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۶ شهرستان تهران تخت بیمارستانی ندارد
| اســتاندار تهران خطــاب به رئيس 
ســازمان برنامه وبودجه درخواست كرد براى 
تجهيز ساختمان مديريت بحران استان تهران 

بودجه الزم اختصاص يابد.
انوشيروان محسنى بندپى در مراسم رونمايى 
از اســناد توسعه اى اســتان تهران گفت: نظام 
جمهورى اســالمى ايران در طول 40 ســال 
گذشته عليرغم توطئه هاى دشمن به استناد بررسى هاى سازمان هاى 
بين المللى و به بركت امام راحل،خون شهدا ، منويات مقام معظم رهبرى 
و همه دولتمردان تمامى توطئه هاى دشمن را خنثى كرده و در همه ابعاد 

شاهد تحوالت عظيم در طول انقالب اسالمى ايران بوده ايم.
وى ادامه داد: آن چه ويژگى دولت روحانى بوده اين است كه در كنار 
توسعه انســانى و علمى توجه به عدالت اجتماعى نيز مدنظر قرار گرفته 
است كه محوريت آن توسط سازمان برنامه وبودجه كشور راهبرى شده 
است. برخوردارى و بهره مندى 11 ميليون حاشيه نشين در كشور تحت 
پوشــش بيمه همگانى و همچنين افزايش سهم بخش سالمت از جمله 

اين موارد بوده است.
وى تاكيد كرد: بايد از آقاى تركى به عنوان رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزى استان تهران به جهت تدوين اسناد توسعه اى استان بر مبناى 
مطالعات و كارشناسى تقدير كرد چرا كه به اين ترتيب آزمون وخطا در 
اين استان به پايان رسيده است. سند آمايش استان كه مهمترين عنصر 
اثرگذارى در بخشهاى مختلف استان تهران است، قطعا نقش بسزايى در 

ادامه روند توسعه اى استان تهران خواهد داشت.

کم کاری برخی سازمان ها به پلیس 
تحمیل می شود

| رئيس پليس پايتخت با اشاره به جاى 
خالى پيوست هاى انتظامى در اجراى پروژه هاى 
مختلف شهرى گفت: امروزه انضباط اجتماعى و 
نظم عمومى از الزامات زندگى شهرى و روستايى 
است، متأسفانه كم كارى يا كج كار كردى برخى 

از سازمان ها به پليس تحميل مى شود.
سردار حسين رحيمى، در پاسخ به اين سوال 
كه آيا همزمان با راه اندازى مراكز آموزشــى، تجارى، تفريحى و … در 
مناطق مختلف تهران از پليس اظهار نظرى گرفته مى شود و طرح هاى 
مختلف، پيوست انتظامى دارد يا خير؟، اظهار داشت: متأسفانه در بيش 
از 80 درصد از پروژه هاى اين چنينى، از پليس اظهار نظرى خواســته 
نمى شود در واقع بايد بگويم جاى خالى «پيوست هاى انتظامى» در ايجاد 
و راه اندازى مراكز مختلف شهرى، آموزشى، دانشگاهى، تجارى، فرهنگى، 
تفريحى و… به وضوح ديده مى شود.بر اساس گزارش سايت پليس، وى 
با بيان اينكه امروزه انضبــاط اجتماعى و نظم عمومى از الزامات زندگى 
شهرى و روستايى است، گفت: متأسفانه كم كارى يا كج كاركردى عده اى 
و برخى از ســازمان ها به پليس تحميل مى شــود و در نهايت، مطالبات 
معطوف به پليس مى شود. بنده بسيار قانونمند هستم و معتقدم مر قانون 
بايد رعايت و اجرايى شــود، بنابراين تالش مى كنيم در هر حوزه اى كه 
مطابق قانون جزئى از مأموريت هاى ذاتى پليس است، عملكردى مطلوب 
داشته باشيم و به هيچ وجه «سهل انگارى» و «اهمال كارى» در انجام 

وظايف ذاتى، قانونى و شرعى را نمى پذيرم.

 محیط زیست بر فاز دوم باغ پرندگان
نظارت می کند

| معاون فنى اداره محيط زيست استان تهران ضمن اشاره به اينكه فاز دوم 
باغ پرندگان تهران مجوزهاى الزم محيط زيستى را دريافت كرده است، گفت: براى 
تكرار نشدن مشكالت محيط زيستى كه فاز اول اين مجموعه داشت، نظارت هاى 

مستمرى بر فاز دوم باغ پرندگان داريم.
مهرداد كتال محسنى ضمن بيان اينكه متأســفانه فاز اول باغ پرندگان تهران 
مشكالت زيست محيطى داشــت و قاچاق پرنده در آن صورت گرفت، اظهار كرد: 
تخلفات صورت گرفته در اين مجموعه از طريق مراجع قضائى در حال حاضر در 

حال پيگيرى است.
وى افزود: براى آنكه مشــكالت فاز اول اين مجموعه در فاز دوم تكرار نشــود 
مسئوالن محيط زيست از فاز دوم باغ پرندگان تهران بازديدهاى متعددى كرده اند 
و توسعه آن زير نظر محيط زيست است و ما بر اين مركز نظارت هاى مستمر داريم. 
خوشبختانه مسئوالن شهردارى نيز در راستاى اجراى ضوابط محيط زيستى در 

فاز دوم باغ پرندگان با محيط زيست همكارى مى كنند.
معاون فنى اداره محيط زيست اســتان تهران ادامه داد: فاز دوم اين مجموعه 
مجوزهاى الزم محيط زيستى را دريافت كرده و قرار است با فضاى استاندارى كه 

محيط زيست آن را تأييد مى كند، توسعه مجموعه پيش رود.

متروی تهران در روز 22 بهمن رایگان است
| نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل شــركت بهــره بردارى متروى 
تهران و حومه از رايگان بودن خدمات اين ناوگان به شركت كنندگان در مراسم 
راهپيمايى يوم اهللا 22بهمن 97 خبر داد.فرنوش نوبخت ضمن تبريك فرارسيدن 
چهلمين سالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اســالمى افزود: در روز 22 بهمن 
1397، متروى تهران و حومه با آمادگى كامل، خدمات ويژه اى را به شهروندان و 
مسافران گرامى ارائه خواهد كرد.وى با بيان اينكه در اين روز خدمات رسانى در 
خطوط 1،2،3،4 و 5 متروى تهران و حومه افزايش مى يابد تصريح كرد: با توجه 
به قرارگيرى تعدادى از ايســتگاه هاى متروى تهران در مسير راهپيمايى باشكوه 
22 بهمن، استفاده از اين ناوگان حمل و نقل ريلى درون شهرى بهترين انتخاب 
براى شهروندان محترم است، به همين خاطر شركت بهره بردارى متروى تهران 
و حومه اقدامات ويژه اى را براى خدمات دهى در اين روز در نظر گرفته كه كاهش 
فاصله حركت قطارها يكى از آنهاست.مديرعامل شركت بهره بردارى متروى تهران 
و حومه افزود: در اين روز با افزايش اعزام قطارها در خطوط 1،2،3،4 و 5 متروى 
تهران و حومه؛ فاصله حركت در خط يــك از 7 دقيقه به 5 دقيقه، در خط 2 از 7 
دقيقه به 4 دقيقه، در خط ســه از 12دقيقه به 9 دقيقه، در خط چهار از 8 دقيقه 
به 4 دقيقه و در خط پنج از 20 دقيقه به 15 دقيقه كاهش مى يابد. ضمن آنكه در 

صورت نياز آمادگى براى اعزام قطارهاى فوق العاده نيز وجود دارد.

یک سوم بیکاران کشور، محرومان مخاطب 
کمیته امدادند

| معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد از ايجاد 90 هزار فرصت شغلى 
براى مددجويان اين نهاد در 10 ماهه سال جارى خبر داد و گفت: براى ايجاد 162 

هزار فرصت شغلى در سال آينده برنامه ريزى شده است.
حجت اهللا عبدالملكى معاون اشــتغال و خودكفايى اين نهاد با تشريح عملكرد 
اين معاونت در حوزه اشــتغال مددجويــان افزود: در 10 ماهه ســال جارى در 
مجموع 1,621 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال زايى از محل قرض الحسنه شبكه 
بانكى، صندوق قرض الحســنه امداد واليت و صندوق توسعه ملى به مددجويان 
پرداخت شده است.وى افزود: با اين رقم تسهيالت بيش از 90 هزار فرصت شغلى 
براى مددجويان كميته امداد در سراســر كشور ايجاد شــده است.عبدالملكى از 
برنامه ريزى براى ايجاد 162 هزار فرصت شــغلى در سال آينده خبر داد و تاكيد 
كرد: 140 هزار فرصت شغلى از طريق اجراى طرح و 22 هزار فرصت شغلى ديگر 
از طريق كاريابى انجام خواهد شد كه براى اجرا نيازمند تأمين منابع مالى و بانكى 
اســت.وى بر اهميت اســتفاده از فرصت باقى مانده تا پايان سال براى باال بردن 
آمار اشــتغال مددجويان تاكيد كرد و گفت: اميدواريم با همكارى شــبكه بانكى 
و تخصيص اعتبار براى پرونده هاى تكميل شــده در بانك ها، مجموع اشتغال زايى 

كميته امداد تا پايان سال جارى به 140 هزار فرصت شغلى افزايش يابد.

| رئيس سازمان امور اجتماعى وزارت كشور گفت: انقالب 
اسالمى بزرگترين نوآورى در تاريخ تمدن ما بود كه نسل قبل از ما 

آن را خلق كرد.
تقى رســتم وندى در آيين اختتاميه نخستين جشنواره ايده هاى 
نوآورانه و استارت آپ هاى اجتماعى اظهار داشت: بدون اميد به آينده 
انتظار ابتكار و خالقيت براى گره گشايى از مسائل اجتماعى امرى 
باطل است و كســى مى تواند در حوزه اجتماعى يا حوزه هاى ديگر 

نوآور باشد كه اعتماد به نفس و اميد به آينده داشته باشد.
رئيس سازمان امور اجتماعى وزارت كشور ادامه داد: متاسفانه در 
سال هاى اخير برخى پژوهشگران اجتماعى و بعضى ديگر با نگاهى 
بدبينانه مسائل را تحليل مى كنند، اين در حالى كه است كه ما در 
متن جامعه داراى ظرفيت هاى بسيارى هستيم و همچنان بايد به 

نسبت به آينده اميدوار بود.
وى ضمــن تبريك دهه مبارك فجر تاكيد كرد: انقالب اســاليم 
بزرگترين نوآروى در تاريخ تمدن ما محســوب مى شود. حادثه اى 
كه امروز ما در متن و قلب آن قرار داريم بزرگترين نوآورى بوده كه 

نسل قبل از ما خلق كرد.
رســتم وندى اضافه كرد: نظريات حوزه سكوالريسم فرآيندى را 

تعريف مى كند كه بر مبناى آن جوامع بشــرى به جايى مى رسند 
كه دين را از مسائل كنار مى  گذارند و دين فقط در ابعاد شخصى به 
حيات خود ادامه مى دهد. انقالب به اين نظريات خط بطالن كشيد 

كه اين يكى از نوآورى هاى آن بود.
معاون وزير كشور با اشاره به اينكه همه جوامع بشرى از وضعيت 
سنتى به وضعيت مدرن انتقال مى يابند و جوامع با كنار زدن تاريخ 
سنتى خود باالجبار وارد مرحله مدرن مى شوند، گفت: انقالب ثابت 
كرد مى شود در عين بازخوانى سنت ها، نو و مدرن شد و سنت را با 

فرآيندهاى مدرن آشتى داد.
وى ســومين نوآورى انقــالب را بازخوانى در نظريــات انقالب 
در جهان دانســت و بيان كرد: وقتى انقالب محقق شــد، موجب 
سردرگمى بســيارى از نظريه پردازان غربى و شرقى شد. هيچ كس 
در بين نظريه پردازان پيش از وقوع انقالب اســالمى نتوانست آن را 
پيش بينى كند و انقالب نوعى از تجديد نظر را در نظريه هاى انقالب 

به وجود آورد.
به گفته رستم وندى، ابطال نظريه گذر اجبارى به جامعه سكوالر، 
ابطال گذر به جامعه مدرن و كنار گذاشتن فرهنگ سنتى و ابطال 
بســيارى از نظريه هاى رايج مرتبط با انقالب، ســه نوآورى انقالب 

اسالمى ايران بود.
رئيس ســازمان امور اجتماعى وزارت كشــور خاطرنشان كرد: 
بعضى از تحليل هاى ارائه شده نشــان مى دهند، خانواده ايرانى رو 
به افول است يا نظام در سراشــيبى قرار گرفته يا جامعه ايرانى در 
حال فروپاشى است؛ اين در حالى است كه ظرفيت هاى ايران چنين 
موضوعاتى را اثبــات نمى كنند. نظام جمهورى اســالمى آنچنان 
دستاورد بزرگ و ســازه نوآورانه اى به شمار مى رود كه در دل خود 
دستاوردهاى كوچكترى را جاى داده اســت. اين سازه كه توسط 
حضرت امام(ره) ابداع شد پس از گذشت چهار دهه توانسته ميراث 

بزرگى را از خود به جاى بگذارد.
رستم وندى با اشاره به پنج دستاورد اصلى كه در درون اين سازه 
نوآورانه وجود دارد گفت: اولين دســتاورد، اســتقالل واقعى است 
كه مردم ايران بخصوص در 150 ســال اخير آرزوى آن را داشتند. 
دومين دســتاورد، مشــاركت حقيقى مردم در جهــت بقاى نظام 
دومين دســتاورد اين سازه نوآورانه است ما ســاالنه حداقل يك يا 
دو انتخابات برگزار مى كنيم و بنا بــر برخى آمارها تعداد راى هايى 
كه در اين سال ها مردم به داخل صندوق هاى راى انداخته اند 850 

ميليون راى است.

| رئيس مركــز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت ضمن 
تشريح بســته حمايتى وزارت بهداشت براى بيماران SMA، گفت: طبق برآوردهاى 
ما هزينه بســته خدمتى براى كل بيماران SMA بالغ بر 230 ميليارد ريال است. به 
گزارش كائنات به نقل از ايسنا، دكتر مهدى شادنوش با بيان اينكه بيمارى SMA بعد 
از CF دومين بيمارى كشنده اتوزومال مغلوب است كه با ضعف پيش رونده عضالنى 
و به واســطه تخريب نورون هاى حركتى آلفا در شاخ قدامى نخاع رخ مى دهد، گفت: 
فرم هاى شايع اين بيمارى در 80 درصد موارد ناشــى از نقص ژنتيكى بوده و موارد 

كمتر شايع آن كه شامل 20 درصد موارد هستند، به نقص ژنتيكى ارتباط ندارند.
وى با بيان اينكه ميزان شيوع اين بيمارى حدود 10 نفر در هر 100 هزار نفر است، 
افزود: پيش بينى مى شــود كه در ايران حدود 2000 بيمــار مبتال به SMA وجود 
داشته باشــد. بايد توجه كرد كه فرم هاى شــايع اين بيمارى شامل چهار تيپ بوده 
كه در تيپ يك آن كه 58 درصد موارد مبتال را شــامل مى شود، در اين تيپ عالئم 
بيمارى از بدو تولد تا شش ماهگى آغاز شده و متأسفانه بيمار تا دو سال بيشتر عمر 
نمى كند. در تيپ دو نيز كه 29 درصد مــوراد بيمارى را به خود اختصاص مى دهد، 
عالئم بين شــش تا 18 ماهگى بروز كرده و اغلب بيماران مبتال به اين تيپ عمدتاً تا 
25 سالگى عمر مى كنند. شادنوش ادامه داد: 12 درصد مبتاليان به SMA در تيپ 
ســوم اين بيمارى قرار مى گيرند كه عالئمش بين 18 ماهگى تا 30 سالگى ممكن 

اســت بروز پيدا كند و اغلب آنها عمر طبيعى خواهند داشــت. يك درصد موارد نيز 
در تيپ چهار بيمارى جاى مى گيرند كه عالئمشــان بعد از 30 سالگى شروع شده و 

غالباً عمرى طبيعى دارند.
رئيس مركز مديريــت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت با بيان اينكه 
داروى مورد نياز بيماران SMA، اسپينرازا نام دارد و هر چه زودتر به كارگيرى شود، 
مؤثرتر خواهد بود، گفت: بايد توجه كرد كه مصرف اين دارو بيشتر در تيپ يك و دو 
در صورت عدم آسيب مغزى و در تيپ ســه در زير 30 سالگى مؤثرتر بوده و اولويت 
دارد. البته از آنجايى كه داروى اسپينرازا گران است، تحت پوشش بيمه قرار نگرفته 
و در بسيارى از كشورهاى ديگر هم حمايت هاى مالى از اين دارو انجام نمى شود. در 
عين حال هنوز اثرات اين دارو به طور كامل مشخص نيست و اثربخشى آن هم مورد 
تأييد مراكز آكادميك قرار نگرفته است. شادنوش با تاكيد بر اينكه استفاده از اين دارو 
جنبه درمانى قطعى نداشته و تنها مى تواند از پيشرفت بيمارى جلوگيرى كند، درباره 
اقدامات حمايتى وزارت بهداشت براى بيماران SMA، گفت: قبل از اينكه بخواهيم 
حمايت دارويى از اين بيماران انجام دهيم، بايد بدانيم كه اين بيماران بيشتر نيازمند 

حمايت هاى تشخيصى، درمانى، توانبخشى و غربالگرى هستند.
وى افزود: در اين راستا بســته حمايتى از سوى وزارت بهداشت تدوين شده است 
كه اجزا ديده شده در آن شامل ويزيت هاى دوره اى پزشكان متخصص، گرفتن نوار 

عصب و عضله، انجام آزمايش هــاى ژنتيكى با روش MLPA براى غربالگرى جنين و 
براى تشخيص قطعى بيمار مشــكوك، كاردرمانى و فيزيوتراپى، بسترى در صورت 
عفونت ريوى، ارائه مكمل هايى مانند روى، كلســيم و ويتامين D به بيماران، تزريق 
واكســن هايى چون آنفلوآنزا و پنوموكوك براى بيماران و… است. همچنين برخى 
از بيماران به دســتگاه هاى كمك تنفســى نظير دستگاه محرك ســرفه، دستگاه 
اكسيژن ســاز، دســتگاه درمان اختالل خواب و… نيز در منزل نياز دارند. شانوش 
درباره اعتبار مورد نياز براى تامن داروى اين بيمــاران نيز گفت: بايد توجه كرد كه 
ميزان مورد نياز دارو براى هر بيمار در سال اول شش تزريق و از سال دوم تا پنجم، 
سالى سه تزريق اســت كه مجموعاً براى اين دوره درمانى 18 آمپول شامل داروى 
بيماران SMA نياز خواهد بود. حال قيمت هر آمپول 70 هزار دالر برآورد شده است. 
بنابراين مجموع هزينه هاى هر يك بيمار SMA يك ميليون و 200 هزار دالر خواهد 
بود.وى تاكيد كرد كه هنوز در ايران طرح سرشمارى بيماران SMA كامل نشده است 
و بنابراين محاسبه دقيقى از بيماران نيازمند دارو وجود ندارد. البته طبق پيش بينى 
ما 30 درصد بيماران SMA در كشور به دارو نياز دارند. در عين حال بايد توجه كرد 
كه طبق برآوردهاى ما هزينه بســته خدمتى براى كل بيماران SMA بالغ بر 230 
ميليارد ريال بوده و هزينه تجهيزات كمك تنفســى مورد نياز در منزل نيز براى 40 

درصد بيماران حدود 400 ميليارد ريال خواهد بود.

خبر

بسته حمایتی 
 SMA بیماران
نیازمند تامین 
اعتبار 230 میلیارد 
ریالی

انقالب اسالمی بزرگترین نوآوری در تاریخ تمدن ایران است

خبرنامه دریچه

حذف ساعت تدریس مدیران از سال آینده

| خزانه دار شوراى شهر تهران اعالم كرد كه شهردارى تهران در پاييز امسال 
با كسرى 18 درصدى بودجه مواجه بوده است.حسن رسولى در جلسه شوراى شهر 
تهران با ارائه گزارش حساب هاى درآمد و هزينه شهردارى تهران در سه ماهه (مهر و 
آبان و آذر) و ارزيابى ميزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 97، گفت: در ارزيابى كلى، 
شهردارى تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملكردى سه 
ماهه خود نسبت به تامين منابع در سقف 43 هزار و573  ميليارد ريال اقدام و به همين 
ميزان مصارف خود را نيز تنظيم كرده و تعادل ميان منابع و مصارف را برقرار كند.وى 
افزود: در اين راستا در اين سه ماه شــهردارى توانسته مبلغ 35 هزار و 924 ميليارد 
ريال (معادل 82 درصد) منابع مالى را تحصيل كند.رســولى با بيان اينكه شهردارى 
تهران در اين مدت با 82 درصد تحقق درآمد و 18 درصد كسرى بودجه مواجهه بوده 
است، تصريح كرد: شهردارى مبلغ 23 هزار و 486 ميليارد ريال هزينه در سه ماه مهر 
و آبان و آذر منظور كرده است و از كل منابع حاصله 65 درصد هزينه ها ثبت شده كه 
ثبت اين ميزان مصارف براى سه ماه، بيانگر فاصله زمانى در نحوه ثبت رويدادهاى مالى 
شهردارى است. به عبارتى هر چند اين فاصله نسبت به ماههاى گذشته كاهش پيدا 

كرده ولى عدم ثبت 35 درصدى هزينه ها در دفاتر مالى نشان دهنده عدم رفع نقايص 
ثبت اين رويداد مالى است.   خزانه دار شوراى شهر تهران درباره عملكرد تامين منابع 
در فصل پاييز امسال نيز با بيان اينكه شهردارى تهران كسرى عملكردى 7هزار و 649 
ميليارد ريالى (معادل 18 درصد) نسبت به بودجه مصوب دارد كه عمده اين كسرى 
عملكرد مربوط به بخش درآمدها است. گفت: درآمدهاى مصوب سه ماهه مبلغ 20هزار 
و 688 ميليارد ريال است، اما شاهد عملكرد 14هزار و 960 ميليارد ريالى در مجموع 
سه ماه هستيم كه نسبت به مصوب شورا با كسرى عملكرد 5هزار و 728 ميليارد ريال 
(معادل 28 درصد) در اين بخش مواجه هستيم.وى افزود: شهردارى براى جبران اين 
كسرى سه ماهه مى بايســت 5هزار و 728 ميليارد ريال را در ماه هاى آتى مازاد بر 
تكليف جذب كند.رسولى با بيان اينكه درآمد حاصل از واگذارى دارائى هاى سرمايه 
اى كه عمدتا مربوط به عوارض تغيير كاربرى، واگذارى مازاد تراكم مجاز و فروش اموال 
و امالك شهردارى است، مصوب ســه ماهه مبلغ 18هزار و 633 ميليارد ريال است، 
گفت: اما شاهد عملكرد 14هزار و 152 ميليارد ريال در سه ماه و كسرى عملكرد 4هزار 
و 481 ميليارد ريالى يعنى 24 درصد هستيم. شهردارى براى جبران اين كسرى مى 

بايست 4 هزار و 481 ميليارد ريال را در ماه هاى آتى مازاد جذب كند.وى با بيان اينكه 
شهردارى در بخش درآمد حاصل از تملك دارائى هاى مالى اين سه ماه، مبلغ 6 هزار 
و 809 ميليارد ريال يعنى 19 درصد از درآمد خود را از اين محل تامين كرده است، 
اعالم كرد:  شهردارى تهران براى تامين درآمدهاى خود مكلف به تامين 4هزار و 248 
ميليارد ريال منابع از اين محل بوده است.خزانه دار شوراى شهر تهران درباره عملكرد 
حساب هزينه فصل پاييز 97 نيز گفت: عملكرد حساب مصارف سه ماهه مصوب، مبلغ 
39هزار و 609 ميليارد ريال است. طبق رويدادهاى ثبت شده در دفاتر مالى، شهردارى 
تهران در اين بخش كسرى عملكردى 16هزار و 144 ميليارد ريالى يعنى 40 درصد 
نسبت به بودجه مصوب دارد، عمده اين كسرى عملكرد مربوط به بخش تملك دارائى 
هاى سرمايه اى است، در حالى كه شهردارى مكلف به هزينه 17 هزار و 121 ميليارد 
ريال يعنى معادل 43 درصد منابع در اين محل بوده است اما شاهديم مبلغ 2 هزار و 
930 ميليارد ريال معادل 17 درصد از مصارف سه ماهه را در بخش تملك دارايى هاى 
سرمايه اى كه عمدتا به هزينه هاى توسعه شهر و اجراى پروژه هاى عمرانى اختصاص 

مى يابد، هزينه كرده است.

کسری بودجه ۱۸ درصدی شهرداری در پاییز

رئیس سازمان امور اجتماعی:

| رئيس پليس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ از 
ساماندهى افراِد زباله گرد توســط پليس خبر داد. به گزارش 
كائنات به نقل از ايلنا، سرهنگ محمد بخشنده (رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ) درباره طرح پاكســازى 
مناطق شــوش، مولوى و هرندى گفت: پليس مبارزه با مواد 
مخدر در اين منطقه يك قرار گاه ســيار ايجاد كرده اســت و 
من نيز به صورت شبانه روزى در اين مركز حضور دارم.وى با 
اشاره به آمار معتادان متجاهر جمع آورى شده از اين مناطق 
يادآور شد: تاكنون 3850 نفر جمع آورى شده اند و تعدادى از 
اين افراد در مراكز سروش، شــفق، اخوان و فشافويه پذيرش 
شده اند. تعدادى از اين افراد نيز منع پذيرش هستند و از اين 
تعداد برخى داراى بيمارى اند و هنوز ارگان هايى مانند دانشگاه 
علوم پزشكى پاى كار نيامده اند، تا اين مشكل حل شود، البته 
بهزيستى اعالم كرده اســت آمادگى همكارى با ما را دارد، اما 
يك سرى از اين افراد كه جمع آورى شده اند، قبل از هر چيز نياز 
به درمان دارند.رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
خاطرنشان كرد: 60 خانه پلمپ شده اند و در تالش هستيم تا 
اين مكان هايى كه به محل و پاتوق معتادان تبديل شده است، 
برابر قانون توسط ســازمان امالك تمليكى مصادره شده يا از 
صاحبان آنها خريدارى شــود و تعيين تكليف شده و برگشت 
به شــرايط قبل را نداشته باشيم.ســرهنگ بخشنده با بيان 
اينكه شهردارى نيز با ما در اجراى اين طرح همكارى مى كند، 
گفت: بايد كار جهادى در خصوص اين مناطق صورت گيرد و 
مانند پليس كه با همكارى مرجع قضايى كار جهادى درباره 
معتادان متجاهر در اين منطقه انجام داد، شهردارى نيز بايد كار 

جهادى انجام دهد. پليس با حداكثر امكانات و با جديت براى 
جمع آورى معتادان از اين منطقه ورود كرده است و كوتاه هم 
نيامده و سازمان هايى كه همكارى نمى كنند نيز بايد پاسخگوى 
مردم باشند.وى درباره حضور پليس در اين مناطق توضيح داد: 
بايد ديگر دســتگاه ها به ميدان آمده و به پليس كمك كنند، 
لزومى ندارد، آلونكى كه به پاتوق معتادان تبديل شــده است 
آب و برق و گاز داشته باشد، البته ما در اين محل حضور داريم 
و اجازه نمى دهيم اين منطقه دوباره به شرايط قبل باز گردد 
و چنانچه سازمان هاى متولى به كمك پليس نيايند، قطعا در 
آينده اطالع رسانى خواهيم كرد.رييس پليس مبارزه با مواد 
مخدر تصريح كرد: دو بن بست در اينجاست كه بايد اين معابر 
باز شود. اين مناطق جزو طرح هاى تفضيلى شهردارى است و 
بايد در اولويت آن قرار بگيرد. معتقدم پليس در پاكسازى اين 
مناطق تنهاست، البته برخى از سازمان ها مانند شهردارى با ما 
همكارى دارند، اما بايد همانطور كه گفتم اقدامات شان جهادى 
باشد.وى ادامه داد: شهردارى نيز قول داده است كه 5 مركز را 
در اختيار وزارت بهداشت قرار داده تا معتادان متجاهرى كه 
داراى كبر سن بوده يا داراى مشكالت و بيمارى هستند در آنجا 
نگهدارى و درمان شوند، اميدوارم اين اقدامات به زودى انجام 
شده و مشكالت ما كمتر شود.رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ درباره ســاماندهى افراد زباله گرد توسط پليس 
گفت: افراد زباله گرد شــامل دو بخش مى شود، يك بخشى از 
آنها در مراكز جمع آورى زباله مشغولند كه از شهردارى مجوز 
داشته و كاركنان آن نيز داراى اونيفورم مشخص هستند. وى 
ادامه داد: پليس با اين افراد زباله جمع كن كارى ندارد، بلكه با 

مراكز غيرمجازى كه در اين زمينه فعاليت مى كنند، برخورد 
مى كند اين مراكز غيرمجاز يا بايد زير نظر شــهردارى رفته و 
مجوزهاى الزم را دريافت كنند يا اينكه پلمب شوند. همچنين 
افرادى كه براى اين مراكز غيرمجاز فعاليت مى كنند، نيز بايد 
ساماندهى شوند ما نمى خواهيم كسى را بيكار كنيم، باالخره 
افراد از اين طريق روزى خود را به دست مى آورند. تنها كارى 
كه ما انجام مى دهيم اين است كه با همكارى شهردارى اين 
افراد را ســاماندهى مى كنيم.او خاطرنشــان كرد: شهردارى 

موظف است، پالك ها و گاراژهايى را كه در زمينه جمع آورى 
پسماند به صورت غيرمجاز فعاليت مى كنند را شناسايى كرده 
و و براى آنها پرونده تشكيل دهد، در صورتى كه اين گاراژها و 
پالك ها مجوز از شهردارى دريافت كنند با مشكل مواجه نشده 
و مى توانند به فعاليت خود ادامه دهند، اما برخى از اين گاراژها 
داراى مشكالتى هستند و در آنجا نيز توزيع مواد و مصرف مواد 
اتفاق مى افتد، از همين رو با دستور قضايى پس از بررسى هاى 

الزم اين مكان ها نيز پلمب خواهند شد. 

ساماندهی افراِد زباله گرد توسط پلیس
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خبر داد:

وزير آموزش وپرورش از حذف ساعت تدريس مديران از سال آينده خبر داد. سيد محمد بطحايى اظهار كرد: 
فشارهاى اقتصادى در قالب كاهش صادرات نفت، تعطيلى بنگاه هاى اقتصادى، خروج از برجام و... از جمله برنامه هايى 

بود كه دولت آمريكا براى فشار به جمهورى اسالمى دنبال كرده است. 
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