تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس کلید خورد

کارت ملی میتواند جایگزین کارتهای بانکی شود

خانه ملت :عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعالم این خبر که تحقیق و تفحص ازشهرداری تهران کلید خورده است ازبررسی عملکرد
شهرداری تهران دردودوره اخیر با هدف پیگیری حقوق تضییعشده شهروندان تهرانی به عنوان محوردرخواست این طرح یاد کرد .جواد
نیک بین ضمن اعالم این خبر که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس کلید خورده است در تشریح جزییات آن گفت :به دلیل
استمرار مشکالت متعدد عمرانی ،اجتماعی وفرهنگی درشهر تهران ،فقدان برنامهریزیهای جامع جهت رفع معضالت پایتختنشینان
وتداوم ناکارآمدی در بخشهایی از مدیریت شــهری مرکز سیاسی کشور به ویژه درچهار ســال اخیر ،درخواست تحقیق و تفحص از
شهرداری تهران را درمجلس به جریان انداختهایم .نماینده مردم کاشمر ،خلیلآباد ،بردسکن وکوهسرخ درمجلس شورای اسالمی ،ادامه
داد :تعداد امضاهای نمایندگان درخواستکننده این تحقیق و تفحص از  ۳۰عبور کرده و همچنان درحال افزایش است.

ایکنا :عضو کمیسیون امورداخلی کشوروشوراها درمجلس گفت :همه کارتهای بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود ،بصورتی
که این کارت ملی درپایانهها قابل شناسایی باشد وبه عنوان کارت بانکی استفاده شود .ابوالفضل ابوترابی درخصوص ضرورت جلوگیری
از پولشویی درکشور ،گفت :متاسفانه با پدیده نامبارکی به نام حسابهای اجارهای مواجه هستیم که یکی ازبزرگترین عوامل پولشویی
است .نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :همچنین قول نامههای عادی نیزازدیگرعوامل این مهم
ازحیزانتفاع بیفتد واسنادی جایگزین شوند که دردفتر ثبت صادرمیشوند .وی با اشاره
هستند؛ مجلس یازدهم تالش کرد این قولنامهها َ
به اینکه چکهای حامل نیزازدیگرعوامل پولشویی بود که خوشبختانه از چرخه خارج شد ،ادامه داد :امروزه هرایرانی به صورت میانگین
 7کارت بانکی دارد که این تعدد موجب شده برخی حسابهای خود را به خالفکارها یا مهاجرین غیرمجاز اجاره دهند.
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نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار میکند؛

برگزاری اولین همایش جامع گوارش و کبد
نظام پزشکی تهران بزرگ نیز درتوضیحات
دریا وفایی /گروه جامعه
دیگر این کنگره بیان داشت :کارشناسان
daryavafaei2009@gmil.com
بیمــه نیز حضــور دارند تــا در خصوص
نخستین کنگره سراسری گوارش و کبد هزینههــای درمان بیماریهــای کبد و
از  16الی  19شــهریورماه سالجاری ،در گوارش همچنین تحت پوشش قرار گرفتن
تهران برگزار میشود .محمد رئیس زاده بیمهها بحث و تبادل نظرانجام شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور دراین وی با بیان اینکه شــرکت دراین همایش
خصوص در جمع خبرنگاران طی سخنانی  20امتیاز بازآموزی برای پزشکان خواهد
گفت :از آنجا که یکی از وظایف ســازمان داشت گفت :در همایش مذکور به موضوع
نظام پزشکی ارتقای سطح علمی پزشکان تعرفهها و بحث اخالق پزشکی هم پرداخته
است و اعتماد مردم به پزشکان بزرگترین میشــود زیرا معتقدیم اخالق حرفهای
سرمایه برای ما محسوب میشود ،برگزاری از مهمترین موضوعــات از جمله درحوزه
چنین کنگرهای را دردستور کارقرار دادیم .درمان و سالمت است.
وی ادامه داد :زیر بنای حفظ اعتماد مردم علویان همچنین آموزش به جامعه را امری
به پزشکان ،بحث آموزش است و اگر علم مهم دانست و یادآور شد :از جمله اهداف
پزشکان به روز باشد ،کیفیت تشخیص و ما آموزش جامعــه در زمینه بیماریهای
مختلف است که درکنار همایش جامع کبد
درمان هم ارتقای بیشتری خواهد شد.
ســید موید علویان رئیس هیئت مدیره و گوارش منتشر خواهد شد.

سید امیرپاشــا طبائیان دبیراجرایی این
همایش نیز درتوضیحات بیشــتر راجع
نخستین همایش سراسری کبد و گوارش
گفت :با توجه به مشکالت شایع گوارشی
که درســطح جامعه وجود دارد تصمیم
به برگزاری چنین همایشــی گرفته شد.
رفع مشــکالت شــایع گوارش درجامعه
ومعرفی نوآوریهــا و درمانهای جدید
دررشــته گوارش به گروههای هدف اعم
از متخصصان داخلــی فوق تخصصهای
گــوارش و حتــی پزشــکان عمومی از
مهمترین اهداف این کنگره میباشد.
وی با ادامــه داد :درایــن همایش  4روزه
که درهفته آینده برگزار میشود ،تمامی
دســتاوردهای نوین درمان بیماریهای
کبدی و گوارشی ارائه میشود تا پزشکان
بتوانند با افزایش علمی خــود دردرمان
بیماران موفقتر عمل نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور:

مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرائم مواد مخدر ندارد
رئیس دیوان عالی کشــور گفت :مجــازات حبس
بازدارندگــی کافــی در جرائم مواد مخــدر ندارد و
مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی
و زمینگیر کردن قاچاقچیان است .حجتاالسالم
والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در جلسهای با
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور سردار

اسکندر مؤمنی برگزار شد ،ضمن تقدیر از خدمات
ستاد اظهار داشت :حســن نیت ،جدیت و همکاری
در ســتاد مبارزه با مواد مخدر قابل تحســین است
امیدواریم ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد :مجموعه دیوان عالی کشور در وضعیت
فعلی ،بهترین همکاری را با ستاد مبارزه با مواد مخدر

عکس  :نسل فردا

همین چند وقت پیش بود که ماجرای احداث
مجتمع پتروشــیمی در میانکاله ترند شد و
خاص و عام پای کارآمدند تا دولت با تکیه بر
قانون دست و آستین باال بزند تا تتمه آنچه از
محیط زیســت مانده را نجات بدهد .حاال در
خبری تازه که عصرایران منتشر کرده (فایل
تصویری ایــن خبر با گزارش کامل حســن
ظهوری و مجتبی گهستونی در زمان تحریر
این خبر هنوز در منبع ذکر شده موجود است)
گویا یک پتروپاالیش در نزدیکی تاالب شادگان
در حال ساخته شدن اســت اما نه مجوزهای
زیســتمحیطی دارد و نه قراردادی با جهاد
کشاورزی برای انجام فعالیت عمرانی؛ ولی با
همه این تخلفات به راحتی بدون آنکه کسی
مزاحماش شــود کارش را پیش میبرد .اداره
منابع طبیعی استان خوزستان اعالم کرده که
شکایت کردهاســت ولی هنوز جلوی فعالیت
متخلفین گرفته نشده است .سازمان محیط
زیســت میگوید مجوز ندادهایم ،اما اهمیتی
برای متخلفین نــدارد .اداره کل امور اراضی
میگوید قــرارداد ندارد ،اما برای مســئوالن
استان اهمیتی ندارد .اما این پترو پاالیش کجا
ساخته میشود؟ در نزدیکی تاالب شادگان.
گفته میشود که عواقب زیستمحیطی این
اقدام میتواند تاالب را که نفسهای سختی
میکشد به مخاطره بیاندازد .اص ً
ال برای همین
است که سازمان محیط زیست هنوز مجوزی
به انجام این پروژه نداده است.
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رایــکا جمالــی از برگزار کننــدگان این
همایش نیز طی سخنانی گفت :این اولین
کنگره سراســری گوارش و کبد اســت و
کار بســیار جدید علمی است که توسط
سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ انجام
میشود .حضور اســاتید و اعضای هیات
علمی و مشــارکت فعال و گستردهای از
همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور را
خواهیم داشت.
جمالی با بیان اینکه همایش بزرگ کبد و
گوارش در سطح فوق تخصصی است بیان

دارد و آثار آن مشهود است .رئیس دیوان عالی کشور
در ارتباط با موضوع عدم بازدارندگی مجازات حبس
در جرائم مواد مخدر افزود :مجازات حبس بازدارندگی
کافی در جرائم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای
مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی است تا قاچاقچیان
اصلی زمینگیر شوند و نتوانند فعالیت خود را دوباره
از سر بگیرند ،بنابراین معتقدم حبس به تنهایی در
این رابطه کافی نیست و سوابق و پروندههای موجود
نیز گویای این نکته اســت .مرتضــوی مقدم افزود:

داشت :مطالب به گونهای طراحی شده که
هم همکاران پزشــک عمومی و هم فوق
تخصصهای کبد و گوارش و متخصصان
داخلی بتوانند از آن بهره مند شوند.
گفتنی اســت ،دراین کنگره کارشناسان
بیمه نیز شــرکت دارند تــا در خصوص
هزینههای درمان بیماری و تحت پوشش
قرار گرفتن بیمهها بــه بحث و تبادل نظر
پرداخته شود .همچنین از سه پیشکسوت
گوارش و کبــد و دو فعال این رشــته نیز
تجلیل میشود.

باید در این زمینه جلســهای با شعب ویژه رسیدگی
به مواد مخدر در دیوان عالی کشــور برگزار شــود
تا در ارتباط با ســختگیری در اســترداد اموال در
جهت ضربه زدن به اموال قاچاقچیان همکاری الزم
صورت گیرد همچنین در سفرهای نظارتی مجموعه
دیوان عالی کشور به استانها با قضات دادگاه انقالب
که پروندههای مواد مخدر را مورد رســیدگی قرار
میدهند ،جلسات ویژهای به منظور آسیب شناسی
در این خصوص برگزار شود.

طبق اعالم آژانس بهداشت ســازمان ملل متحد،
در هفته گذشته  4.5میلیون مورد جدید ابتال به
کووید 19-گزارش شد که این آمار نسبت به هفته
قبل 16 ،درصد کاهش داشته است .همچنین آمار
مربوط به مرگومیر نیز  13درصد کاهش یافته و
طی این مدت ،تلفات ناشی از ویروس کرونا چیزی
حدود  13500نفر بوده اســت .ســازمان جهانی
بهداشت اظهار داشــت :مرگومیر در همهجای
جهان کاهش یافته اســت ،به جز آسیای جنوب
شرقی و غرب اقیانوس آرام؛ که آمار فوتیها در این
نواحی به ترتیب  15درصد و  3درصد افزایش یافته
است.بنا به هشــدار تدروس آدهانوم گبریسوس،
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت ،احتمال دارد که
با شروع فصل زمستان در نیمکره شمالی و ظهور
احتمالی گونه خطرناکتری از کووید ،19-شاهد
افزایش تعداد بستریها و مرگومیرها باشیم.
او گفت که نرخ واکسیناسیون ،حتی در کشورهای
توســعهیافته و غنی ،همچنان بسیار پایین است.
تدروس اضافه کرد 30 :درصد کارکنان بهداشت
و  20درصد از افراد مسن هنوز واکسینه نشدهاند.
مدیر کل سازمان جهانی بهداشــت از افرادی که
هنوز واکســن دریافت نکردهاند ،درخواست کرد
هرچه زودتر برای واکسیناسیون اقدام کنند.
تا کنون واکســنهای کووید ،19-حتی با ظهور
گونههای مختلف ،تنها سویه اصلی ویروس کرونا
را هدف قرار دادهاند؛ اما واکسنهای تقویتکننده
واکســن «دو ظرفیتی»
جدید ،که بــا عنــوان
ِ
یا دوگانه شــناخته میشــوند ،هم در برابر سویه
اصلی ویروس کووید و هم مســریترین زیرسویه
آن ،یعنــی اومیکــرون  4.BAو  ،5.BAمقاومت و
ایمنی ایجاد میکنند .نخست بریتانیا ،نسل جدید
واکسنهای دو ظرفیتی ســاخت شرکت مدرنا را
تأیید کرد و تصمیم گرفت که این واکســنهای
دوگانه را ابتدا به افراد باالی  50سال ،به عنوان دوز
تقویتکننده ،تزریق کند .ســپس آژانس دارویی
اروپا ،از تأییــد نهایی دو واکســن کووید ۱۹-که
ســویه فرعی اومیکرون را هدف قــرار میدهند و
توسط شــرکتهای فایزر-بیونتک و مدرنا تولید
شــدهاند ،خبر داد .این واکســن ،عالوه بر نسخه
اصلی ویروس کرونا ،سویه فرعی اومیکرون 1.BA
را نیز موردهدف قرار میدهد .کانادا نیز در تزریق
و مصرف واکســنهای دو ظرفیتــی کووید،19-
که توسط شرکت مدرنا تولیده شــدهاند ،را برای
بزرگساالن تأیید کرد.

