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گـــزارش

معاون عمليات ســازمان امــداد و نجات جمعيت هالل 
احمر با تشــريح تازه ترين آمارها از امدادرســانی هالل 
احمر در مناطق ســيل زده آخريــن تعداد جانباختگان 
حوادث ناشــی از مداخالت جوی در كشــور را 93 تن 

اعالم كرد.
مرتضی مرادی پور در گفت وگو با ايســنا، درباره آخرين 
وضعيت امدادرســانی در مناطق سيل زده اظهاركرد: از 
ابتدای مرداد ماه تا كنون شــاهد وقوع حوادث ناشی از 
مداخالت جوی در 25 استان كشور بوديم كه در همين 
راستا نيز امدادگران عمليات های مختلفی را در مناطق 

متاثر از سيل در اين استان ها انجام دادند.
وی با بيــان اينکه در مجموع به 84 هــزار و 517 نفر 
امدادرسانی شده است، گفت: همچنين 12 هزار و 521 
نفر نيز اســکان اضطراری داده شدند و سه هزار و 569 
نفر نيز به مناطق امن منتقل شدند. تا ظهر امروز شمار 
جانباختگان ناشــی از حوادث مرتبط با مداخالت جوی 
اعم از ســيل، صاعقه و ... مجموعا 93 نفر گزارش شده 

است كه اجساد اين افراد به پزشکی قانونی تحويل داده 
شده است.

معاون عمليات ســازمان امــداد و نجات جمعيت هالل 
احمر درباره تعداد مفقودشدگان سيل نيز گفت: در حال 
حاضر شش نفر در پی اين ســيل در پنج استان كشور 
مفقود هستند كه جســتجو برای يافتن آنها ادامه دارد. 
يك نفر در شهرســتان پرديس اســتان تهران، يك نفر 
در اســتان خوزستان، يك نفر در اســتان چهارمحال و 
بختياری، يك نفر در اســتان لرستان و دو نفر در استان 

مازندران همچنان مفقودند.
وی با بيان اينکه با دســتور رياست جمعيت هالل احمر 
عمليات كلی هالل احمر در مناطق ســيل زده به پايان 
رسيده است، گفت: البته جستجو برای يافتن اين شش 
نفــر ادامه دارد و عالوه بر آن بــا توجه به اينکه وظيفه 
جمعيت هالل احمر كاهش آالم بشری است امدادگران 
و تيم های مختلف هالل احمر در كنار ديگر دســتگاه ها 

در مناطق متاثر از سيل حضور دارند.

مرگ ۹۳ تن در حوادث جوی

جستجو برای یافتن ۶ مفقودی سیل ادامه دارد
نفر نخســت گروه هنر كه نام او بــه عنوان تنها راه يافته 
مدارس دولتی به جمع برترين های كنکور مطرح است، 
در هنرســتان هنرهــای زيبا كه ضوابــط خاصی برای 

پذيرش دانش آموز دارد، تحصيل كرده است.
"كياناز شاطريان" نفر نخســت كنکور 1401 در گروه 
هنر اســت؛ همان داوطلبــی كه نام او بــه عنوان تنها 
راه يافته مدارس دولتی در جمع 40 برگزيده برتر كنکور 
مطرح شــد. در كنکور 1401 از ميان 40 داوطلب برتر، 
29 نفر از مدارس استعدادهای درخشان، 9 نفر مدارس 

غيرانتفاعی و يك نفر مدارس نمونه دولتی بودند! 
اما كياناز شاطريان نفر نخست گروه هنر، فارغ التحصيل 
هنرستان هنرهای زيبا است كه جزو برترين هنرستان ها 
در رشــته هنر اســت. ســازوكار فعاليت اين هنرستان 
كه وابســته به وزارت ارشــاد است، بســيار متفاوت با 
هنرســتان های دولتی عــادی بــوده و از طريق آزمون 
ورودی اقدام به جذب دانش آموزان مســتعد می كند و 

شهريه ای نيز از پذيرفته شدگان دريافت می شود!

كياناز شــاطريان در گفت و گو با خبرنگار تسنيم گفت: 
هنرســتان هنرهای زيبا به دليــل آنکه فارغ التحصيالن 
رشته هنر در آن مشــغول به تدريس هستند، اساتيد و 
معلمان بســيار خوب و مسئوالن دلسوزی دارد و سطح 

آموزشی مدرسه نيز باال است.
نفر نخســت گروه آزمايشی هنر درباره نحوه ورودش به 
هنرســتان هنرهای زيبا مطرح كرد: با قبولی در آزمون 

ورودی پايه دهم توانستم به اين هنرستان راه يابم.
او ادامه داد: اگر چه مدرســه در موفقيتم تأثير داشت و 
برای كســب رتبه خوب در كنکور، مدرسه تعيين كننده 
است اما منابع رشته هنر بسيار گسترده است و داوطلب 
بايد تالش بسياری داشته باشــد. شاطريان كه تصميم 
دارد رشــته نقاشی را در دانشــگاه ادامه دهد، گفت: از 
كودكی به رشــته نقاشی عالقه بسياری داشتم، والدينم 
از انتخاب رشته هنر برای تحصيل در دوره متوسطه دوم 
حمايت كردند و احتماالً برای دانشگاه نيز رشته نقاشی 

و مجسمه سازی دانشگاه تهران را انتخاب می كنم.

تنها راه یافته مدارس دولتی به جمع برترین های کنکور هم 
خاص است!

»کهریزک« جایی برای زندگی است نه زنده ماندن  وضعیت شیوع یک سرطان زنانه 
در ایران 

رئيس اداره مديريت سرطان وزارت بهداشت ضمن 
اشاره به وضعيت بروز سرطان دهانه رحم در كشور، 
گفت: در حال بررســی اين موضوع هستيم كه آيا 
واكســن HPV وارد برنامه كشوری واكسيناسيون 
شــود يا خير؛ در صورت اتمام اقدامات كارشناسی 
ممکن است اين واكسن هم به برنامه واكسيناسيون 

كشوری اضافه شود.
دكتــر علی قنبــری مطلق در  گفت وگو با ايســنا، 
درباره شــيوع عفونت HPV در كشــور، گفت: بر 
اســاس مطالعه ای كه در چهار شهرســتان انجام 
داده ايــم همچنين چندين مطالعــه ديگر، ميزان 
شــيوع اين عفونت در بين جمعيــت زنانی كه در 
ســنين باروری هستند هشــت درصد است البته 

مسئله تنها ميزان شيوع عفونت نيست.
او تاكيد كرد: موضوع اين اســت كــه ميزان بروز 
سرطان طی دو دهه آينده افزايش می يابد كه اين 
امر هم مربوط به نوع خاصی از ســرطان نيست و 
علت اصلی آن افزايش نســبت جمعيت سالمندی 
اســت اما، در مورد برخی ســرطان ها عامل خطر 
اختصاصی وجود دارد. مثال در مورد سرطان دهانه 
رحم يك عامل خطر اختصاصی مانند HPV با انواع 

خوش خيم و بدخيم وجود دارد.
وی با اشــاره به اينکه نوع خوش خيم HPV سبب 
بروز زگيل تناســلی و نوع بدخيم آن ســبب بروز 
سرطان هايی از جمله سرطان دهانه رحم می شود، 
تصريح كرد: در حال حاضر سرطان دهانه رحم در 
ايــران بروز بااليی ندارد. برای كنترل و تشــخيص 
بيماری، نوع عادات بهداشــت فردی افراد و انجام 
پاپ اســمير موثر اســت كه طی دهه های گذشته 
انجام پاپ اسمير در جمعيت ايران در نظام شبکه و 

خارج از آن نسبتا شايع بوده است.
قنبری مطلق با تاكيد بر اينکه تنها ســرطان های 
قابل پيشــگيری در حال حاضر ســرطان وابسته 
به HPV اســت، اظهار كرد: در حــال حاضر تنها 
واكســنی كه می تواند ســبب جلوگيــری از بروز 
سرطان شــود، واكسن HPV اســت. اين واكسن 
توليد شده و در كشورها موجود است. در ايران دو 
شركت دانش بنيان به اين موضوع ورود كرده اند كه 
يکی از آنها واكسن را توليد كرده و ديگری در حال 

اخذ مجوز برای توليد است.
وی با بيان اينکه شــرايط بــروز عفونت HPV در 
كشــور قابل كنترل اســت، توضيح داد: برای آنکه 
بتوانيــم از بــروز ايــن عفونت جلوگيــری كنيم، 
 HPV راهکارهايی مانند افزايش دانش افراد درباره
و راه های جلوگيری از ابتال به اين عفونت و تزريق 
واكسن در مقابل ما قرار دارد. عدم رعايت بهداشت 
فــردی از ســوی خانم ها و آقايــان در تماس های 
 HPV جنســی مهم ترين عامل آلودگی به عفونت

است كه می تواند سبب انتقال عفونت شود.
رئيس اداره مديريت سرطان وزارت بهداشت، تاكيد 
كرد: اخيرا برخی گزارشات نشان می دهد احتمال 
آلودگی به HPV حتی در بين كسانی هم كه روابط 
پرخطر جنسی نداشتند ممکن است به وجود آيد. 
به عنوان مثال در خصوص استخر يا آب های آلوده 
هم اين احتمال مطرح شــده است كه افراد از اين 
طريق به عفونت مبتال شــوند هرچند اين احتمال 

چندان قوی نيست.
او ادامه داد: بر اســاس آنچه كــه در منابع علمی 
به آن توصيه شده اســت، هر دو جنس می توانند 
واكسن را تزريق كنند، اما اولويت تزريق واكسن در 
دختران بويژه در گروه ســنی 9 تا 14 سال است. 
البته در ســنين باالتر هم منعی برای تزريق وجود 
ندارد. در مورد كسانی هم كه در سنين باالتر بوده 
و ازدواج كرده و رابطه جنسی دارند،   تزريق واكسن 
محدوديتی ندارد، اما علت اينکه اعالم می شود در 
سنين پايين واكسن تزريق شود اين است كه قبل 
از ازدواج و شــروع رابطه جنســی، واكسن تزريق 
شــود تا اثرات خود را بگذارد. كســانی كه ازدواج 
كرده و وارد رابطه شده اند هم می توانند از واكسن 
اســتفاده كنند اما ممکن اســت فرد از قبل آلوده 
به برخی ســوش های HPV شده باشد و اين مهم 
است كه واكسن در چه مرحله از آلودگی فرد به او 
تزريق شود. وی درباره قيمت واكسن HPV، گفت: 
 HPV انواع مختلفی از واكســن 2، 4 و 9 ظرفيتی
وجــود دارد و با توجه به انــواع ايرانی و خارجی و 
نوع ظرفيت واكســن، قيمت واحدی برای واكسن 

HPV وجود ندارد.
رئيس اداره مديريت سرطان وزارت بهداشت،   تاكيد 
كــرد: از زمان ورود HPV به بدن تا بروز ســرطان 
حــدود دو دهه زمان می برد؛ اما ايــن به آن معنا 
نيســت كه تمام افرادی كه به عفونت HPV مبتال 
شوند قرار است با سرطان دست و پنجه نرم كنند. 
وی درباره برنامه وزارت بهداشت برای ورود واكسن 
HPV به برنامه واكسيناسيون كشوری، بيان كرد: 
در حال بررسی اين موضوع هستيم كه آيا واكسن 
HPV وارد برنامه كشــوری واكسيناسيون شود يا 
خير. در صورت اتمام اقدامات كارشناســی ممکن 
اســت اين واكســن هم به برنامه واكسيناســيون 

كشوری اضافه شود.
قنبری مطلق درباره كســانی كه به دنبال ابتال به 
HPV دچار بروز زگيل تناســلی می شوند، تصريح 
كرد: يکی از مشــخصات زگيل های تناســلی اين 
است كه می توانند عود كنند، به همين علت اعالم 
می شــود رعايت بهداشــت فردی و عادات جنسی 
سالم اهميت دارد تا احتمال عود بيماری را كاهش 
دهد. اقداماتی مانند ليزر زگيل تناســلی سبب از 
بين رفتن عامل اصلی بيماری نمی شود بلکه ضايعه 
را برطرف می كند. وقتی عامل بيماری از بين نرفته 

باشد احتمال عود بيماری هم وجود دارد.

دریچــــه

معــاون توانبخشــی آسايشــگاه خيريه كهريــزك گفت: 
آسايشگاه كهريزك جايی برای زندگی كردن است نه زنده 
ماندن، مددجويان اينجا بايد احساس خودباوری كنند، بايد 

زندگی كنند.
حميــده پورفهيم، معاون توانبخشــی آسايشــگاه خيريه 
كهريــزك در گفت وگو با فارس، به نقش اين آسايشــگاه 
در كمك رســانی به مددجويان اشــاره كــرد و گفت: در 
اين آسايشــگاه  معلوالن، سالمندان و بيمارانMS زندگی 
می كنند و هدف آن اســت تا بتوانيم مددجويانی كه اينجا 
ســاكن هســتند را تقويت كنيم تا اندازه ای كه آنها را به 
زندگی عادی برگردانيم. وی اضافه كرد: توانبخشی در اين 
آسايشگاه شامل كارگاه های حرفه ای حمايت شده، بخش 
امور ورزشــی، واحد فرهنگی و واحدهای فيزيوتراپی است 

كه تماماً در حال ارائه خدمت به مددجويان هستند.

۲۴ کارگاه فعال برای حرفه آموزی مددجویان
 معاون توانبخشــی آسايشــگاه خيريه كهريزك به ديگر 
فعاليت هــای اين مركز توانبخشــی اشــاره و تأكيد كرد: 
در اين مركــز ما 24 كارگاه فعال داريــم،كارگاه خياطی، 
قاليبافی،گليم بافی، معرق، نقاشــی، ســفالگری و كارگاه 
مونتاژ كــه برخی از مددجويان بــه آن عالقه مندند. برای 
حضور در اين كارگاه ها، در مرحله نخست يك ارزيابی اوليه 
صورت می گيرد و پس از آن براســاس شــناخت و عالئق 
شخصی مددجويان، آن ها را به سمت كارگاه های مورد نظر 
هدايــت می كنيم تا بتوانند به عنوان يك اســتاد كار ماهر 
در آينده فعاليت كنند. وی به نقش كارگاه های آموزشــی 
در خودكفايی آسايشگاه اشاره كرد و گفت: در كارگاه های 
خياطــی ما 6 تن از مددجويان به صورت حرفه ای فعاليت 
می كننــد و محصوالتی در اين كارگاه ها توليد می شــود 

كه نياز ما به خارج از آسايشــگاه را تا حدی برطرف كرده 
اســت، از آن جمله اين توليدات می توان به دوخت لباس 
برای بيماران و پرسنل اين آسايشگاه اشاره كرد. پور فهيم 
ادامه داد: ما در اين مركــز حمايتی برخی از ابزارها را نيز 
ابداع كرده ايم، مانند برانکاردهايی برای حمام مددجويان؛ 
در واقع مددجويان ما در اين آسايشــگاه ياد می گيرند كه 

زندگی ادامه دارد و اينجا آخر دنيا نيست.

 تحصیل بازماندگان از مدرسه 
در آسایشگاه کهریزک

معاون توانبخشــی آسايشــگاه خيريه كهريزك همچنين از 
فعاليت معلمان در اين آسايشــگاه گفت و خاطرنشان كرد: 
با تالش معلمان بازنشســته واحد فرهنگی را ســاماندهی 
كرده ايــم و كتابخانه ای با 18هزار جلــد اهدايی راه اندازی 
شــده و 2هزار ســی دی گويا برای مددجويان نابينا و ديگر 

مددجويان قابل استفاده اســت. وی، تحصيل در آسايشگاه 
را يکی از فعاليت های بی شــمار اين مركز برشــمرد و گفت: 
يکی از بخش های اين مركز مدرسه است كه در حال حاضر 
53 دانش آمــوز در آن تحصيل می كنند، اين دانش آموزان 
بازماندگان از تحصيل هســتند كه رده سنی آنها از 18 سال 
به باالتر اســت. در همين باره بايد بگويم كه 17 تن ديگر از 
دانــش آموز اين مركز حمايتی در مقاطع كاردانی تا دكتری 
در رشــته های مختلف در حال تحصيل هســتند. پور فهيم 
همچنين از برگزاری كالس های قرآن كريم در اين آسايشگاه 
گفــت و عنوان كرد: ما به صورت روزانه قرآن آموزی را برای 
مددجويان جوان و سالمندان داريم كه در رشته های ترتيل، 

حفظ و مفاهيم و ... در حال فراگيری اين آموزه ها هستند.

پرستاران؛ التیام بخش دردهای مددجویان
وی يکی از مسائل مهم در آسايشگاه كهريزك را رسيدگی 

به سالمت جســمانی مددجويان عنوان كرد و گفت: بحث 
فيزيوتراپی بخشــی اســت كه در اين آسايشــگاه بسيار 
ضروری است، ما از اين طريق كمك می كنيم كه دردهای 
اين مددجويان التيام بخشــيده شود و آسيب های جسمی 
و روحی آنها جبران شــود كه در  اين راســتا فيزيوتراپی، 
كاردرمانــی و گفتــار درمانی كمك می كننــد تا زندگی 
راحت تری داشته باشند، عالوه بر اين فعاليت ها حوزه های 
توانبخشــی، پرستاری، مددكاری اجتماعی تالش می كنند 

تا مددجويان اين آسايشگاه در رفاه و آرامش باشند.
معاون توانبخشی آسايشــگاه خيريه كهريزك تأكيد كرد: 
آسايشگاه كهريزك جايی برای زندگی كردن است نه زنده 
ماندن، مددجويــی اينجا بايد احســاس خودباوری كنند، 
بايــد زندگی كنند؛ ما در اينجا مددجويی نداريم كه روزانه 
روی تخــت خود بخوابد، بلکه دائمــا در حال  فعاليت های 
اجتماعی هســتند. وی بيان كرد:همــه خدمات  ما در اين 
آسايشگاه برای 1750 نفر است؛ در كنار آن از سال 1392 
تيــم مراقبت در منزل در اينجا شــکل گرفتــه و 380نفر 
مددجو در مناطق جنوبی و روســتاهای حاشيه ای تهران 
را تحت پوشــش خود قرار داده و كليه خدمات پزشــکی، 
توانبخشــی، روانشناسی و پرستاری و...را در منازل آن ها به 
اين مددجويان ارائه می دهيم؛ معتقديم اگر ما آسايشــگاه 
را به وســعت تمام تهران گسترش دهيم يك عده هستند 
كه نمی خواهند در اين مراكز زندگی كنند و بودن در كنار 
خانواده حال انســانها را بهتر می كنــد، با همين نگاه اين 
فعاليت در كهريزك شکل گرفته است. وی به خدمات اين 
مركز حمايتی در ايام محرم اشاره و خاطرنشان كرد: در ايام 
محرم ما از كمك های مردمی برای اين مجموعه اســتفاده 
می كنيــم، به طوری كه 350 ســبد كاال تهيه و به خانواده 

های مددجويان تحت پوشش مراقبت در منزل اهدا شد.

سردار حاجيان با تاكيد بر اينکه بايد مجازات سگ گردانی افزايش يابد تا بازدارنده 
باشد، گفت: مردم می توانند مزاحمت سگ همسايه را به پليس اطالع دهند.

ســردار مهدی حاجيان در گفتگو با مهر در پاسخ به سوالی مبنی براينکه پليس 
در چه صورت با ســگ گردانی برخورد می كند، گفت: در موضوع ســگ گردانی 
آنجايی كه موجب رعب و وحشت مردم شود و مردم از اين موضوع آسيب ببينند، 

پليس به واسطه درخواست های مردمی به صحنه ورود كرده و برخورد می كند.
وی افــزود: مبنــای بســياری از برخوردهــای پليــس با مقوله ســگ گردانی 
درخواست های مردمی است؛ مردمی كه در آپارتمان ها زندگی می كنند از پليس 

تقاضا دارند تا با اين موضوع برخورد كند.
سخنگوی فرماندهی كل انتظامی كشور تصريح كرد: پليس در معابر عمومی هم 
با سگ گردانی برخورد می كند چرا كه عموم مردم حق دارند در معابر با آسايش 
تردد كنند و وجود ســگ ها اين آســايش را بر هم می زند؛ در اينجا پليس طبق 

قانون و شرع تذكر می دهد.
حاجيان با اشــاره به اينکه در روزهای اخير هم از طرف برخی مســئوالن پليس 

اعالم شد كه ورود سگ ها به پارك ها ممنوع است، تأكيد كرد: عدم ورود سگ ها 
به پارك ها را مردم بارها از طريق 110 به پليس اعالم كردند و خواستار برخورد با 
افرادی كه سگ را به داخل پارك می آورند، شدند؛ چرا كه پارك ها محل آسايش 

افراد هستند و سگ ها اين آسايش را بر هم می زنند.
وی متذكر شــد: اليحه هايی در مورد سگ گردانی به مجلس رفته است كه بايد 
زودتــر در رابطه با آن تصميم گيری شــود و مجازات هــای ترميمی و بازدارنده 

جايگزين مجازات های فعلی شود.
حاجيان با اشــاره به اينکه مجازات های فعلی در زمينه سگ گردانی بازدارندگی 

ندارد، خاطرنشــان كرد: مجازات های فعلی باعث نمی شــود افراد تنبيه شــوند. 
قانونگــذار بايد به معنای واقعی برای اين اليحه و مجازات های مربوط به ســگ 

گردانی تعيين تکليف كند. چرا كه سگ گردانی باعث رعب و وحشت است.
وی با اشــاره به اينکه يکــی از داليل پرتکرار تصادفــات رانندگی اين بوده كه 
ســگ از داخل ماشين بيرون آمده و باعث حواس پرتی راننده شده است، گفت: 
حضور ســگ در خودرو جريمه دارد اما رقم اين جريمه بسيار پايين است و اصاًل 

بازدارنده نيست.
حاجيان در پاســخ به ســوالی مبنی بر اينکه اگر افراد از حضور سگ در محلی 
شــکايت داشــته باشــد، پليس چگونه مداخله می كند، اظهار داشت: پليس در 
صحنه حضور پيدا می كند و ســگ و صاحب ســگ را بعد از تشــکيل پرونده به 

كالنتری منتقل می كند.
سخنگوی فرماندهی كل انتظامی كشور در پايان خاطرنشان كرد: مردمی كه در 
آپارتمانشــان سگ حضور دارد می توانند تحت عنوان سلب آسايش اقدام كنند و 

شکايت خود را نزد پليس مطرح كنند.

سخنگوی فراجا:

 سِگ همسایه مزاحم است
به پلیس اطالع دهید

انتقاد از هزینه های باالی درمان دندان

کمبود امکانات پزشکی در روستاها
نماينده مجلس بيان كرد: تعداد پزشك عمومی و متخصص به قدری كم است كه مردم برای ساده ترين مراحل درمانی 

بايد كيلومترها طی كنند تا در مركز شهرها تحت درمان قرار گيرند.
ماجرای قديمی كمبود پزشــك در كشور و چالش هايی كه از اين خأل گريبان گير مردم شده، موضوع جديدی نيست. 
مواجهه با صف های طوالنی در مطب برخی پزشــکان، ديدن چادرهای بيمارانی كه از شهرستانهای ديگر برای درمان 
به تهران آمده اند و حتی جان باختن بيماران به دليل دسترس نبودن پزشکان متخصص نتيجه عدم دسترسی عادالنه 
مردم در نقاط مختلف كشــور به پزشــك است. با وجود همه اين مشکالت اما مقاومتی سخت در صنف پزشکان برای 
افزايش ظرفيت رشــته های پزشــکی وجود دارد و وقتی صحبت از افزايش ظرفيت می شود سردمداران صنف پزشکان 

موضع گيری شديدی از خود نشان می دهند تا نقش تعارض منافع در نظام سالمت را بيش از پيش آشکار كنند.
در اين زمينه جعفر راســتی، نماينده مردم شبســتر در گفت و گو با فارس اظهار كرد: متأسفانه در چند دهه اخير در 
توزيع و تعداد پزشــکان غفلت هايی صورت گرفت كه باعث مشــکالتی برای مردم شــد و نبود رقابت باعث شد ميان 
خودشان هر موضوعی را تصميم گيری و آن را اجرا كنند. وی افزود: تعداد متخصصين در كشور بايد به قدری افزايش 
يابد كه پزشــکان خودشــان طالب طبابت در روستاها باشند. شهرســتان حوزه انتخابی ما، شهرستان شبستر، يازده 
شــهر دارد كه دارای 72 روستا است. در اين روستاها متأســفانه امکاناتی پزشکی و همچنين پزشك متخصص وجود 
ندارد. حتی پزشکان عمومی هم تا ساعت چهارده در مراكز درمانی حضور دارند و از اين ساعت به بعد اگر افراد دچار 
بيماری شــوند بايد كيلومترها طی كنند تا به مركز شهر بروند و تحت درمان قرار گيرند. اين نماينده مجلس در ادامه 
خاطرنشان كرد: در واقع نبود رقابت و پزشك متخصص كافی باعث افزايش هزينه ها نيز شده است. به عنوان مثال يك 
روكش دندان، 5 تا 6 ميليون تومان هزينه دارد. مردم با اين مشکالت معيشتی چگونه اين هزينه ها را فراهم كنند؟

عضو كميســيون كشــاورزی، آب، منابع طبيعی و محيط زيست مجلس شورای اسالمی تعارض منافع را مانع افزايش 
ظرفيت پذيرش آزمون دستياری و همچنين علت مقاومت وزارت بهداشت دانست و تصريح كرد: با وجود عالقه ميان 
جوانان ما برای تحصيل در رشته های مختلف پزشکی، چرا افراد با ايجاد محدوديت، مانع ادامه تحصيل شان می شوند؟ 
جوانان ما ِعرق به وطن دارند و می خواهند به مردمان شــان خدمت كنند. در نتيجه ما بايد زمينه تحصيل آنان فراهم 

كنيم و مانع پيشرفت شان نشويم.

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران مطرح کرد 

فعالیت ۵هزار دست فروش در پایتخت
مديرعامل شــهربان و حريم بان شــهرداری تهران گفت: تعداد دست فروشــان از 31 هزار نفر به پنج هزار و 800 نفر 

رسيده و در برنامه مقرر شده كه اين تعداد را نيز كاهش دهيم.
ســيد امير فتاحيان مديرعامل شهربان و حريم بان شهرداری تهران در هشتاد و چهارمين جلسه شورای اسالمی شهر 
تهران در جريان بررســی گزارش حسابرســی شركت شهربان و حريم بان شــهرداری تهران با بيان اينکه عدد سرمايه 
گذاری اوليه شركت مبلغی ناچيز بالغ بر 58 ميليارد تومان بوده است، اظهار كرد: زيان انباشته شركت دو هزار و 500 
درصد كاهش يافته و به هشــت ميليارد تومان رســيده است. امسال زيان انباشته شركت به صفر خواهد رسيد و قابل 

ارائه در گزارش نخواهد بود.
مديرعامل شــهربان و حريم بان شــهرداری تهران با اعالم اينکه ما ســرمايه اوليه در حال حاضر در شــركت نداريم، 
يادآور شــد: اگر سرمايه جزئی به شركت اضافه كنيم، زيان انباشته ای نخواهيم داشت. وی با تأكيد بر اهميت موضوع 
ســاماندهی دست فروشان، خاطرنشــان كرد: قوانين شهرداری تهران باعث می شود نگاه جدی و با چارچوب نسبت به 

ساماندهی دست فروشان داشته باشيم.
فتاحيان با تأكيد بر اينکه ســد معبر يکی از پر چالش ترين مســائل به شــمار می رود، گفت: بدون هيچ گونه درگيری 
فيزيکی و تقابل جدی با دست فروشــان در موضوع ســد معبر، تعداد دست فروشان از 31 هزار نفر به پنج هزار و 800 
نفر رســيده و در برنامه مقرر شــده كه اين تعداد را نيز كاهش دهيم. مديرعامل شركت شهربان و حريم بان شهرداری 
تهران اظهار كرد: با وجود افزايش نرخ تورم، نه تنها در ســد معبر و دســت فروشی افزايش نداشته ايم بلکه با كاهش 

قابل توجهی داشته ايم.
ناصر امانی عضو كميســيون برنامه و بودجه شورای اسالمی شــهر تهران نيز با بيان اينکه شركت از بودجه و امکانات 

كافی برخوردار نيست، گفت: اين دو موضوع، مشکل جدی اين شركت به شمار می رود.
مهدی چمران رئيس شورا نيز با بيان اينکه شركت با مشکالت جدی روبه رو است، اظهار كرد: بخشی از اين مشکالت 

نيز به شركت برنمی گردد بلکه ساختار موجود ساختار مناسبی نيست.
مهدی اقراريان رئيس كميســيون نظارت و حقوقی شورا در ادامه اين جلســه تأكيد كرد: شركت شهربان گزارشی از 

مشکالت خود را در شورا ارائه دهد و از شورا برای رفع مشکالت كمك بگيرد.


