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فارس-مدیرعاملانجمناهدایعضوایرانیانبااشارهبهاینکهساالنهپنجتاهشتهزارنفردرکشوردچارمرگمغزیمیشوند،گفت:سالگذشتهفقط ۹۲۶نفر،یعنی
کمترازیکسومافرادمرگمغزی،بهاهدایعضورضایتدادند.کتایوننجفیزادهبااشارهبهاینکهیکفردمرگمغزیبهطوربالقوهمیتواندبینیکتاهشت نفررانجات
دهد،گفت:اینکهبتواندچندنفررانجاتدهد،بهسالمتفردوزمانرضایتدهیخانوادههابستگیدارد.

...
دریچه

عمو فرامرز
سایهدوچرخهاشکه ِ
تهبازاربینچندینمغازهپیدامی
شود 10-20 ،گربه رنگ و وارنگ می دوند سمتش
و دوره اش می کنند .عمو فرامرز را می گویم .عموی
مهربان بازار رشت .عموی گربه های قد و نیم قد بازار
رشــت .قدیم ترها مکانیکی داشــت ،کار و بار خوب
نبود این شد که مغازه اش را بست و زغال فروشی راه
انداخت.حاالصبحبهصبحاسپنددودمیکندوکرکره
مغازهراباالمیکشد.گربههایشدورشمیچرخند.
همان طور که بیل را فرو می کند در انبو ِه سیاهی ها
پیگربههاست.آما ِرهمهشانرادارد وغیبت
حواسش ِ
یکیشاننگرانشمیکند.دمظهربساطناهارکهپهن
میشوداولغذایگربههارامیدهد.بدهیزیاددارد
اماگاهیازخانهبرایهمراهانکوچکشغذامیآورد
و گاهی هم چیزی در بازار دست و پا می کند .قلبش
ضعیف است وکارش سخت اما اخم نمی کند به دنیا.
عموفرامرزراهمهدوستدارند،عموفرامرزیکهموقع
کار دست و صورتش سیاه می شود اما همه می گویند
دلشسفیداستوخالصوشفاف.

...

از میان خبر ها
معاون وزیر نیرو :جیره بندی آب ،آخرین
راهکار گذر از تابستان است
مــعــاون آب و آبــفــای وزیــر نیرو گفت :بــا وجــود کاهش
بارندگی ها ،جیره بندی آب آخرین راهکار برای گذر از
فصل تابستان است«.عباس سروش» دیروز چهارشنبه به
ایرناگفت   :وزارت نیرو در درجه نخست برنامه تامین آب
برای همه مشترکان را در نظر دارد.به گفته وی ،تامین
آب در شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند ،از طریق
استفاده از چاه های کشاورزی و شهرداری ها انجام
خواهد شد.

ساالنه  ۵تا  ۸هزار نفر
در کشور دچار مرگ مغزی میشوند

...

وزیر بهداشت  :خارج کردن داروها
از فهرستکاالهای اساسی شایعه است
هادیمحمدی   -وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی
دیروزدرحاشیهنشستهیئتدولتدرجمعخبرنگاران
دربــاره احتمال خــارج کــردن برخی داروهــا از فهرست
کاالهای اساسی توسط این وزارتخانه پرسید که قاضی
زاده هاشمی در پاسخ اظهار کرد  :این ها هم شایعه است
 .به اندازه کافی رسانه ها روی اعصاب مردم راه می روند
و ما هیچ تصمیم جدیدی نداریم البته مراقبت می کنیم تا
تالطمی اتفاق نیفتد .به گزارش خراسان ،وزیر بهداشت
دیروز پس از جلسه هیئت دولت ،تصریح کرد  :فعال مهم
ترین کار ما تامین دارو و تجهیزات پزشکی و حفظ قیمت و
دسترسیبهآنهاست.
▪تحریمهایآمریکااثریبرداروندارد

وزیربهداشتدرخصوصتاثیرتحریمهایآمریکادرتامین
داروهانیزاظهارکرد:تحریمهایآمریکاهیچمشکلینمی
تواندایجادکندامااگرتحریمهایسازمانمللاتفاقافتد
می تواند مشکل ساز باشد و باید آمادگی داشته باشیم که
اگرآنشرایطاتفاقافتادالاقلدربخشغذاودارومشکلی
پیشنیاید.ویدربارهاینسوالکهچراحذفخودگردانی
بیمارستان ها که وعده اش را در جلسه رای اعتماد داده
بود و چرا برخی بیمارستان ها از پذیرش بیماران پرهزینه
خــودداری می کنند  ،با بیان این که من چنین چیزی را
نگفتهام،خاطرنشانکرد:البتهآرزودارمبیمارستانهای
ما به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل اداره شوند و آیین
نامههمابالغکردیمولیاختیاریاست وهربیمارستانی
کهبتواندبهلحاظمالیواداریمستقلشودمیتوانداجرا
کنددرعینحالاگرتخلفیهستوبیمارستانیدربخش
دولتیوجودداردکهخارجازمصوبههیئتوزیرانمطالبه
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ایداشتهمعرفیکنیدتابرخوردکنیم.
▪تکذیبفوت 93نفربراثردارویتاالسمی

خبرنگاری پرسید گفته می شود  93نفر در یک سال
گذشته به دلیل مصرف داروی غیر سالم تاالسمی فوت
شده اند .آیا شما این را تایید می کنید ؟ قاضی زاده در
پاسخ تصریح کرد  :خیر من چنین مطلبی را درست نمی
دانم و باید دید این موضوع در کدام مجمع علمی به اثبات
رسیده است .رقابت بین شرکت های چند ملیتی زیاد
است و به خصوص اگر بیماری ای باشد که ما توان تولید
داروی آن را در داخل داریم نمی خواهند بازار را از دست
بدهند این ها باید از نظر علمی ثابت شود.وی افزود  :من
می دانم پشت این قضایا چیزی جز سودجویی نیست
زیرا اگر دارویی به بازار می آید مراحل بسیار سختی را
می گذراند و باید حداقل دو سال از آزمایش های آن
گذشته باشد .وزیــر بهداشت همچنین دربــاره تامین
داروی بیماری های خاص نیز گفت  :هیچ مشکلی نیست
و ما همواره رصد می کنیم و اگرهم مشکلی در منطقه یا
شهری باشد مشکل را حل خواهیم کرد.

...
پایتخت

از میان خبر ها
11میلیون و  900هزار تماس تلفنی
تهرانی ها با  ۱۱۰طی یک سال

خبر جدید بطحایی درباره
«تعطیالت زمستانی» مدارس
گروهاجتماعی-وزیرآموزشوپرورشدرحاشیهنشست
هیئتدولتودرجمعخبرنگاراندربارهتعطیلیدوهفته
ایدانشآموزاندرزمستانازآمادهشدنطرحتعطیالت
زمستانهمدارستاقبلازآغازسالتحصیلیجدیدخبرداد
وگفت:مابامیراثفرهنگیوچنددستگاهدیگرهماهنگ
هستیم و موضوع دو هفته تعطیالت زمستانی بین سال
تحصیلیرادنبالمیکنیمالبتهیکسریالزاماتیدارد
کهاحتماالشروعوخاتمهسالتحصیلیرابایدتغییردهیم
که این هماهنگی صورت گرفته و کار جلو می رود .سید
محمد بطحایی افزود  :احتمال دارد این موضوع نیاز به
مصوبهمجلسداشتهباشدکهاگرنیازمندتصویبمجلس
باشدبهآنجامیفرستیمولیدرمجموعماموافقایندو
هفتهتعطیلیهستیمومعتقدیممیتواندتبعاتآموزشی
خوبیبرایبچههاداشتهباشدحتیاگرمقدماتشانجام
شود از امسال اجرایی می شود  .بطحایی بار دیگر ضمن
مخالفتبابرگزاریآزموندردورهابتدایی،تصریحکرد:
به شدت اصرار داریم چنین آزمون هایی باید جمع شوند



و تالش داریم تا با تشکیل گروه های نظارت از این کار
جلوگیریبهعملآید.
▪تنهایکمعلمبازداشتیباقیماندهاست

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال دیگری درباره
تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه و
بــازداشــت عــدهای از آن هــا ،تصریح کــرد :مراسم به
مانند هر سال برگزار شده که البته کم مالحظه بودن
برخی همکاران امسال وجود داشت ،چراکه شرایط
مناسبی برای برگزاری این تجمع فراهم نبود .بطحایی
با بیان این که ضرب و شتم معلمان در هفته معلم کار
پسندیدهای نیست ،افزود :البته به من گزارش دادهاند
در آن تجمع عــد های غیرمعلم نیز حضور داشتند و
شعارهای غیرصنفی میدادند که ربطی به معلمان
نداشت.هم اکنون از معلمان بازداشتی فقط یک نفر در
بازداشت مانده و بقیه آزاد شدند که ما در حال رایزنی
برای آزادی این فرد هستیم.

...

راهنمایی و رانندگی

شهردار جدید تهران با ابالغ حکم در مراسم غیررسمی وارد بهشت شد

پزشکیان :متخلفان رانندگی باید از انتصاب و ارتقای شغلی محروم شوند

دیروز پس از ابالغ حکم محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران توسط وزیر کشور ،وی در شهرداری تهران
مستقر شد و کار خود را آغاز کرد .به گزارش شوراآنالین ،زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر دیروز با اشاره به
این که در یک مراسم غیر رسمی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و تعدادی از اعضای شورای
شهر تهران حکم سید محمد علی افشانی شهردار تهران ابالغ شد ،اظهار کرد :این مراسم به صورت غیررسمی
خواهد بود و بنا داریم مراسمی با حضور مسئوالن مربوط در روز یک شنبه هفته آینده در صحن شورا برگزار
کنیم.نژادبهرام با بیان این که یک شنبه هفته آینده مراسم تحلیف شهردار تهران برگزار خواهد شد ،گفت:
این مراسم با حضور استاندار تهران ،فرماندار و جمعی از مسئوالن و نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد.

نایبرئیسمجلسبابیاناینکه ۲۸میلیونجلدگواهینامهو ۳۲میلیونوسیلهنقلیهدرکشوروجوددارد،تصریحکرد:
میتوانیمبرایمتخلفانوناقضانقانونمحدودیتهایاجتماعیایجادکنیمتاکسیکهناقضقانوناستنتواندوزیر
ونمایندهو...شود.پزشکیاندیروزدربازدیدازمرکزاطالعاتوکنترلترافیکپلیسراهورافزود:اگرباسقوطهواپیما
 ۱۰۰نفرجانببازندکشوریکسالدرگیراینموضوعمیشود؛لیکنمرگساالنه ۱۶هزارنفردرتصادفاترانندگی
دراذهانهمهعادیشدهاست!کسیدقتنمیکندکهروزانهچهتعدادانساندرتصادفاتکشته،چهتعدادمعلول
وچهتعدادخانوادهبیسرپرستمیشود.ویگفت:درکشورهایدیگرنمیگویندکهرانندهتندمیرودبلکهبااوبه
عنوانفردیکهقصدکشتارداردبرخوردمیکنند؛درمقابلجاییهمکهمیشودتندرفتبهرانندگانمجوزمیدهند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :شهروندان
تهرانی در سال گذشته  ۱۱میلیون و  ۹۰۶هزار و ۲۹۶
مرتبه با مرکز  ۱۱۰پایتخت تماس گرفتند که نسبت به
مدت مشابه سال  8 ،۹۵درصد افزایش داشته است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار حمید هداوند
افــزود :از آن جا که در بروز حوادث اجتماعی یا جرایم
در مواقع حساس و ضــروری راحتترین راه دسترسی
عموم شهروندان به پلیس ،تلفن  ۱۱۰است ،شهروندان
تهرانی در سال گذشته  ۱۱میلیون و  ۹۰۶هزار و ۲۹۶
مرتبه با مرکز  ۱۱۰پایتخت تماس گرفتند که نسبت به
مدت مشابه سال  8 ،۹۵درصد افزایش داشته است .وی
در ادامه با اشاره به فراوانی تماس شهروندان تهرانی با
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰گفت :از این میان پنج
میلیون و  ۴۴۶هزار و  ۹۳۹تماس عملیاتی شده و دو
میلیون و  ۴۸۳هــزار و  ۴۹۱مــورد ،شامل تما سهای
ارجاعی(دریافت اطالعات و راهنمایی از پلیس) بوده
است.

آموزشوپرورش :تنبیهبدنی
خط قرمز ماست
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در واکنش
به خبر قیچی کردن موی دختری در یکی از دبستانهای
آبادان گفت« :سیستم آموزشی مدتهاست که اعالم کرده
در مقابل تنبیه بدنی دانشآموزان انعطاف نــدارد و این
موضوع خط قرمز ماست».
  رضوان حکیمزاده در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود
تأکید مسئوالن آموزشوپرورش بر لزوم توقف تنبیه بدنی،
هنوز هم با این اتفاقات روبهرو هستیم ،به اعتمادآنالین
گفت« :در هر صنف و قشری متخلف وجود دارد و دیده
میشود که حتی با وجود برخوردهای قاطع با متخلفان
باز هم به دالیل مختلف عدهای دست به تخلف میزنند،
مهم این است که سیستم آموزشی بارها نشان داده که با
این دست رفتارها برخورد میکند و تأثیر این جدیت را در
کاهش تنبیه دانشآموزان میبینیم».
او به واکنش وزیر آموزشوپرورش به این اتفاق هم اشاره
کرد و گفت« :جناب وزیر هم دستور داد که اتفاق پیش
آمده در یکی از مدارس آبادان پیگیری شود و باز هم تأکید
کرد که باید با اجرای سیاستهای پیشگیرانه کاری کرد
که شاهد تکرار این اتفاق نباشیم .تا کنون هم برخورد
آموزشوپرورش با پدیدههای مشابه نشان داده که سیستم
آموزشی ما در مقابل تنبیه بدنی دانشآموزان انعطاف
ندارد و این موضوع خط قرمز ماست».
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