خاکریزی در تاالب ،دســت به اقدام مقابلهای نزده و از این کار خودداری
نکرده اســت؟ از همین رو دفاتر ذیربط در سازمان محیط زیست نظیر دفتر
بازرســی عملکرد باید پیگیر عدم ورود به موقع مسئوالن و ماموران محیط
زیست در ممانعت از تخریب تاالب باشند.
اگرچه هنوز نگرانیهایی در مورد تخریب تاالب اســتیل به منظور ساخت
پیست دوچرخهسواری از سوی شهروندان پابرجاست ولی قربانعلی محمدپور
 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان گیالن -تاکید دارد که عملیاتعمرانی در تاالب اســتیل توسط شهرداری آســتارا به طور کامل متوقف و
شنهای ریخته شده در تاالب جمعآوری شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان گیالن با اشاره به جزییات تخریب
تاالب اســتیل اظهــار کرد :حدود یک ماه پیش شــهرداری آســتارا بدون
داشــتن مجوز به تاالب اســتیل ورود و عملیات عمرانی برای ساخت مسیر
دوچرخهسواری در این تاالب را آغاز کرد.
وی در پاســخ به این پرسش که چه زمانی ماموران حفاظت محیط زیست
متوجه انجام عملیات عمرانی در تاالب اســتیل شــدند ،گفت :شــهرداری
آســتارا  ۱۰روز قبل از انجام کار عمرانی در تاالب استیل ،استعالمی از اداره
کل محیط زیســت گیالن داشــت که اعالم کردیم اظهارنظر در مورد طرح
گردشگری منوط به ارسال طرح به اداره محیط زیست استان است ولی آنها
از ارســال طرح اجتناب و بدون داشتن مجوز کار عمرانی را در تاالب استیل
شــروع کردند .محمدپورافزود :حدود یک ماه پیش یک روز پنجشنبه بعد از
ســاعت کاری خبر انجام کارهای عمرانی در تاالب اســتیل به ما رسید که
همکاران یگان حفاظت محیط زیســت بالفاصله نســبت به توقف کار اقدام
کردند و توانستند طی یکی دو ساعت ماشینآالت آنها را توقیف کنند.
رای شورای تامین آستارا به توقف خاکبرداری از تاالب استیل
به گزارش ایســنا ،مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیالن با اشاره
به مطرح شدن موضوع تاالب استیل در شورای تامین آستارا اظهار کرد :در
این جلســه شهردارآستارا موظف شد نســبت به خاکبرداری مسیر  ۱۵۰تا
۱۷۰متری داخل تاالب استیل که جادهسازی کرده بود ،اقدام کند.
وی افزود :بر اســاس نامهای که برای فرماندار آستارا ارسال کردیم ،تقاضا
کردیم جاده  ۱۵۰متری که قبل از ســال  ۹۱در تاالب اســتیل ایجاد شده،
برداشته شود.
از شهرداری آستارا شکایتی نشده است
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیالن در پاسخ به این پرسش که
شــکایت از شهرداری آستارا در چه مرحلهای است؟ گفت :تابهحال شکایتی
از شهرداری صورت نگرفته؛ چون تاالب به شرایط اول بازگردانده شده است.
تاالب اســتیل تاالبی اســت که در هفتکیلومتری شهر آستارا و در حاشیه
جاده رشت به آستارا قرار دارد .این تاالب یکی از مناطق نمونه گردشگری و
توریستی شهر آستارا بهشمار میرود.

گروه جامعه :سرانجام پس از کش و قوسهای
فراوان منتخبان شــورای پنجم شــهر تهران
محمدعلــی نجفی را به عنوان شــهردار آینده
تهران انتخاب کردند.
نجفی از میان  7گزینه نهایی به عنوان شهردار تهران
انتخاب شــد .این در حالی اســت که پیش از انتخاب
نجفی 6 ،گزینــه دیگر به نامهای بیطرف ،افشــانی،
شریعتمداری ،کوالیی ،مهرعلیزاده و مرعشی از رقابت
برای رسیدن به بهشت انصراف داده بودند.
محمدعلی نجفی که سابقه وزارت آموزش و پرورش
در دولت اصالحات و عضویت در شــورای ســوم شهر
تهران را دارد ،جانشین محمدباقر قالیباف شهردار 12
ساله شهر تهران میشود.
از آنجاییکه شــورای پنجم تهــران هنوز به صورت
رســمی کار خود را آغــاز نکرده اســت ،نجفی برای
رســیدن به بهشــت باید در انتظار آغاز به کار شورای
پنجم باشــد تا در صحن علنی و بــا رای منتخبان به
عنوان شهردار کار خود را آغاز کند.
محمدعلی نجفی پس از تشکیل شورای شهر در اول
شهریور و پس از سوگند اعضای شورای شهر ،انتخاب
رئیس و هیئت رئیســه شــورا و رای گیری رسمی در
صحن علنی شورای شــهر به عنوان شهردار به وزارت
کشور معرفی میشود.
محمدعلی نجفی ،متولــد  ۲۳دی  ۱۳۳۰در تهران
است .این سیاســتمدار اصالح طلب ،برای فرهنگیان
بسیار شــناخته شده اســت؛ او از  ۱۳۶۷تا  ۱۳۷۶به
مدت  ۹ســال ،وزیر اموزش و پــرورش بود؛ در دولت
میرحســین موســوی و دولتهای مرحــوم آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی .معلمان از او خــوب میگویند
و دورانــش را بهتریــن دوره یک وزیــر در وزارتخانه
فرهنگیان میدانند.
نجفی اما در دولت نخســت اصالحــات از - ۱۳۷۶
 ۱۳۷۹رئیس ســازمان برنامه بودجه شــد .چندسال
پس از آن و در انتخابات شــورای شــهر سوم توانست
رای مردم تهران را بدســت بیاورد و از سال  ۱۳۸۶تا
 ۱۳۹۲عضو پارلمان پایتخت بود .تالش میکنم مقابل
شهروندان تهرانی روسفید باشم
گزینــه نهایــی منتخبــان شــورای شــهر پنجم
برای تصدی پســت شــهرداری تهران در نخســتین
اظهاراتش گفت :در همین اولین لحظات مســئولیتم
به شــهروندان تهرانی تعهد میدهــم که تمام تالش
و قدرتــم را برای ایجــاد شــرایطی مطلوبتر جهت
زیست شــهری آنها به کار گیرم تا زندگی شهروندی
آنهــا در چهار ســال آینده به مراتب بهتــر از امروز
باشد.

کنند.
شهردار آینده تهران
نجفی در ســال  ۹۲گزینه نخســت حسن روحانی
بــرای وزارت آمــوزش و پرورش بود .امــا فقط با یک
رای از وزارت بازمانــد و پس از مدتی به عنوان معاون
رئیسجمهــور و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشــگری منصوب شــد .او اما چندماه بعد در ۱۰
بهمن  ۱۳۹۲از سمت خود استعفا کرد .حسن روحانی
رئیسجمهور ایــران در  ۱۰بهمن  ۱۳۹۲طی حکمی
محمدعلی نجفی را به ســمت مشاور رئیسجمهور و
دبیر ســتاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد .در دوره
تصدی وی در ستاد هماهنگی اقتصادی بود که الیحه
خروج از رکــود دولت تدوین و به مجلس ارائه شــد.
اما در مرداد  ،۹۳نجفی سرپرســت وزارت علوم شــد.
رئیسجمهور در  ۲۹مرداد  ،۱۳۹۳پس از اســتیضاح
رضا فرجــی دانا ،وزیر علوم ،طــی حکمی محمدعلی
نجفی را به عنوان سرپرســت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری منصوب کرد.
دوره سرپرســتی نجفی در وزارت علوم بیش از زمان
قانونی بود؛ چون مجلس بــه گزینههای روحانی برای
وزارت علوم رای نمیداد و او با حکم حکومتی تا زمان
رای اعتماد مجلس سرپرست وزارت علوم ماند.
نجفــی در بخشــی از کلیــات برنامههایــش برای
شــهرداری تهران که به شورای شــهر ارائه داده و روز
گذشته از آن دفاع کرد،آورده است:
 قراردادهای باالی یک میلیارد تومان شهرداری رادر سایت منتشر خواهم کرد.
 روابط دولت و شهرداری حسنه خواهد شد فقــط درباره جوانان و زنــان تبعیض مثبت داریموالغیر
 صراحتا میگویم ارتباط تشــکیالتی با هیچ حزبیندارم .از روزی که شهردار شوم دیگر سیاسی نخواهم
بود.
 در حــوزه آســیبهای اجتماعی شــهرداری بایداختیار داشته باشد
 باشگاه مشاوران شهرداری راهاندازی میشود معلوالن در اولویت برنامههای شهری خواهند بود از مدیرانی که سابقه مدیریت شهری دارند استفادهمیکنم
نجفی را میتوان نخســتین شهردار تهرانی پایتخت
پس از جنگ نامید؛ غالمحســین کرباسچی متولد قم،
مرتضی الویری ،متولد دماوند ،محمدحسن ملکمدنی
متولد اصفهــان ،محمود احمدی نــژاد متولد آرادان
گرمســار و محمدباقــر قالیباف متولد طرقبه مشــهد
بودهاند.
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حســن هاشمی در مراسم یادواره شــهدای روستای الشک
بخش کجور نوشهر اظهارکرد :در تحقق آرمانهای شهدا نباید
از هیچ کوششی فروگذار کرد.
وی با اشــاره به اینکه افتخار نظام به شــهدا است ،افزود :جامعهای
زنــده اســت که مــردم آن عالقهمند هســتند کــه در راه دین خدا
عزیزترینهایشان را تقدیم کنند.
وزیــر بهداشــت و درمان با اشــاره به اینکه کشــور ایــران امروز
جــزو معدود کشــورهایی اســت کــه زیر بــار زور نرفته اســت و با
وجــود فشــارها دســت از آرمانهــای خود نکشــیده اســت ،تاکید
کــرد :پیروز اصلی ملت ایران اســت کــه با وجود همه کاســتیها،
کمبودهــا و کــم کاری از امــام و رهبــر پیــروی کردنــد و کــم
نگذاشتند.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید بیش از گذشته قدر مردم را بدانند،
گفت :کشــور باید با وحدت و همدلی در جهت رفع مشــکالت مردم
تالش کند تا وعدهها محقق شــود و نماینــدگان نیز به وعدهها عمل

ضرورت داشتن مچبند شناسایی برای
زائران حج تمتع
مدیرکل حراســت ســازمان حج و زیارت با بیان شرایط
خاص حج امسال ،بر استفاده زائران از مچبندهای شناسایی
در مراسم تمتع تاکید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی ســتاد مدینه منــوره ،مهران
فرشــید مسئول ســتاد منطقه دو مدینه منوره در ابتدای
جلســه ضمن خیر مقدم به ریاست سازمان حج و زیارت و
هیئت همراه در جلسه ستاد منطقه دو مدینه ،گزارشی از
آمار هتل ،تعداد زائر و اقدامات صورت گرفته ارائه کرد.
محمدی با بیان اهمیت شفافســازی اقدامات انجام گرفته بــا توجه به فرصت کم بعد از توافق برای
اجرایی شدن عملیات حج  ٩۶در همه حوزههای ستادی ،یادآور شد با عنایت به محدودیتهای موجود
و خرابی هواپیما تاخیر در برخی از پروازها ممکن خواهد بود که اگر به زائرین در این موضوع بهصورت
شــفاف و کامل اطالعرســانی الزم صورت پذیرد ،قطعا هموطنان عزیز شرایط موجود را بدرستی درک
خواهند نمود و مســلما جبران کم شــدن طول ســفر در مدینه منوره برای برخی از کاروانها از سوی
سازمان در دستور کار خواهد بود.
نصیری بر اســتفاده زائران از مچبندهای شناســایی در طول ســفر تاکید کرد و از مدیران خواست تا
اطالعرســانی الزم در خصوص محسنات اســتفاده از مچبندها و استفاده صحیح آن را به زائرین داشته
باشند.

مراقب
کالهبرداران
بیمارستانیباشید

محمدعلی نجفــی افزود :بعد از ایــن الزم میدانم
که در همین اولین لحظات مســئولیتم به شهروندان
تهرانی تعهد دهم که تمام تالش و قدرتم را برای ایجاد
یک شرایط مطلوبتر برای زیست شهری آنها به کار
خواهم گرفت و انشــاءاهلل ســعی میکنم که از همه
امکانات در شهرداری و بیرون از شهرداری استفاده کنم
تا دو خواسته اصلی شهروندان محقق شود؛ یکی ایجاد
آرامش که جنبههای روحی ،معنوی وروانی شهروندان
را در زندگی شهری مد نظر دارد و دوم ایجاد آسایش که
جنبههای فیزیکی و مادی زندگی آنها را در برخواهد
گرفت.
مهمترین مشــکل شــهردار جدید پایتخت،
کسب درآمد است
یکی از منتخبان شورای شهر پنجم مهمترین مشکل
شهردار جدید تهران را کسب درآمد عنوان کرد.
مجید فراهانی یکی از منتخبان شــورای شهر پنجم
در جمع خبرنگاران درباره روند انتخاب شهردار تهران
گفت ۳ :نفر از کاندیداها یعنــی خانم کوالیی ،آقایان
مهرعلیزاده و مرعشــی برای حفظ و انسجام بیشتر در
آرای انتخاب شهردار به صورت کتبی انصراف دادند تا
در نهایت شهردار تهران با انسجام آرا انتخاب شود.
او ادامه داد :سپس رای گیری شد و آقای محمدعلی
نجفی با کســب تمام آرا به عنوان کاندیدای شهرداری
تهران انتخاب شد.
وی ادامــه داد :پس از شــروع کار رســمی شــورا
در ابتــدا انتخابات هیئت رئیســه انحام خواهد شــد
و پــس از آن مجــددا رای گیــری رســمی انجام و
آقای نجفی به عنوان شــهردار تهــران انتخاب خواهد
شد.
او در پاسخ به این سوال که بزرگترین چالش شهردار
تهران چیست ،گفت :بزرگترین مشکل شهردار تهران
مســئله مالی و اقتصاد شهری است که امروز در تهران
حاکم اســت بدهیهای کالن شهر تهران امروز حدود
 ۲۵هزار میلیارد تومان است و بیش از  ۴۰هزار میلیارد
پروژه نیمهتمام وجود دارد.
وی ادامه داد :بودجه ســاالنه شــهرداری تهران ۱۸

هزار میلیارد اســت و بیش از  ۴برابر بودجه شهرداری
تهران بدهــی دارد و این در حالی اســت که بیش از
 ۷۰درصد بودجه شهرداری نیز از طریق فروش تراکم
تامین میشــد و با توجه به رکود در حوزه ساختمان
عمال  ۷۰درصد درآمدها با مشکل روبرو است بنابراین
مهمترین مسئله شــهردار آینده تهران درکوتاه مدت
مسئله کسب درآمدهای جدید است.
شهردار آینده قانون را محور قرار دهد
سیدحســین هاشمی ،در تشریح اقدامات انجام شده
در سطح استان تهران و همچنین ویژگیهای شهردار
آینده تهران گفت :روزی که به عنوان اســتاندار تهران
منصوب شــدم تالش کردم دیوار بتنــی میان روابط
شهرداری تهران و اســتانداری را بردارم چرا که همه
قصد داریم به مردم خدمت کنیم و این دیوارکشــیها
معنــا نــدارد ،قطعا باهم بــودن و هــم افزایی کمک
میکند کارهــا بهتر انجام شــود .در حقیقت وحدت
رویه برای خدمت رســانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر
است.
شکلگیری مثلث شهرداری ،شورا و فرمانداری
برای کاهش معضالت شهر تهران در دوره جدید
وی ابــراز امیــدواری کــرد :در دوره جدیــد برای
کاهش معضالت شــهر تهران مثلث شــهرداری ،شورا
و فرمانــداری بــا یک ارتبــاط موثر و هم افزا شــکل
بگیرد .شــرایط موجود نشانگر آن است که این تعامل
و همکاری حتما ایجاد خواهد شــد لذا شاهد آرامش
بیشتر شهر خواهیم بود و میتوان کارهای مهم را آغاز
کرد .امیدواریم در دوره جدید خالهایی که داشتیم را
پر کنیم و شــاهد هیچ خط کشی نباشیم و شهروندان
هم به شورا و شــهرداری کمک کنند که انجام کارها
تســهیل شود چرا که قطعا توســعه با مشارکت مردم
محقق خواهد شد.
هاشمی ادامه داد :بیتردید میتوان بسیاری از کارها
را از طریق فاینانسها و بدون استفاده از منابع داخلی
پیش برد .امیدواریم مدیریت شهری در دوره جدید به
دنبال فروش شهر و فضاها نباشند و این موضوع را جز
و سیاســتهای خود هم در شورا و هم شهرداری قرار
دهند و کاهش هزینههای اضافی را دنبال کنند.
وی تاکیــد کــرد :برای مثــال هزینــه پیشبینی
شــده بــرای پل صدر بــا آنچه کــه نهایتا بــه اتمام
رسید فاصله بســیار زیادی داشــت ضمن آنکه سازه
بســیار ســنگینی دارد درحالی که حتی نســبت به
نمونههای داخلی از جمله ســازهای کــه در اصفهان
وجود دارد بســیار ســنگین تر اســت؛ امــروز دنیا،
دنیای مهندســی اســت و مهندســین ما با کیفیت
بــاال و کمترین هزینــه میتوانند پروژههــا را اجرایی

اجتماعی

مدیرکل دفترنظارت و اعتباربخشــی امور درمان وزارت بهداشت نسبت به
کالهبرداری و اخاذی افراد سودجو از بیماران هشدار داد.
دکتر سیدمحمدحســین میردهقان ،نســبت به کالهبرداری و اخاذی افراد
ســودجو از بیماران هشدار داد و گفت :باتوجه به گزارشهای واصله به وزارت
بهداشت ،اخیرا برخی افراد شیاد و سودجو با سوءاستفاده از شرایط روحی بیمار،
طــی تماسهای تلفنی یا ارتباط حضوری و مجازی با بیماران و به نام وزارت
بهداشــت ،بیمه ،بیمارستان ،پزشــک معالج ،نماینده پزشک یا سایر عناوین

کنند.
وزیر بهداشت و درمان
با اشــاره به اینکــه کار
اجرایی در کشــور سخت
اســت تصریح کرد :مردم
انتظــارات زیاد و به حقی
دارند و مشکالت انباشته
شــده نیــز کم نیســت
و داشــتهها هــم زیــاد
نیست.هاشمی خاطرنشان
کــرد :دولــت از نظــر
اقتصادی و درآمدی مشــکالتی دارد اما توانست تورم را کنترل کرده و
رشد اقتصاد را از منفی  6به رشد  7برساند.
وی بــا بیــان اینکــه انقالبی کســی اســت کــه بــا کار و تالش
گرهگشــایی نمایــد و بتواند کارنامه نظام مقــدس را در جهت وحدت

پیامدهای حذف واژه «طالق»
از شناسنامه زنان مطلقه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
گفت :اقدام دولــت در ارائه الیحه
حذف واژه طالق از شناســنامه زنان
مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری
است.
ســلمان خدادادی با یادآوری تالش دولت
برای ارائه الیحه حذف طالق از شناســنامه
زنان مطلقه ،افزود :یکی از اثرات روانی و منفی در ذهن و وجود زنان واژه کلمه طالق در شناسنامه
است که البته واقعیت را کتمان نمیکند و در ازدواجهای مجدد اثر منفی ندارد.
وی ادامه داد :حذف واژه طالق از شناســنامه زنان مطلقه به منزله کتمان ازدواج نیســت و این
امکان وجود دارد تا در صورت لزوم از ثبت احوال استعالم صورت گیرد.
خدادادی تصریح کرد :دولت در صدد ارائه الیحه ای است که زمانی که ازدواج منجر به طالق شد
واژه طالق از شناسنامه حذف شود تا اثرات منفی را بر زنان باقی نگذارد .وی یادآور شد :زنان بعد از
طالق به همسر قبلی خود تعلق ندارند لذا لزومی برای ذکر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد
داشت بر این اساس میتوان با اتخاذ تدابیری واژه طالق از شناسنامه حذف شود .عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس ،گفت :نبود واژه طالق اثرات مثبت روحی و روانی زیادی دارد و به نظر میرسد
اقدام دولت در ارائه الیحه حذف واژه طالق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری
است.
مجعول ،اقدام به کالهبرداری ،اخاذی و درخواســت وجه از بیمار یا همراهان
وی تحت عناوین مختلف ازجمله تامین دارو ،کیسه خون ،ملزومات پزشکی،
هماهنگی پذیرش ،ویزیت پزشــک ،مشــاوره و  ...میکنند .وی با بیان اینکه
بر این اســاس مردم حتما در صورت مواجهه با ایــن موضوعات ،تخلفات و
موارد مشــکوک را به سامانه  190اطالع دهند ،افزود :بنابراین به اطالع عموم
میرسانیم که پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق بیمارستان و بدون دریافت
رســید معتبر ،با هرعنوانی ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است .مردم عزیز

و انســجام ملی ســوق دهد ،یکــی از ارزشهای انقالب را معیشــت
دانســت و گفت :اینکه کشــور بتواند در چشــمانداز ۲۰ســاله مقام
نخســت کشــور را کســب کند باید وضعیــت زندگی مــردم بهبود
یابد.
هاشــمی با تاکید بر اینکه اگر همه با هم متحد شــوند به طور قطع
مشــکالت مردم به تدریج برطرف میشــود ابراز کرد :دشمنان نظام
ســعی در ایجاد یاس و ناامیدی مردم دارنــد و امروز مهمترین وظیفه
کار و تالش صادقانه است.
وی به بخشی از دستاوردهای دولت یازدهم طی چهار سال گذشته
در حوزه سالمت اشــاره کرد و گفت ۱۱ :میلیون نفر که هیچ بیمهای
نداشــتند بیمه شدند ۲۴ .هزار تخت تدارک دیده شده و  6000مرکز
بهداشتی و خانه بهداشت ساخته شد.
هاشــمی گفت :طی این چهار سال تجهیزات  ۵۶۰بیمارستان کشور
نوســازی شــد و  3000میلیارد تومــان بابت تجهیزات هزینه شــده
است.

اما و اگرهای اجرای طرح ترافیک
موتورسیکلتها
عضو هیئت رئیسه شــورای شهر تهران ،گفت:
طرح ترافیک موتورسیکلتها تا زمان فراهم کردن
زیرساختها اجرایی نیست و مجوز شورا را ندارد.
ابوالفضل قناعتی با اشاره به ادامه ثبتنام طرح ترافیک
موتورسیکلتها با وجود مخالفت شورا ،اظهارداشت :این
طرح تا زمانی که به شــورا ارائه نشــود و تایید شورا را
نگیرد ،اجرایی نمیشــود؛ همچنین باید ساز و کار این
طرح از ســوی شــهرداری اعالم شــود .وی با تاکید بر
اینکه صــدور آرم طرح ترافیک برای موتورســیکلتها
بســیار دشوار است و باید مشخص شود چگونه اجرایی میشــود ،گفت :ساز و کار چگونگی معاینه فنی
موتورسیکلتها مشخص نیســت .آیا مراکز معاینه فنی ما پاسخگوی این تعداد مراجعه موتورسیکلتها
خواهد بود؟ آیا امکان نظارت هوشمند برای موتورسیکلتهای متخلف وجود دارد و  ...عضو هیئت رئیسه
شورای شهر تهران توضیح داد :هر زمان ساز و کار اجرای طرح ترافیک موتورسیکلتها ارائه شود و شورا
بــا آن موافقت کند ،میتوان این طرح را اجرا کرد .قناعتی در خصوص دلیل تداوم ثبتنام طرح ترافیک
موتورســیکلتها با وجود مخالفتهای شورا ،گفت :وقتی از مسئوالن شهرداری پرسیده میشود که چرا
ثبتنامها ادامه دارد ،میگویند «برای جمعآوری اطالعات و آمار اســت تا تعداد موتورســیکلتهایی که
روزانه وارد محدوده میشوند ،مشخص شوند».

مراقب باشــند در دام این افراد شــیاد نیفتند و از ارائه اطالعات هویتی و روند
درمانی خود به تماسهای تلفنی ،شبکههای مجازی و افراد متفرقه خودداری
کنند .میردهقان ادامه داد :همچنین مراجعین مراکز درمانی میتوانند در صورت
مواجهه با هرگونه تماس تلفنی یا مورد مشکوک از درخواست وجوه نامتعارف
قبل از هرگونه پرداخت خارج از مسیر قانونی ،موضوع را با مسئولین آن مرکز
و یا شــماره  190مطرح کنند تا ضمن اطالع از قوانین ،تخلفات گزارش شده،
مورد پیگیری هم قرار گیرد.

به گزارش ایسنا ،مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
تاکید کرد :براساس استانداردهای اعتباربخشی ملی حفظ محرمانگی اطالعات
بیماران ضروری اســت و الزم است برای پیشگیری از بروز اینگونه تخلفات،
معاونین درمان دانشگاهها ،مسئولین بیمارستانها و مراکز درمانی تمهیدات الزم
را جهت اطالعرسانی مناسب به بیماران درخصوص سوءاستفادههای احتمالی
ارائه دهند و حتما بخشنامه ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق
بیمارستان را با جدیت اجرا و نظارت کنند.

