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رییس شورای شهر تهران اعالم کرد :

رایزنی شهرداری و دولت برای حل مشکل پروژه «مصلی»

رئیــس شــورای شــهر تهــران از رایزنــی شــهرداری و
وزارت مســکن بــرای تامیــن مالــی پــروژه مصلــی بــه
دلیــل نارضایتــی مــردم خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن هاشــمی بــا حضــور در جمــع
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــرش از پــروژه مصلی
بــا بیــان اینکــه پــروژه مصلــی یکــی از بزرگتریــن
پروژههــای شــهر تهــران اســت کــه  400هــزار متــر
مربــع مســاحت دارد و بــه دلیــل اینکــه ســاخت آن بــه
درازا کشــیده ،مــردم و اهالــی محــل ناراضــی هســتند،
گفــت :ایــن در حالیســت کــه خانههــای اطــراف مصلــی
بــه دلیــل آنکــه در طــرح توســعه مصلــی قــرار دارد ،فریــز
شــده و ایــن موجبــات نارضایتــی مــردم را فراهــم کــرده
اســت .وی بــا بیــان اینکــه مــردم و بــه خصــوص اهالــی
محلــه مصلــی بارهــا از اعضــای شــورای شــهر و شــهرداری
خواســتهاند کــه فکــری بــه حــال آنهــا کننــد ،گفــت:

تکمیــل پــروژه مصلــی نیازمنــد تامیــن اعتبــارات اســت و
از آنجایــی کــه مدیریــت مصلــی را امــام جمعــه تهــران
بــر عهــده خواهــد داشــت ،قــرار شــد کــه شــهرداری و
وزارت مســکن همکاریهایــی داشــته باشــند تــا بتواننــد
اعتبــارات مــورد نیــاز را تامیــن کننــد.
هاشــمی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه تعــداد
تذکــرات اعضــای شــورای شــهر زیــاد اســت و بعضــا آنهــا
حتــی بــه وزرا و نماینــدگان مجلــس تذکــر میدهنــد کــه
خــارج از اختیــار آنهــا اســت ،گفــت :بــر اســاس آئیننامــه
اعضــا بایــد مطالــب خــود را بــه صــورت نطــق پیــش از
دســتور قرائــت کننــد و ســه نطــق و ســه تذکــر مجــاز
اســت ،امــا از آنجایــی کــه زمــان نطــق  10دقیقــه اســت،
ترجیــح میدهیــم بــه جــای نطــق ،اعضــا مطالــب خــود
را بــه عنــوان تذکــر بیــان کننــد.
وی افــزود :تداخــات جــدی در شــهر تهــران داریــم و
حــوزه اختیــارات مشــخص نیســت و بــه همیــن دلیــل
اعضــا مجبورنــد خــود بــه خــود بــرای حــل مشــکالت
حتــی بــه رئیــس جمهــور ،وزیــر کشــور و مجلــس هــم
تذکــر بدهنــد تــا بــه گوششــان برســد و مشــکالت را

حــل کننــد.
هاشــمی در مــورد موافقــت معــاون اول در مــورد حــذف
فیلتــر دوده از خودروهــای دیــزل نیــز بــا بیــان اینکــه
برخیهــا معتقدنــد کــه اگــر از ابتــدا فیلتــر دوده بــرای
برخــی موتورهــا طراحــی نشــود ،راندمــان موتورهــا را بــه
قــدری کاهــش میدهــد کــه ناچــار بــه مصــرف ســوخت
بیشــتر شــده و آلودگــی افزایــش مییابــد ،گفــت:
برخیهــا نیــز معتقدنــد کــه فیلتــر دوده بســیار موثــر
اســت ،امــا بــه شــخصه آن را چــک نکــردم تــا ببینــم
کــدام گزینــه بهتــر اســت ،امــا طبیعــی اســت کــه وقتــی
بــرای موتــوری ،فیلتــری طراحــی نشــده باشــد راندمانــش
کاهــش یابــد ،امــا بهتــر اســت اگــر میخواهیــم پولــی
هزینــه کنیــم در مــورد برقــی شــدن و توســعه حمــل و
نقــل پــاک صــرف شــود.
وی در مــورد انتشــار تصاویــری مبنــی بــر حــذف کلمــه
شــهید از تابلوهــای شــهر گفــت :شــهرداری در روز اول
اطالعیـهای جامــع منتشــر کــرد کــه پاســخ تمام ســواالت
را داد و شــما میتوانیــد بــه آن اطالعیــه مراجعــه کنیــد و
حرفهــای آن اطالعیــه ،حرفهــای مــن نیــز هســت.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران :

فعاالن اقتصادی قادر به کار کردن با قانون تجارت جدید نخواهند بود

نایــب رئیــس کمیســیون اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
بیــان اینکــه بــا تصویــب قانــون تجــارت ،نبایــد شــرایط
اقتصــادی کشــور را بــا مخاطــره مواجــه کنیــم ،گفــت:
فعــاالن تجــاری و تولیدکننــدگان قــادر بــه کار کــردن بــا
ایــن قانــون نخواهنــد بــود.
بــه گــزارشخبرگــزاری فــارس ،محمــد اتابــک در جلســه
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه
الیحــه اصــاح قانــون تجــارت کــه در مجلــس در حــال
بررســی اســت ،گفــت :بایــد پذیرفــت کــه قانونــی کــه در

ســال  1311بــه تصویــب رســیده  ،نمیتوانــد کارایــی
خــودش را در زمــان حــال داشــته باشــد؛ بنابرایــن در
رابطــه بــا اینکــه ایــن قانــون بایــد اصــاح شــود شــکی
نیســت ،امــا اتفاقــی کــه اکنــون در حــال وقــوع اســت،
مغایــر آن چیــزی اســت کــه بایــد اتفــاق بیفتــد.
نایــب رئیــس کمیســیون اتــاق بازرگانــی تهــران بیــان
داشــت :بــر اســاس متــن الفاظــی کــه در قانــون آمــده
ناملمــوس بــه نظــر میرســد و بــر اســاس علــوم نظــری
ایــن قانــون تدویــن شــده اســت ،در حالــی کــه بــرای
الفاظــی کــه در حــوزه اقتصــاد کار میکننــد ،بایــد بــر
اســاس قطعیــت قانــون تدویــن شــود؛ بنابرایــن قانــون
مذکــور اشــکال ماهــوی دارد.
اتابــک اظهــار داشــت :نتیجــه چنیــن قانونــی ورود صــد

برابــری پرونــده بــه قــوه قضائیــه اســت و ایــن خــاف آن
چیــزی اســت کــه قــوه قضائیــه امــروز پیگیــری میکنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تدویــن قانــون تجــارت گفــت:
فعــاالن تجــاری و تولیدکننــدگان قــادر بــه کار کــردن بــا
ایــن قانــون نخواهنــد بــود ،زیــرا ایــن قانــون ماهــوی بــه
گونــهای تدویــن شــده کــه بــر اســاس تفســیر اســت و
ناظــر بــه علــوم نظــری اســت ،در حالــی کــه مــا در اقتصــاد
نیازمنــد علــوم قطعــی هســتیم.
نایــب رئیــس کمیســیون اتــاق بازرگانــی تهــران بیــان
داشــت :عامــه موضعگیریهــای فعــاالن اقتصــادی ایــن
اســت کــه فعــا در مــورد تصویــب ایــن قانــون دســت
نــگاه داشــته شــود و شــرایط اقتصــادی کشــور را از اینکــه
هســت در مخاطــره بیشــتری قــرار ندهیــم.

معاون ملی زمین و مسکن وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

آمادهسازی هزار هکتار برای ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن

معــاون ملــی زمیــن و مســکن وزیــر راه و شهرســازی گفــت:
هــزار هکتــار اراضــی کشــور بــرای ســاخت مســکن طــرح
اقــدام ملــی در حــال آمادهســازی اســت.
علــی نبیــان در گفتوگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار
فــارس ،دربــاره اقدامــات انجــام شــده در طــرح اقــدام
ملــی مســکن ،اظهــار کــرد :بحــث اقــدام ملــی یکــی از
دغدغههــای جــدی مســؤوالن نظــام اســت و بــه صــورت
ویــژه در دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قــرار دارد.
وی بــا اعــام اینکــه طــرح ســاماندهی مســکنهای مهــر
کــه در سراســر کشــور وجــود دارد یکــی از مهمتریــن
بحثهــا در طــرح اقــدام ملــی مســکن بــوده اســت ،گفــت:
تعییــن تکلیــف مســکن مهــر بــه جــز واحدهــای کــه
مشــکل حقوقــی دارنــد بــه صــورت ویــژه در برنامــه کاری

قــرار دارد و تــاش مــا ایــن اســت کــه ایــن واحدهــا در
ســال جــاری تعییــن تکیلــف شــوند.
معــاون ملــی زمیــن و مســکن وزیــر راه و شهرســازی اضافــه
کــرد :ایجــاد  400هــزار واحــد مســکونی در ســطح کشــور
از دیگــر برنامههــای وزارت راه و شهرســازی اســت کــه
 200هــزار واحــد آن در شــهرهای جدیــد بــا همــکاری
شــرکت شــهرهای جدیــد!  100هــزار واحــد از محــل
بازآفرینــی شــهری و  100هــزار واحــد دیگــر توســط
توســط بنیــاد مســکن ایجــاد میشــود .وی خاطــر نشــان
کــرد :در ســاخت مســکن اقــدام ملــی بــرای واحدهــای
احداثــی بنیــاد مســکن و بازآفرینــی شــهری اگــر زمیــن
وجــود نداشــته باشــد ،ســازمان ملــی زمیــن و مســکن
تــاش میکنــد کــه زمینهــای را کــه در عرصــه دولتــی
دارد در اختیــار ایــن دو مجموعــه قــرار دهــد.
نبیــان اضافــه کــرد :براســاس مــاده  6ســاماندهی ،ریاســت
جمهــور بــه وزراء تاکیــد داشــتند کــه مقدمــات واگــذاری
اراضــی دولتــی بــه متولیگــری ســازمان زمیــن مســکن را

فراهــم کــرده و اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن در غالــب
 400هــزار واحــد مســکونی را فراهــم کننــد.
معــاون ملــی زمیــن و مســکن وزیــر راه و شهرســازی ادامــه
داد :آمــاده ســازی هــزار هکتــار بــرای ســاخت مســکن
اقــدام ملــی در حــال انجــام اســت و تــاش مــا ایــن اســت
کــه پــس از آمــاده ســازی اقدامــات الزم را انجــام دهیــم.
وی در ارتبــاط بــا بروکراســی ســنگینی کــه بــرای دریافــت
مجــوز ســاخت مســکن در ســطح شــهرها وجــود دارد ،بیان
کــرد :ایــن موضــوع در حــوزه وزارت کشــور اســت و حتــی
وزیــر کشــور در جلسـهای کــه در مجلــس شــورای اســامی
بــوده برنامــه دارنــد کــه در طــرح اقــدام ملــی ایــن موضــوع
را رفــع کننــد.
بــه گــزارش فــارس ،یکــی از واحدهــای مســکن مهــر
بالتلکیــف مانــده در اســتان مازنــدران پــروژه مســکن مهــر
میــارکال ســاری اســت ،بــا وجــود قولهــای متعــدد بــرای
بهرهبــرداری کامــل ایــن مجموعــه همچنــان ســاکنان ایــن
واحدهــا بــا مشــکل تامیــن زیرســاخت مواجــه هســتند

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

جامعه امروز نیازمند سطوح پیشرفته خدمات اورژانس است

وزیــر بهداشــت ،در پیامــی ضمــن تبریــک چهــل و
چهارمیــن ســالگرد تاســیس اورژانــس  ،۱۱۵گفــت :امــروز،
بیــش از هــر زمــان دیگــر نیاز بــه ســطوح پیشــرفته خدمات
و مراقبتهــای پیــش بیمارســتانی احســاس میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،در پیــام ســعید نمکــی،
آمــده اســت :بــه بهانــه چهــل و چهارمیــن ســالگرد
تاســیس اورژانــس  ۱۱۵بــه تکریــم و تمجیــد ارادههــای
اســتواری بــر میخیزیــم کــه وجودشــان بــرای ســامت
جامعــه یــک نعمــت الهــی اســت و بــرکات خدمتشــان
بــرای همیشــه در ذهــن مــردم مهربــان و قدرشناســمان
مانــدگار خواهــد بــود.
برخــود میبالیــم کــه افــرادی پــاک نهــاد و نیکــو سرشــت

بــه پشــتوانهی توانایــی و دانایــی توشــه گرفتــه از دیــن
مبیــن اســام ،عــرق ملــی و حــس نــوع دوســتی در
ســودای تامیــن ســامت انســانها ،همــت خویــش را بــه
کار گرفتهانــد و مجدانــه تــاش مینماینــد و بــا ســعه
صــدر و حســن خلــق بــه پشــتوانهی دانــش روز بــا همــت و
تــاش جــدی و بــا مهــارت و دقــت نظــر نســبت بــه مــداوا
در نهایــت فرهیختگــی و هوشــمندی اهتمــام میورزنــد.
بــی شــک تــاش صادقانــه ،عشــق ورزی بــه انســانها و
بهرهمنــدی از علــم و مهــارت از ســرمایههای ارزشــمند
یــک تکنســین ســازمان اورژانــس کشــور اســت.
در شــرایط کنونــی بــا افزایــش ســوانح ،حــوادث و بالیا بیش
از هــر زمــان دیگــر نیــاز بــه ســطوح پیشــرفته خدمــات و
مراقبتهــای پیــش بیمارســتانی احســاس میشــود.
شــما تالشــگران عرصــه فوریتهــای پزشــکی در بیشــتر
مواقــع اولیــن کســانی هســتید کــه بــر بالیــن مصدومیــن

دادستان تهران خبرداد:

خودروهایی که در پارکینگهای ایرانخودرو و سایپا هستند دچار خسارت شدهاند
دادســتان تهــران گفــت :هــدف مــا تعییــن تکلیــف
وضعیــت خودروهــا در تمــام پارکینــگ هــای بالتکلیــف
مانــده اســت همچنیــن خــود مســئوالن ســایپا و
ایرانخــودرو نیــز بایــد پاســخگوی موضــوع باشــند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ علــی
القاصیمهــر در حاشــیه بازدیــد از یــک پارکینــگ
شــخصی کــه نگهــداری خودروهــای ســایپا در اتوبــان

فتــح بــود ،اظهــار کــرد :اخبــاری بــه دادســتانی رســید
مبنــی بــر اینکــه تعــدادی خــودرو مدتــی قبــل تولیــد
و در پارکینگهــا نگهــداری شــده کــه بــه بهانــه نقــص
قطعــه ،امــکان ترخیــص و تحویــل آنهــا بــه مشــتری
نیســت کــه بــرای راســتی آزمایــی از ایــن پارکینگهــا
بازدیــد بــه عمــل آوردیــم.
دادســتان تهــران ادامــه داد :بنابــر گزارشــات ،در ســایپا

و نیازمنــدان دریافــت خدمــات درمانــی اورژانــس حاضــر
میشــوید و کمــک بــه حفــظ حیــات آنــان را بــر عهــده
میگیریــد کــه خــود نشــان از اهمیــت واالی خدمــت
ارزشــمندتان و جایــگاه رفیــع اورژانــس  ۱۱۵اســت.
لــذا الزم اســت بــرای ارائــه خدمــت شایســته بــه گیرندگان
خدمــت ،همــواره خــود را بــه دانــش روز ،مهــارت هــای
فنــی و اخــاق حرفـهای ،آراســته و بــا احســاس مســئولیت
و رســیدن بــر بالیــن بیمــاران در ســریعترین زمــان ممکــن
بــه عنــوان فرشــتگان نجــات ،حــاوت نجــات جــان انســان
هــا را بــا عمــق وجودتــان احســاس نمــوده و زندگــی
دوبــاره را بــرای مددجویانمــان بــه ارمغــان آوردی.
اینجانــب ضمــن تبریــک فــرا رســیدن بیســت و ششــم
شــهریور روز فوریتهــای پزشــکی از زحمــات خالصانــه و
ماهرانــه و بــدون انتظــارات مــادی شــما عزیــزان نهایــت
تقدیــر و تشــکر را دارم.
نزدیــک بــه  60هــزار دســتگاه و در ایرانخــودرو نیــز
نزدیــک بــه  59هــزار خــودرو تولیــد شــده و بســیاری از
آنهــا بیــش از  6مــاه در پارکینگهــای روبــاز مقابــل آفتــاب
بالتکلیــف مانــده و ادعــا میکننــد قطعــات آنهــا تکمیــل
نشــده و بــه لحــاظ عــدم تأمیــن قطعــه ،امــکان ترخیــص
آنهــا وجــود نــدارد کــه ایــن ادعاهــا قابــل بررســی اســت.
وی تصریــح کــرد :بایــد مشــخص شــود عــدم تکمیــل
ایــن خودروهــا بــه لحــاظ نقــص قطعــه عمــدی یــا
غیرعمــدی اســت؛ اگــر عمــدی باشــد بایــد موضــوع در
دســتگاه قضایــی مــورد بررســی شــود و مقصــران تحــت
تعقیــب قانونــی قــرار میگیرنــد.

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل :

ارتقاء کیفیت ساخت و ساز با رعایت استفاده از مصالح استاندارد
عضــو هیئــت علمــی گــروه عمــران دانشــگاه صنعتــی
نوشــیروانی بابــل گفــت :مصالحــی کــه در کشــور وجــود
دارد مطمئنــا اســتاندارد هســتند و در مقایســه باســایر
نقــاط جهــان ،کیفیــت آن مشــکلی نــدارد امــا متاســفانه
شــواهد نشــان میدهــد کــه اســتفاده از مصالــح ،در
ســاخت و ســاز خــوب اجــرا نمیشــود.
حســین یوســف پــور در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه کیفیــت بتنهــای امــروزی پاییــن نیســت ،اظهــار
کــرد :کیفیــت مصالحــی کــه  ۵۰یــا  ۱۰۰ســال پیــش
اجــرا میشــد ،پایینتــر از امــروز نبــوده امــا نیازهــای
مــا رشــد پیــدا کــرده اســت یعنــی انتظــاری کــه از
ســاختمانهایمان داریــم در یــک ابعــاد یــا فضــای خیلــی
کمتــری ســاخته میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانــش ،هــر روز توســعه پیــدا
میکنــد و امــروزه ســاختمانهایی کــه احــداث
میشــود شــاید ســال هــای آینــده مشــخص شــود
کــه ایمــن در برابــر زلزلــه هســتند یــا خیــر ،تصریــح
کــرد :زلزلــه علــم جدیــدی اســت ،بــر همیــن اســاس
ســازههای امــروزی ،نســبت بــه ســازههای  30ســال
پیــش ۱۰۰ ،درصــد در برابــر زلزلــه ایمنتــر شــده اســت.
عضــو هیئــت علمــی گــروه عمــران دانشــگاه صنعتــی
نوشــیروانی بابــل خاطرنشــان کــرد :مشــکالت اصلــی مــا
تمایــل نداشــتن بــه حفــظ چیــزی اســت کــه ســاخته
شــده بــه طــور مثــال میگوییــم فــان ســازه را بکوبیــم
و ســازه جدیــدی احــداث کنیــم.

یوســف پــور گفــت :اســتاندارد جهانــی ســازهها بســتگی
بــه دیــد تولیدکننــدگان مــواد اولیــه ،مــواد اولیــهای
کــه در پایــه ســاختمان اســتفاده میشــود و یــا مــوارد
اســتفاده کاربــران نهایــی بــوده ،اســت.
وی افــزود :بــه طــور مثــال بتــن از ترکیــب ســیمان،
ســنگ دانــه ،شــن وماســه ،آب و مــواد افزودنــی اســت
کــه مــواد افزودنــی ،بتــن را روان مــی کنــد و همــه ایــن
هــا در ســطح کشــور از اســتاندارهای خاصــی برخوردارنــد
و  ۱۰۰درصــد اســتاندارد منتهــی علــم ترکیبــات بتــن بــا
چــه نســبتی گاهــا وجــود نــدارد.
عضــو هیئــت علمــی گــروه عمــران دانشــگاه صنعتــی
نوشــیروانی بابــل یــادآور شــد :دانــش ترکیــب بتــن ســال
هــا در دانشــکده هــای مهندســی عمــران تدریــس مــی
شــود امــا خیلــی موفقیــت آمیــز نبــوده اســت یعنــی
کنتــرل کیفیــت الزم وجــود نــدارد و افــرادی کــه ســالها
در ایــن حیطــه فعالیــت دارنــد متاســفانه ملزوماتــی را در
ایــن امــر رعایــت نکــرده و نهادهایــی کــه در ســاخت و
ســاز نظــارت دارنــد ،ضعیــف عمــل میکننــد.
یوســف پــور بــا اشــاره بــه اینکــه مرســوم تریــن ســازهها،
از نظــر اقتصــادی و اســتحکام در احــداث ســاختمان هــای
جدیــد بــه صــورت ســنتی در کشــور مــا ،ســازههای
فــوالدی و بتنــی اســت ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ایــران ســازههای بتنــی
ارزانتــر از ســازههای فــوالدی اســت امــا در کشــور
آمریــکا ،ســازههای بتنــی ،گرانتریــن ســازه محســوب

میشــود و معمــوال در ســاخت و ســازها بــه علــت
جنگلهــای انبــوه از ســازههای چوبــی بــه عنــوان ارزان
تریــن ســازه اســتفاده میکننــد.
وی بیــان کــرد :خوشــبختانه در کشــور مــا از فــوالد و
بتــن میتــوان ســاختمانهای بســیار ایمنــی ســاخت،
بــه شــرطی کــه در ســاخت و ســاز یعنــی در طراحــی و
اتصــال آن تســلط بــوده و دقــت کافــی شــود.
عضــو هیئــت علمــی گــروه عمــران دانشــگاه صنعتــی
نوشــیروانی بابــل گفــت :در کشــور مــا کیفیــت بتــن ،یــک
مســئله مهــم در صنایــع بتنــی اســت امــا در ســاختمان
اســکلت فــوالدی ،بایــد در جوشــکاری آن دقــت کافــی
انجــام شــود و ســازههای فــوالدی بــه ضخیــم بــودن
آن در فضــای بیشــتر و تســریع ســاخت آن خیلــی موثــر
اســت.
یوســف پــور خاطرنشــان کــرد :راهــکار مــا در ســازمان
نظــام مهندســی ،دورههــای آمــوزش بــرای تولیــد
کننــدگان ســاختمان اســت و در پایــان دوره ،گواهینامــه
خاصــی را در اختیارشــان قــرار دهــد تــا در ســاخت و
ســاز دقــت کافــی را انجــام دهنــد و بــا افــرادی کــه
اصــول ســاخت و ســاز را رعایــت نکننــد ،برخــورد جــدی
میشــود.

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

 ۴۰درصد تختهای بیمارستانهای خصوصی به دلیل قیمت باال ،همیشه خالی است
معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت ۴۰ :درصــد تختهــای
بیمارســتانهای خصوصــی بــه دلیــل انحصــار در قیمــت
بــاال همیشــه خالــی اســت و مــردم تــوان دسترســی بــه
آنهــا ندارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ایــرج حریرچــی دربــاره کمبــود
تختهــای بیمارســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه مســن شــدن
جمعیــت و شــیوع بیماریهــای غیرواگیــر در کشــور ،نیــاز
بــه خدمــات در بخــش بســتری را افزایــش خواهــد داد،
گفــت :بــا معیارهــای موجــود تعــداد تخــت در کشــور مــا
در مقایســه بــا کشــورهای توســعه یافتــه و هــم ســطح ،بــه
طــرز قابــل توجهــی پایینتــر اســت.
وی در ادامــه افــزود :بیــش از یکــی دو دهــه اســت کــه
سیاســتها و اســتراتژیهای مــا حتیالمقــدور بــه
ایــن ســمت اســت کــه خدمــات بــه بخــش ســرپایی
محــدود شــود و یــا خدماتــی کــه بــه صــورت روزانــه در
بیمارســتانها ارائــه میشــود ،بــه مراقبــت در منــازل
منتقــل شــود و بــا اعــزام پزشــکان ادامــه رونــد درمــان در
منــزل بیمــار طــی شــود.
معــاون کل وزارت بهداشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اولویــت
وزارت بهداشــت خدمــات ســرپایی نســبت بــه بســتری و
خدمــات در منــزل نســبت بــه خدمــات بســتری معمــول

اســت ،گفــت :عــاوه بــر کمبــود تخــت بیمارســتانی ،مــا
در توزیــع تختهــا در کشــوری بــا  ۸۳میلیــون جمعیــت
و یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت،
مشــکل داریــم.
حریرچــی در خصــوص تغییــر کاربــری تختهــای
بیمارســتانی گفــت :تختهــای بیمارســتانی جابجــا
نمیشــوند ،بلکــه اســتفادههای دیگــری از آنهــا صــورت
میگیــرد و یکــی از مشــکالت عمــده مــا بیمارســتانهای
کوچــک  ۳۲یــا  ۶۴تختــه هســتند کــه مجموعــا ۴۷۰
بیمارســتان از هــزار بیمارســتان مــا زیــر یکصــد تختــه
هســتند کــه از لحــاظ کارآیــی مشــکل دارنــد و اشــغال
تخــت پاییــن و ضریــب نیــروی انســانی نســبت بــه تخــت،
باالیــی دارنــد .وی تصریــح کــرد :مــدت بســتری در داخــل
بیمارســتانهای دولتــی و خصوصــی بیــش از مــدت مــورد
نیــاز اســت؛ ولــی بطــور متوســط ایــن مــدت نســبت بــه
کشــورهای مشــابه دیگــر پایینتــر اســت.
معــاون کل وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی
از مشــکالت عمــده نظــام ســامت در حــوزه نقــد ایــن
اســت کــه همــواره  ۱۰درصــد اشــکال را برجســته
میکننــد و  ۹۰درصــد اقدامــات مثبــت انجــام شــده
نادیــده گرفتــه میشــود ،گفــت :بــر خــاف تصــور،

اشــغال تخــت در بیمارســتانهای دولتــی بیشــتر و
کاراتــر از بیمارســتانهای بخــش خصوصــی اســت و
بیمارســتانهای خصوصــی بــه مــدت  ۳۰ســال اســت کــه
اشــغال تخــت  ۵۹الــی  ۶۱درصــد را دارنــد و همیشــه ۴۰
درصــد تختهــا بــه دلیــل انحصــار در قیمــت بــاال خالــی
اســت و مــردم نمیتواننــد دسترســی داشــته باشــند.
بــه گفتــه حریرچــی ،تعــدادی از مــردم در بیمارســتانهای
دولتــی نیــز بــا فرانشــیز  ۵درصــد بــرای روســتایی و ۱۰
درصــد بــرای شــهریها هــم مشــکل دارنــد.
وی افــزود :مــا تقریبــا در کشــورمان بیمارســتان خیریــه
بــه معنــای واقعــی کلمــه کــه مختــص افــراد مســتمند و
محــروم باشــد ،نداریــم و تعرفــه ایــن بیمارســتانها بــه طــور
متوســط ســه برابــر بیمارســتانهای دولتــی اســت کــه
بیمــار عــاوه بــر بیمــه بایــد مابــه التفــاوت هــم بدهــد کــه
در واقــع آنهــا ســه چهــارم خصوصــی را دریافــت میکننــد
و ایــن بیمارســتانها بــرای اقشــار متوســط بــه بــاال قابــل
دسترســی اســت.

یک مقام مسئول خبر داد

ساخت و ساز در اطراف گسل های تهران ممنوع شد
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی از
تصویــب حریــم گســل هــای تهــران در شــورای عالــی
شهرســازی و ممنوعیــت ســاخت و ســاز در  ۸۱کیلومتــر
مربــع از اراضــی پایتخــت خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمــد شــکرچی زاده در
نشســت خبــری ســالروز زلزلــه طبــس گفــت ۲۵ :شــهریور
ســالگرد زلزلــه طبــس اســت کــه نزدیــک بــه  ۱۸هــزار نفــر
در کشــور جــان خــود را از دســت دادنــد .در ایــران هــر ۱۰
ســال یــک بــار زلزلــه ای بــا بــزرگای  ۷ریشــتر رخ مــی
دهــد کــه همگــی آنهــا خوشــبختانه در شــهرهای کوچــک
و زیــر  ۱۰۰هــزار نفــر رخ داده اســت .اگــر زلزلــه ســال ۹۶
ســرپل ذهــاب کــه  ۶۰۰کشــته داشــت در شــهرهای بــزرگ
و یــا کالن شــهرها رخ مــی داد ،خســارات آن صدهــا یــا
هــزاران برابــر زلزلــه اســتان کرمانشــاه بــود .وی بــا بیــان
اینکــه تأسیســات مهمــی ماننــد بیمارســتان هــا در زلزلــه
هــا از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد ،گفــت :متأســفانه
زلزلــه اســتان کرمانشــاه نشــان داد کــه بیمارســتان هــای
مــا اعــم از نوســاز و قدیمــی ســاز ،تــاب آوری مناســبی در

برابــر زلزلــه ندارنــد .در کشــور مــا بــه موضــوع تــاب آوری
بیمارســتان هــا پرداختــه نشــده اســت در حالــی کــه در
ژاپــن در ســال  ۲۰۱۹اعــام شــد  ۹۵درصــد بیمارســتان
هــای ایــن کشــور مقــاوم هســتند .رئیــس مرکــز تحقیقــات
راه ،مســکن و شهرســازی افــزود :در فرصتــی کــه در برجــام
پیــش آمــد توانســتیم  ۵۰۰دســتگاه شــتاب نــگار زلزلــه
را از بهتریــن تولیــد کننــدگان خارجــی خریــداری کنیــم.
تاکنــون  ۱۰۰دســتگاه شــتاب نــگار در نقــاط مختلــف
کشــور نصــب شــده اســت کــه وضعیــت کشــور را از نظــر
تکنونیــک خــاک ،رصــد مــی کنــد .در قانــون برنامــه ششــم
توســعه ،دولــت مکلــف بــه خریــد هــزار دســتگاه شــتاب
نــگار دیگــر شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ژاپــن
بــا وســعتی بــه مراتــب وســعت ایــران ۱۰ ،برابــر کشــور مــا
دســتگاه شــتاب نــگار دارد .شــکرچی زاده دربــاره پیوســت
ششــم آئیــن نامــه مقــاوم ســازی ســاختمان هــا در برابــر
زلزلــه (آئیــن نامــه  ،)۲۸۰۰ادامــه داد :در ایــن پیوســت
امــکان مقــاوم ســازی نماهــا و دیوارهــا و دیگــر بخــش هــای
غیــر ســازه ای ســاختمان نیــز لحــاظ شــده اســت .در حالــی

کــه تــا پیــش از ایــن آئیــن نامــه  ۲۸۰۰صرفــا بــه مقــاوم
ســازی بخــش هــای ســازه ای ســاختمان بــه خصــوص
اســکلت مــی پرداخــت و خوشــبختانه بررســی هــای مــا
نشــان مــی دهــد  ۸۰درصــد اســکلت ســاختمان هــای
ســاخته شــده در ســالهای اخیــر ،ایــن آئیــن نامــه را رعایــت
مــی کننــد کــه نمونــه آن کاهــش شــدید تلفــات در زلزلــه
ســرپل ذهــاب بــه دلیــل رعایــت ایــن آئیــن نامــه بــود.
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی گفــت:
در بخــش هــای غیــر ســازه ای ،آئیــن نامــه ای نداشــتیم و
دیدیــم در زلزلــه اســتان کرمانشــاه ،ســاختمان هــا عمدتـاً از
بخــش هــای غیــر ســازه ای ماننــد نمــا و دیــواره هــا ،دچــار
آســیب شــده انــد .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در وزارت
راه و شهرســازی پیوســت ششــم آئیــن نامــه  ۲۸۰۰امــروز
بــه ادارات کل راه و شهرســازی اســتان هــا و ســازمان هــای
اســتانی نظــام مهندســی ســاختمان ابــاغ شــد.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود فنــی
ومهندســی اهورامنــش مانــا درتاریــخ  12/06/1398بــه
شــماره ثبــت  546796بــه شناســه ملــی 14008595494
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :تمامــی فعالیتهــای مرتبــط بــا ســاخت وتامیــن
تجهیــزات و قطعــات واقــام یدکــی صنعتــی .مصرفــی
در صنایــع بــزرگ و کوچــک ایــران اعــم از مشــاوره فنــی.
مهندســی معکــوس .مــدل وقالــب ســازی .ریختــه گــری.
ماشــین ســازی  .اهنگــری .ماشــینکاری و همچنیــن طراحــی
 .تجهیــز وراه انــدازی خطــوط تولیــد قطعــات صنعتــی و
اتوماســیون تامیــن .واردات تجهیــزات و قطعــات و ماشــین
االت و مــواد اولیــه و صنایــع تبدیلــی .مشــارکت وســرمایه
گــزاری در اجــرای کلیــه فعالیتهــای صنعتــی وتولیــدی
 .تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز شــرکت فــروش
وخدمــات پــس از فــروش تمامــی ماشــین االت و قطعــات
صنعتــی .انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی

 .اخــذ واعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و
خارجــی ونیــز شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی
و برپایــی غرفــه  .گشــایش حســاب واعتبــارات اســنادی و
 lcبــرای شــرکت نــزد بانکهــا .اخــذ وام واعتبــارات بانکــی
بــه صــورت ارزی وریالــی .خریــد و فــروش وواردات تمامــی
اقــام بازرگانــی  .شــرکت در مناقصــات ومزایــدات دولتــی م
خصوصــی اعــم از داخلــی وخارجــی درصــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت
 :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
تهــران  -منطقــه  ، 13شهرســتان تهــران  ،بخــش مرکــزی
 ،شــهر تهــران ،محلــه تهرانســر مرکــزی  ،خیابــان نفــت
جنوبــی  ،خیابــان علــی اصغــر کیاشمشــکی ( ، )41پــاک
 ، 106ســاختمان دانــش  ،طبقــه دوم  ،واحــد  3کدپســتی
 1388875544ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت
از مبلــغ  500000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا آقــای علــی دولــه ئ بــه شــماره
ملــی  3300004012دارنــده  50000000ریــال ســهم

الشــرکه آقــای صــادق ســاری اصالنــی بــه شــماره ملــی
 3308924031دارنــده  450000000ریــال ســهم الشــرکه
اعضــا هیئــت مدیــره آقــای علــی دولــه ئ بــه شــماره
ملــی 3300004012و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود آقــای صــادق ســاری اصالنــی بــه شــماره
ملــی 3308924031و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد
اور ســرکت از قبیــل چــک .ســفته و بــروات .قراردادهــا.
عقــود اســامی وهمچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و
اداری بــا امضــائ اقــای صــادق ســاری اصالنــی همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد .اختیــارات مدیــر عامــل :
طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری تهــران ()596719

