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سرو قليان هاى آلوده به مواد مخدر 
در برخى رستوران ها

مديركل آزمايشگاه هاى مرجع سازمان غذا و دارو نسبت به وجود موادمخدر 
ــين رستگار درباره  ــنا، دكتر حس ــدار داد. به گزارش ايس در توتون قليان ها هش
مضرات استفاده از قليان افزود: بسيارى نمى دانند چه ماده اى را مصرف مى كنند؛ 
در حاليكه سيگار از قليان كنترل شده تر است و متاسفانه برخى رستوران ها براى 
ــان اضافه مى كنند. وى ادامه داد:  ــتر مواد مخدر را به قلي دريافت پول هاى بيش
ــت به هيچ عنوان تنباكوهاى وارداتى را تاييد نمى كند و در عين  وزارت بهداش

حال نمى توان جلوى واردات اين توتون هاى وارداتى همچون سيگار را گرفت. 

17 درصد معتادان كشور 20 تا 24 ساله هستند
ــگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: گروه  مدير كل امور فرهنگى و پيش
سنى 20 تا 24 سال 17 درصد از معتادان كشور را تشكيل مى دهند. به گزارش 
ــده در سال 90،  ــنا، عارف وهاب زاده ضمن با بيان اينكه تحقيقات انجام ش ايس
ــتر از اقشار ديگر جامعه در  ــنى نوجوانان و جوانان بيش ــان مى دهد گروه س نش
ــنى 20 تا 24 سال 17 درصد از  ــيب هستند گفت: گروه س معرض خطر و آس
ــكيل مى دهند، عالوه بر اين گروه، بخش وسيعى از گروه  ــور را تش معتادان كش

سنى 35تا 39 به اين بيمارى مبتال هستند.

رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت، اقدامات بهداشتى ايران 
براى جمعيت مهاجر و پناهنده كه اغلب آنها را اتباع افغان تشكيل مى دهند، تشريح 

كرد.
ــوص اقدامات وزارت  ــنا، درخص ــا در گفت وگو با ايس ــر محمد مهدى گوي دكت
ــور گفت:  ــت عمومى  جمعيت پناهنده و مهاجر به كش ــت در زمينه بهداش بهداش
ــى از خدمات به صورت جارى هميشه وجود دارد.  در همين راستا حدود 10  بخش
ــتى درمانى در اردوگاه هاى شهرهاى مختلف كه پناهندگان در  تا 15 مركز بهداش
آن زندگى مى كنند، مشغول به ارائه خدمت هستند. همچنين اين خدمات در 77 

پايگاه بهداشتى ويژه مهاجرين و پناهندگان افغان نيز ارائه مى شود.
ــتى و درمانى تفاوتى ميان  ــر اينكه در هيچكدام از مراكز بهداش ــا تاكيد ب وى ب
ــود ندارد، افزود: همه خدمات  ــه خدمات ميان جمعيت ايرانى و پناهندگان وج ارائ

بهداشتى اوليه براى مهاجرين و پناهندگان رايگان است.
ــالمت و پيشگيرى از بيمارى ها، آموزش شيوه  گويا ادامه داد: خدمات ارتقاى س
ــت بارورى مطابق خدماتى كه به مردم ارائه مى شود  ــالم، خدمات بهداش زندگى س
ــتر از آن، از جمله اقداماتى است كه توسط وزارت بهداشت براى  و حتى كمى بيش
اين جمعيت انجام مى شود. رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت 
ــاره به اختصاص بيش از 15 مراكز زايمانى ويژه  براى جمعيت مهاجر و  ضمن اش
پناهنده در بعضى از مناطق خاص كشور، ادامه داد: يكى ديگر از برنامه هاى وزارت 
بهداشت، اجراى برنامه واكسيناسيون است. ما نه تنها اين خدمات را براى هر كودك 
ــادى ارائه مى كنيم، بلكه براى اين جمعيت خدمات  ــر و پناهنده به صورت ع مهاج
ــال براى پيشگيرى از فلج اطفال، در  ويژه اى نيز در نظر گرفته ايم. در مقاطعى از س
يك بازه كوتاه چند روزه جمعيت وسيعى را در مناطقى كه احتمال مى دهيم خطر 

ورود بيمارى وجود داشته باشد، واكسينه مى كنيم. به اين ترتيب حدود 200 هزار 
نفر طى دو تا سه نوبت، گاهى تا چهار نوبت در سال اين واكسن را دريافت مى كنند. 
وى افزود: سال گذشته حدود 500 مورد سرخك در كشور شناسايى شد كه بيشتر 
ــرخك  آنها از ميان جمعيت مهاجر و پناهنده بودند. ما در مرحله حذف بيمارى س
ــور قرار داريم، به همين خاطر براى ما اهميت زيادى دارد كه به اين هدف  در كش
ــال گذشته حدود يك ميليون نفر  ــت پيدا كنيم. به گفته وى، س هرچه زودتر دس
ــرخك واكسينه شدند كه 200 هزار نفر از ميان جمعيت مهاجر و پناهنده  عليه س
ــت طى چهار نوبت، در چهار سال مختلف متولدين  بودند. همچنين وزارت بهداش
سال هاى 1988 تا 1992 را از بين جمعيت مهاجر و پناهنده عليه ويروس هپاتيت 
B واكسينه كرد. رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت، همچنين 

از موج جديد مهاجرت ها به كشور ابراز نگرانى كرد و گفت: ما از سال گذشته شاهد 
ــانى كه به ايران مهاجرت  ــتيم. قبال بيشتر كس ــور هس موج جديد مهاجرت به كش
ــالم جامعه بودند. اما امروز بخش قابل  ــد جوياى كار، جوان و جزو افراد س مى كردن
توجهى از جمعيت مهاجر، زنان و كودكان هستند كه نياز به خدمات و مراقبت هاى 

ويژه اى دارند و برنامه واكسيناسيون آنها بايد كنترل شود.
ــده  برنامه  ــت مهاجر و پناهن ــورهاى مبداء جمعي ــا بيان اينكه در كش ــا ب گوي
واكسيناسيون به قوتى كه در ايران وجود دارد، نيست، اظهار كرد: ما مجبورهستيم 
ــاه پركنيم كه انرژى و وقت زيادى  ــيار كوت اين خالءها را در يك فرصت زمانى بس
ــترى دارد. وى افزود: موج جديد مهاجرت  ــانى بيش مى برد و احتياج به نيروى انس
بيشتر از كشورهاى پاكستان و افغانستان است. در مقاطع زمانى مختلف بار بيمارى  
كه اين جمعيت تحميل مى كند، متفاوت است. گاهى اوقات اين بيمارى ها با واكسن 
ــتند كه براى ما اهميت زيادى دارند. به خصوص فلج اطفال و  قابل پيشگيرى هس
سرخك كه در مرحله ريشه كنى و حذف آن در كشور قرار داريم. در بعضى موارد 
بيمارى هايى كه از طريق آب و غذا منتقل مى شوند نياز به پيشگيرى و درمان دارند. 
ــاكن مى شوند.  ــتند؛ به خصوص در جمعيتى كه س برخى بيمارى ها نيز مزمن هس
ــا يك برنامه ريزى  ــل هاى مقاوم به درمان. در نتيجه بايد ب ــل و س مثل بيمارى س
ــاالى ايران براى ارائه خدمات  ــژه با آنها برخورد كنيم. وى همچنين به هزينه ب وي
ــاره كرد و گفت: ساالنه حدود 10 ميليارد  ــتى به مهاجرين و پناهندگان اش بهداش
ــتى اين جمعيت هزينه مى شود. وزارت بهداشت حدود  تومان براى خدمات بهداش
چهار برابر آنچه كميسارياى عالى پناهندگان براى ارائه خدمات بهداشتى در اختيار 
ــت، هزينه مى كند و ما انتظار داريم كميسارياى عالى  ــت قرار داده اس وزارت بهداش

پناهندگان  اين موضوع را مورد مالحظه و در دستور كار خود قرار دهد.

 نگرانى وزارت بهداشت از موج جديد مهاجرت ها به ايران

ــرل طرح هاى ويژه ترافيكى  فرمانده يگان عمليات و كنت
ــى  ــه 40 هزارتومان ــزرگ از جريم ــران ب ــور ته ــس راه پلي

مسافربرهاى شخصى در پايتخت خبر داد.
ــرهنگ سعيد سپهرى در گفت  وگو با ايسنا، در اين باره  س
گفت: طبق مقررات، مسافربرى با وسيله نقليه شخصى ممنوع 
ــخصى اجازه جابجايى  ــت و رانندگان داراى خودروى ش اس
ــهر را ندارند و قانون نيز براى اين افراد  ــطح ش ــافر در س مس

جريمه اى 40 هزار تومانى را در نظر گرفته است.

ــت در آژانس ها متفاوت  ــرايط فعالي ــا بيان اينكه ش وى ب
است، گفت: آن دسته از خودروهاى شخصى كه قصد فعاليت 
ــت به شركت تاكسيرانى  ــافربر را دارند مى بايس به عنوان مس
مراجعه كرده و در خواست دريافت تاكسى يا تبديل خودروى 
ــى را كنند كه در اين زمينه شركت هاى بخش  خود به تاكس
ــپهرى افزود: رانندگانى كه متقاضى  خصوصى هم فعالند. س
ــا قصد دريافت  ــتند ي ــى هس تبديل خودروى خود به تاكس
ــى را دارند بايد از سوى تاكسيرانى تاييد شوند و سپس  تاكس

باقى مراحل برايشان طى شود.
ــرل طرح هاى ويژه ترافيكى  فرمانده يگان عمليات و كنت
پليس راهور تهران بزرگ با بيان اينكه مسافربرى با خودروى 
ــخصى ممنوع است، اظهاركرد:  اين ممنوعيت براى تمامى  ش
خودروهاى شخصى است. سپهرى همچنين با اشاره به اجراى 
طرح ويژه برخورد با مسافربر خودروهاى پالك شهرستان در 
ــكل ويژه در تهران به  ــنا گفت:  اين طرح به ش تهران به ايس
مرحله اجرا درآمده و خودروهاى داراى پالك شهرهاى ديگر 

كه اقدام به مسافربرى در تهران كنند براى بار اول 400 هزار 
ــده و در صورت تكرار تخلف عالوه بر جريمه،  ريال جريمه ش
خودرويشان نيز حداكثر به مدت سه روز توقيف خواهد شد.

به گفته وى، خودروهايى كه پالكشان به غير از ايران 11، 
ايران 22، ايران 33، ايران 44، ايران 55، ايران 66، ايران 77، 
ــد جزو خودروهاى پالك شهرهاى  ايران 88 و ايران 99 باش
ــا آنان برخورد  ــده و در اجراى اين طرح ب ــوب ش ديگر محس

خواهد شد.

ــاز وزارت آموزش و پرورش  ــرت و نم ــر كل قرآن، عت مدي
ــابقات قرآن، عترت و  ــور 7 ميليون دانش آموز در مس از حض
نماز در سال جارى خبر داد. محمدرضا مسيب زاده مدير كل 
قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در نشست خبرى 
ــاختمان زنده ياد عالقه مندان وزارت آموزش و  كه ديروز در س
ــه 3 اصل محورى را در  ــد با تأكيد بر اينك پرورش برگزار ش
برنامه هاى اين اداره كل در نظر گرفته ايم، اظهار داشت: اصول 
«محوريت مدرسه»، «فراگيرى در حين اثربخشى» و «توسعه 
ــورد تأكيد قرار  ــاى خود م ــاركت  پذيرى» را در برنامه ه مش
داديم. وى با اشاره به برنامه هاى تحولى اداره كل قرآن، نماز و 
عترت وزارت آموزش و پرورش گفت: الگوى تالوت يا تالوت 
ــت كه امسال به صورت آزمايشى  تقليدى از جمله برنامه هاس
ــود و محافل انس با قرآن در  ــر كشور برگزار مى ش در سراس
ــور برپا خواهد شد. مسيب زاده افزود: طرح توليد  مدارس كش
ــوب مى شود  محتواى دارالقرآن ها از ديگر برنامه هاى ما محس

كه براى 650 مركز دارالقرآن، 6 عنوان كتاب ويژه 6 سطح آن 
طراحى شده است. وى به توليد محتواى مسابقات هجده گانه 
نماز اشاره كرد و بيان داشت: 18 عنوان كتاب ويژه مسابقات 
ــده است كه امسال به توليد انبوه مى رسد.  نماز پيش بينى ش
مدير كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از توليد 
نشريه تربيت قرآنى خبر داد و گفت: مجوز انتشار اين نشريه 
از وزارت ارشاد اخذ شد و تا كنون 6 شماره با تيراژ هر شماره 
ــت. وى با بيان اينكه امسال  ــخه منتشر شده اس 20 هزار نس
ــه ادارات آموزش و  ــال در هم ــراى اولين بار و بعد از 37 س ب
پرورش، مسابقات قرآن و نماز در سطح كشور برگزار مى شود، 
افزود: اين مسابقات در سطح استانى برگزار مى شد اما مرحله 
ــورى آن امسال در شهريور  كشورى نداشتيم كه مرحله كش

ــرآن، قرائت و حفظ،  ــته هاى ق ــهد مقدس در رش ماه در مش
ــيب زاده به توليد  ــد. مس ــه و نماز برگزار خواهد ش نهج البالغ
كتاب هاى امام شناسى ويژه دانش آموزان دوره متوسطه اول و 
ــاره كرد و اظهار داشت: امسال كتاب هاى امام شناسى  دوم اش
در دوره ابتدايى با 3 جلد كتاب منتشر مى شود. وى به اعزام 
ــزار  نفرروز ُمبلغ به اردوهاى راهيان نور خبر داد و گفت:  9 ه
ــوم دانش آموزان اردوهايى را پيش بينى كرديم و در  براى عم
ــت. مدير  اين اردوها، آموزش هاى عملى دين را خواهيم داش
ــاز وزارت آموزش و پرورش از تجميع  ــرآن، عترت و نم كل ق
ــابقات شكوفه ها و مسابقات قرآن دانش آموزى خبر داد و  مس
اظهار داشت: مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر 
ــت اجرا داريم كه اولين نكته  ــور را با چند تغيير در دس كش

ــابقات شكوفه هاست كه توسط سازمان اوقاف برگزار  آن، مس
ــزارى آن به آموزش و پرورش  ــد كه طى تفاهم نامه، برگ مى ش
سپرده شد و اين مسابقات از سطح مدارس برگزار شده است. 
ــته ترتيل خوانى و حفظ ويژه اشاره كرد  وى به افزايش دو رش
ــزء، 10 جزء، 20 جزء و  ــظ ويژه، حفظ 5 ج ــت: در حف و گف
ــيب زاده به زمان برگزارى  ــت. مس كل قرآن كريم مدنظر اس
ــابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان اشاره كرد و بيان  مس
ــير، نهج البالغه،  ــابقات در بخش پژوهشى، تفس ــت: مس داش
صحيفه سجاديه، احكام و انشاى نماز ويژه دانش آموزان پسر 
ــر ماه تا 28 تيرماه و در بخش دانش آموزان دختر از  از 25 تي
ــود.  ــهد مقدس برگزار مى ش 29 تير ماه تا اول مرداد در مش
مدير كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تصريح 
ــابقات قرآن شركت  كرد: حدود 7 ميليون دانش آموز در مس
ــدود 55 درصدى و  ــهم ح ــد كه دانش آموزان دختر س كردن

دانش آموزان پسر، سهم 45 درصدى دارند.

جريمه 40 هزارتومانى براى مسافربرى با خودروى شخصى

مدير كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش خبر داد
حضور 7 ميليون دانش آموز در مسابقات قرآن، عترت و نماز

قابل توجه مسووالن شهردارى منطقه يك
با سالم

ــى در منطقه  ــك زمين ــرا مال اخي
ــتان هاى پنجم و  ــك، بين گلس ولنج
ــم و بوستان سوم واقع در منطقه  شش
ــى  ــهردارى تهران با ديواركش يك ش
ــرف بيش از  ــن خود وتص اطراف زمي

ــلب آسايش ساكنين اين  ــرقى گلستان ششم موجب س نيمى از ضلع جنوب ش
ــم هجده متر است نامبرده  ــده، با توجه به اين كه عرض گلستان شش كوچه ش
ــى و اطاق هايى با  حدود يازده متر اين كوچه را به داخل ملك خودش ديواركش
بلوك سيمانى ساخته كه داخل آنها بيتوته كرده اند يعنى در واقع با تصرف كوچه، 
وسط كوچه اطاق ساخته اند. با توجه به اين كه كوچه هجده  مترى تبديل به گذر 
كمتر از هفت و نيم مترى شده و اگر اتومبيلى يك طرف توقف كرده باشد حتى 
خروج از منزل به خصوص ساكنين انتهاى كوچه بسيار مشكل مى شود. خيابان 
ــويد بايستى حتما با دنده عقب برگرديد، اگر  ــده كه وارد آن مى ش به صورتى ش
ــى با كاميون و غيره داشته باشيد و داخل كوچه اتومبيل پارك  قصد اسباب كش
شده  باشد تقريبا ناممكن است. در هر حال مشكالت زيادى براى اهالى ايجاد شده 
كه خودتان مى توانيد تصور فرماييد. ساكنين كوچه تقاضا داريم دستور فرماييد 
اجراى قوانين شهردارى در مورد ساخت و ساز و حد اشغال معبر عمومى در اين 

مورد نيز اكيدا اعمال شده و جلوى اين گونه بى قانونى هاى علنى گرفته شود.
جمعى از ساكنان منطقه ولنجك

افزايش معتادان در افسريه و ميدان خراسان
هر روز تعداد معتادان در محله افسريه و ميدان  خراسان افزايش پيدا مى كند 

از مسووالن نيروى انتظامى تقاضا داريم براى جمع آورى آنان اقدام كنند.
جمعى از ساكنان منطقه

 تغيير نام 14 معبر شهر تهران
 طرح تعطيلى پنج شنبه هاى البرز در دستور كار دولت

 توسعه و تجهيز كتابخانه هاى مدارس ايرانى خارج از كشور
 سربازان فرارى دستگير مى شوند

الو مردم ساالرى

تيتر اخبار


