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خبر ويژه

وزير بهداشت با بيان اين مطلب که مسئوليت آسيبهاي اجتماعي با نيروي انتظامينيست ،گفت :اگر مسئوالن به وظايف خود عمل ميکردند و سياستگذاران درست سياستگذاري ميکردند
زحمات شما به حداقل ميرسيد.به گزارش فارس ،سيد حسن قاضيزادههاشميدر خصوص تغييرات حوزه ارز تصريح کرد :دارو و تجهيزات از ارز متأثر است و هماکنون دولت بدون هيچ محدوديتي
ارز  4200توماني را در اختيار واردکنندگان دارو قرار داده است که انتظار ميرود قيمتها را نه تنها افزايش نداده بلکه کاهش دهد.وي افزود :تا جايي که ممکن است بايد نظارتها از طريق اتحاديه
باشد و از مسيرهاي غير انتظاميو امنيتي ورود نشود اما اگر کساني تخلف کردند بايد با قاطعيت با آنها برخورد شود .وزير بهداشت همچنين گفت :نيروي انتظاميميتواند در مبارزه با شايعهپردازي
و تبليغات اغواکننده که زمينه ترساندن مردم در حوزههاي آب ،غذا ،آشاميدنيها و حتي اثربخشي واکسيناسيونها را انجام ميدهند ورود کرده و به وزارت بهداشت کمک کند.
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سرريز آسيبهاي اجتماعي دراستان تهران

اخبار

رئيس س��ازمان بهزيستي با اشاره به اينکه سرريز آس��يبهاي اجتماعي در استان تهران
اس��ت ،گفت :با توجه به اينکه ۶۰درصد از کودکان کار اتباع خارجي هس��تند ،درخواست
کردهايم آنها را به کشورشان بازگردانند.به گزارش مهر ،انوشيروان محسني بندپي گفت :از
 ۳۶هزار معتاد متجاهر ۱۵ ،هزار معتاد در تهران زندگي ميکنند و براي هر فرد معتاد يک
شناسنامه تهيه کردهايم که قصد داريم با اسکن عنبيه آن را تقويت کنيم.وي اظهار داشت:
همچنين از بودجه س��تادي بهزيستي سرانه هر يک از پرسنل بهزيستي تهران را  ۵۲۰تا
 ۵۵۰هزار تومان تعريف کرديم که در سال  ۹۷نيز قصد داريم آن را بيشتر کنيم.

تمرکز پليس بر تخلفات
حادثهساز رانندگي در تهران

مع��اون اجتماع��ي پلي��س راهنماي��ي و
رانندگ��ي تهران ب��زرگ از افزايش 190
درصدي توقيف خودروها به دليل ارتکاب
تخلفات حادثه س��از در هفته گذشته خبر
داد.
س��رهنگ مسعود جبارزاده در گفتوگو با
ايس��نا ،اظهار کرد :از هفته گذشته طرح
تش��ديد برخورد با تخلفات حادثه س��از با
هدف کاهش تصادفات رانندگي در سطح
ش��هر تهران ب��ه مرحله اج��را درآمد.وي
اظهار ک��رد :در همين راس��تا مأموران با
اس��تقرار در نقاط مختلف معابر و به ويژه
ش��بکه بزرگراهي کشور نسبت به کنترل
س��رعت و برخورد با تخلفات حادثه ساز
همچون سرعت و سبقت غيرمجاز ،انجام
ح��رکات مارپيچ و نمايش��ي و  ...برخورد
ميکنن��د.وي با بي��ان اينک��ه برخورد با
تخلفات حادثه س��از در هفته گذش��ته در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشي
 78درصدي داشته است ،گفت :همچنين
ميزان توقيف خودروها نيز  190درصد در
مقايس��ه با مدت مشابه رشد داشته است.
جب��ارزاده افزود :ارت��کاب تخلفات حادثه
ساز عالوه بر اينکه سبب جريمه ميشود
منجر به توقيف خودرو و درج نمره منفي
در گواهينام��ه رانندگي ف��رد متخلف نيز
خواهد شد.
بروز ساالنه  7هزار مورد جديد
سرطان روده بزرگ در کشور

معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت
گفت :س��االنه  4هزار نف��ر در ايران جان
خود را بر اثر سرطان روده بزرگ از دست
ميدهن��د و  7هزار مورد جديد به ش��مار
مبتاليان س��رطان روده در کشور اضافه
ميشود.به گزارش فارس ،رضا ملک زاده
در همايش پيش��گيري از س��رطان روده
ب��زرگ که در تاالر ايوان ش��مس تهران
برگزار شد ،افزود :س��رطان روده بزرگ،
س��ومين سرطان ش��ايع در جهان پس از
سرطان ريه و س��رطان پستان و سومين
س��رطان ش��ايع در ايران پس از سرطان
پستان و معده است.
وي تصري��ح ک��رد :س��االنه  1.5ميليون
بيم��ار جديد به تعداد مبتاليان س��رطان
روده ب��زرگ در جهان اضافه ميش��ود و
هر س��ال  700ه��زار مبتال ب��ه اين نوع
س��رطان ،جان خود را از دست ميدهند.
ب��ه گفته وي ،اين تع��داد ابتال و مرگ و
مير بر اثر س��رطان روده بزرگ در جهان
و ايران در حاليس��ت ک��ه اين بيماري در
صورت تش��خيص در مراحل اوليه تا 90
درصد قابل معالجه است.
تکذيب دريافت هزينه يک ميليوني از
معلوالن براي ثبت نام طرح ترافيک

مدي��ر مرکز ص��دور آرم ط��رح ترافيک
ش��هرداري تهران ضم��ن تاکيد بر اينکه
معل��والن ني��ز همانن��د گروههاي خاص
تنه��ا  ۱۰۰ه��زار توم��ان باب��ت خدمات
طرح ترافي��ک پرداخ��ت ميکنند،گفت:
دريافت هزينه ي��ک ميليوني از معلوالن
ب��راي ثبت نام ط��رح ترافي��ک صحت
ن��دارد .مصطف��ي قنبرن��ژاد در گفتوگو
با تس��نيم ضمن تاکيد بر اينکه س��امانه
 my.tehran.irهمچن��ان ب��از بوده
و متقاضي��ان ورود به ط��رح ميتوانند به
آن مراجعه کنن��د ،اظهار کرد :با توجه به
برنامهري��زي صورت گرفته اين س��امانه
تا پايان سال باز اس��ت و متقاضياني که
ميخواهن��د وارد طرح ش��وند بايد بامداد
همان روز مش��خصات خود را ثبت و در
صورتي که تعداد سهميه  40هزار خودرو
به محدوده طرح نرسيده مجاز به ورود به
محدوده طرح خواهد شد.
پليس ايران لباس عوض ميکند

جانش��ين مع��اون هماهنگکننده نيروي
انتظام��ياز آغ��از فرايند تغيي��رات جديد
لباسه��اي پلي��س ب��ا ه��دف زيباتر و
کاربرديتر ش��دن اين لباسها خبر داد.
سردار محس��ن فتحيزاده در گفتوگو با
تس��نيم ،با اعالم خبر اعمال تغييراتي در
لباسهاي مأم��وران پليس اظهار کرد :با
توج��ه به نيازه��اي جدي��د بهوجودآمده،
اصالحات��ي در خصوص لب��اس مأموران
پليس انجام گرفته است.جانش��ين معاون
هماهنگکنن��ده ني��روي انتظاميافزود:
نوآوري ،زيباتر ش��دن لب��اس مأموران و
کاربرديتر ش��دن لباسه��اي پليس در
دس��تور کار ما قرار گرفت��ه و ما در حال
کار ب��هروي اصالحات مدنظر هس��تيم.
وي گف��ت :هر از چند س��الي ،با توجه به
تغييرات زمان��ي ،لباس مأم��وران پليس
مورد بازنگري قرار ميگيرد تا در صورتي
ک��ه ايرادات��ي در لباس مأم��وران وجود
داش��ته باشد اصالح ش��ود و پيشنهادات
جديد در خص��وص لباس مأموران پليس
مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

بررسي مصوبه نرخ کرايه تاکسيها اين هفته در فرمانداري

معاون فني عمراني فرمانداري تهراني گفت :مصوبه نرخ کرايههاي تاکسي و اتوبوس در سال
 ۹۷اين هفته در فرمانداري بررسي ميشود.غالمحسين آرام در گفتگو با مهر ،در خصوص
آخرين وضعيت مصوبه نرخ کرايههاي تاکس��ي و اتوبوس در سال  ۹۷گفت :اين مصوبه در
کارگروه مشورتي مورد بررسي قرار گرفت اما هنوز تصميم گيري نهايي انجام نشده است.وي
ادامه داد :در کارگروه مشورتي به بعضي از بندها اعتراضاتي داشتند که اين هفته در کميته
انطباق مورد بحث قرار ميگيرد و اين مصوبه يا تاييد ميشود يا در مواردي مورد اعتراض قرار
ميگيرد که به شورا اعالم خواهيم کرد که در خصوص آن تصميم گيري کند.

درگيريهاي پشت پرده انتخاب شهردارهمچنان ادامه دارد

جنگ قدرت اصالح طلبان در شوراي پنجم

گ�روه اجتماعي  :درگيريهاي پش��ت پرده
اص�لاح طلبان همچن��ان ادام��ه دارد ،اين
مسئله بيش از همه نش��انگر جنگ قدرت
است و بازار گرميحجتي ،ميرزايي و انصاري
الري براي انصراف از س��مت ش��هرداري
بازهم نميتواند بر مسئله اختالف نظرهاي
سياس��ي کارگزاران و اتحاد ملت سرپوش
بگذارد .در اين راستا ابوالفضل قناعتي عضو
سابق ش��وراي شهر تهران گفت:نزديک به
يک س��ال از تعطيلي شهر ميگذرد و هيچ
کس پاسخگوي نيازهاي شهري ومطالبات
مردمينيست.
دس��ت کم  9ماه از ش��روع به کار اعضاي
شوراي شهر تهران ميگذرد اما مالکهاي
سياسي و جناحي سبب شد تا شهردار سابق
يعني محمدعلي نجفي به حاشيه رانده شده
و اس��تعفا دهد و حاال هنوز هم حاشيهها بر
متن غلبه دارد ،مصداق اين امر هم انتخاب
 28گزينه براي ش��هرداري تهران اس��ت.
گزينههايي که هيچ کدام فعاليتهايش��ان
با کارکرد ش��هرداري تناس��ب و همخواني
نداش��ت و بيش��تر گزينهها داراي کارنامه
سياسي بودند.
بعد از اين جريان 7 ،گزينه از ميان  28گزينه
براي سمت شهرداري تهران انتخاب شدند.
اين افراد شامل سيد محمد افشاني ،انصاري
الري ،حجتي ،حس��يني ،مکارم ،حجتا...
ميرازي و پيروز حناچي بودند.
يارکش�يها ب�ه زندگي م�ردم و جامعه
آسيب خواهد زد

آنچ��ه در اين ميان باع��ث حيرت و تعجب
بوده اين اس��ت که غالمحسين کرباسچي
ساعاتي پس از انتشار اين ليست گفته بود:
«براي انتخاب شهردار جديد تهران کارايي
و توان اجرايي در تهيه اين ليس��ت مالک
قرار نگرفته است و اين يارکشيها به زندگي
م��ردم و جامعه آس��يب خواه��د زد چرا که
فردي بايد به عنوان ش��هردار انتخاب شود
که ظرفيت و پتانس��يل اداره شهر را داشته
باش��د .در واقع ليست به طور کامل با البي
آقايان تهيه ش��ده و مالک انتخاب شهردار
کارايي نب��وده اس��ت».بعد از مطرح کردن
اين سخنان معلوم نش��د که در پشت پرده
چه مسائلي دست به دست هم داد تا جريان
کارگزاران و سازندگي که پيش از اين فقط
از محسنهاش��ميحمايت ميکرد  ،رسما
موافقت خود را با شهردار شدن حجتي اعالم
کند به طوري که هفته گذشته کرباسچي به
عنوان دبيرکل اين حزب قاطعانه از اين فرد
حمايت ک��رد.وي گفته بود« :حتما انتخاب
حجتي ميتواند براي شهر مفيد باشد .ايشان
ش��خصيتي مردميو شناخته ش��ده و مورد

اتح��اد ملتيها بعد از ح��ذف حجتي ،پيروز
حناچي بود و خيليها اعالم کرده بودند که
حناچي تأييد نخواهد شد و شورا براي اين که
وارد بازي دوم نشود به حناچي رأي نداد.وي
گفت :در حال حاضر هم گزين ه نهايي براي
شهردار شدن افشاني است و گفته ميشود
احتمال تأييد ايشان  50درصد است.
نس�خه پيچ�ي «نجف�ي» از روي تخت
بيمارستان براي شوراي شهر

اتفاق است و در بخشهاي مختلف صاحب
تجربه هس��تند ،با دولت و س��اير نهادهاي
حکومت هم روابط خوبي دارند .اگر بتوانند
با رأي غالب ش��ورا شهردار ش��وند ،انشاءا...
کارنامه خوبي خواهند داش��ت و گرهگش��ا
خواهند بود».

درگيريهاي پش�ت پرده اصالح طلبان
همچنان ادامه دارد

اما عمر اين حمايت و به اصطالح موافقت
چندان پر دوام نبود چرا که حجتي بعد از چند
روز انصراف خود را براي حضور در شهرداري
تهران اعالم کرد بنابراين سلسله مخالفتها
و موافقتها نسبت به گزينههاي مطرح شده
و معطل نگه داشتن پايتخت نشان از آن دارد
که درگيريهاي پشت پرده اصالح طلبان
همچن��ان ادامه دارد و اين درگيريها بيش
از همه نش��انگر جنگ قدرت اس��ت و بازار
گرميحجتي و انصاري الري براي انصراف
از سمت شهرداري بازهم نميتواند بر مسئله
اختالف نظرهاي سياسي کارگزاران و اتحاد
ملت سرپوش بگذارد.

هنوز مشخص نيست که در پس پرده

چه وقايعي در حال رخ دادن است

هنوز مش��خص نيس��ت که در پ��س پرده
چ��ه وقايعي در ح��ال رخ دادن اس��ت چرا
ک��ه بالفاصل��ه بع��د از اس��تعفاي اين دو
نام��زد ،محسنهاش��ميبا صراحت مطرح
کرده است« :با اس��تعفاي انصاري الري و
حجتي ،کانديداي شهرداري نخواهم بود».
تشتت آرا و اختالف نظرهاي فاحش ميان
ش��وراي پنجميها هر روز بيشتر ميشود و
اين موضوع بزرگترين آس��يب را به شهر و
ش��هروندان وارد ميکن��د .در ح��ال حاضر
ميتوان بر اين مس��ئله تاکيد کرد که شهر

در  9ماه گذشته به جاي کار و فعاليت ،تنها
با سياس��ي کاري روبرو بوده اس��ت و اين،
آن چيزي نيست که ش��هروندان از شورا و
شهرداري ميخواهند .راي به تغيير و تحول
به معناي راي به سياس��ت زدگي و منفعت
طلبي نيس��ت .بي ترديد تکيه بر سياست و
حاکميت اختالف به جاي همدلي ميان دو
حزب کارگزاران سازندگي و اتحاد ملت بيش
از هم��ه ديده ميش��ود ،اين دو حزب عمال
روبروي هم قرار گرفتهاند تا گرو کشي کرده
و به تعبير ديگر يارکشي کنند .اين موضوع را
ميتوان از طريق اظهارنظرهاي غالمحسين
کرباسچي به عنوان دبيرکل حزب کارگزاران
و علي شکوري راد ،دبيرکل حزب اتحاد ملت
مشاهده کرد .دود اين اختالف امروز نه تنها
در چش��م اين دو حزب بلکه در چشم همه
اصالح طلبان فرو رفته است.اين اختالفات
زماني تشديد شد که کارگزارانيها نتوانستند
گزينه م��ورد نظر خود را راهي س��اختمان
بهش��ت کنند و از همان زم��ان ديگر ابايي
نداشتند از اينکه بگويند سياسي بازي در شورا
حاکم بوده و کاري براي ش��هرداري تهران
در طول اين مدت صورت نپذيرفته اس��ت.
کرباسچي در اين رابطه مطرح کرده است:
«اکراه دارم از اينکه با صراحت بگويم شورا با
مساله شهرداري ،برخورد سياسي کرد اما در
نهايت آنچه اتفاق افتاده همين است .براي
مردم س��وال است که شوراي يکپارچه اين
همه وقت حرف و شعار و صحبت دارد ولي
عمال در ش��هرداري تهران ،ثبات و آرامشي
که براي کار بايد باشد ،وجود ندارد».
هيچ بعيد نيست که شاهد انحالل شوراي
شهر پنجم باشيم

دبيرکل حزب کارگزاران حت��ي پا را از اين

موضوعات فراتر گذاشته و عنوان کرده است
کههاشميبايد پاسخگوي اين مسائل باشد
که چرا ش��وراي پنجم در ط��ول اين مدت
شهر تهران را بين زمين و آسمان نگه داشته
اس��ت .بي ترديد بيان کردن اين اختالفات
در کنار سخنان عارف مبني بر حفظ انسجام
و يکپارچگي اصالح طلبان گوياي آن است
که آتش اختالف ش��وراي شهريها به اين
زوديها خاموش نخواهد ش��د و هيچ بعيد
نيست که شاهد انحالل شوراي شهر پنجم
باشيم.
احتم�ال تايي�د افش�اني  ۵۰درصد
است

ي��ک منبع مطلع در گفتوگو ب��ا فارس ،با
بيان اينکه درگيري در ش��وراي ش��هر باال
گرفته اس��ت ،گفت :اعضاي اتحاد ملت از
رأي باالي مکارم ناراحت هستند و در حال
حاضر در بسياري از شبکههاي خود اعالم
ميکنند که ما به مکارم رأي ندادهايم و رأي
ما حس��يني و حناچي بوده است .وي ادامه
داد :اين در حالي اس��ت که اعضاي اتحاديه
ملت در شوراي شهر در ابتدا وقتي قرار بود
 7نفر گزينه براي شهرداري انتخاب شود در
رأيهاي خود به مکارم هم رأي دادند و در
آن مرحل��ه مکارم  16رأي آورد .اين افراد 5
ت��ا  6گزينه فيک را اع�لام کردند تا گزينه
ساير احزاب در شورا رأي نياورد .وي افزود :با
اين کار اتحاد ملتيها بسياري از گزينههاي
ش��هرداري تهران س��وخت .در حال حاضر
آنها به ديگران خ��رده ميگيرند که چرا به
م��کارم رأي دادهايد اين در حالي اس��ت که
ساير اعضاي شورا گزينهاي نداشتند و گزينه
موردنظر آنها از س��وي اين حزب در ش��ورا
حذف شده بود.اين مقام مطلع گفت :گزينه

اين در حالي است كه روز گذشته محمدعلي
نجفي ،شهردار تهران که اواخر سال گذشته
استعفا داده بود ،در نامهاي خطاب به اعضاي
شوراي شهر حمايت رسميخود از سميع ا...
مکارم حسيني را اعالم کرد.
نجفي در اين نامه ضمن ارائه س��ابقهاي از
همکاري خود با حسيني مکارم ،او را با توجه
به آشنايي با جو و فضاي شهرداري تهران،
او را گزينه مناسب براي نشستن بر کرسي
شهرداري ميداند.
شوراي شهر تهران يکسال است که در
تعطيلي به سر ميبرد

در اين راستا عضو سابق شوراي شهر تهران
گفت:نزديک به يک س��ال از تعطيلي شهر
ميگذرد و هيچ کس پاس��خگوي نيازهاي
شهري ومطالبات مردمينيست.
ابوالفضل قناعتي در گفتوگو با تس��نيم با
بيان اينکه انتخابهاي چنين ضعيف جاي
سوال دارد ،اظهار کرد :انتخاب آقايان مکارم
حسيني و افشاني از ميان افراد توانمندي که
متاسفانه شوراي اسالميشهر تهران توجهي
به معرفي و انتخاب آنها نداشت جاي سوال
دارد هر چند که در برابر خواس��ت شوراي
شهر تنها ميتوان به اظهار اميدواري اکتفا
کرد ,امي��دواري مبني براينکه فردي که بر
کرسي مديريت شهر تهران تکيه ميزند از
تمام مولفههاي مورد نياز مدير کالنشهري
چ��ون تهران برخوردار باش��د .ب��ه گزارش
ف��ارس ،با وجود انتخ��اب دو گزينه نهايي
يعني محمدعلي افشاني و سميع ا ...حسيني
م��کارم در دور نهاي��ي ،برخ��ي از اعضاي
شوراي شهر از اين انتخابها ابراز شگفتي
کرده و آن را برخالف توافقات دانس��ته اند.
در اين ميان عدهاي از اصالح طلبان نيز از
بازي مافيا در ش��وراي شهر سخن گفتهاند
که برخي در ش��ب انصراف داده و تعدادي
از گزينهها نيز در روز با راي اعضاي ش��ورا
حذف شدند! به نظر ميرسد اين اختالفات
با وجود انتخاب ش��هردار نيز ادامه پيدا کند
و اين ش��هروندان و پايتخ��ت خواهند بود
که چ��وب اين اختالفات را خواهند خورد و
بالتکليفي و عقب گرد تنها دستاورد چنين
بازيهايي باشد.

سازمان هواشناسي کشور هشدار داد

محسنيبندپي:

استانهاي غربي وجنوب غربي کشور در محاصره گردو خاك

کودکان کار غيرايراني بايد از کشور خارج شوند

سازمان هواشناس��ي با صدور اطالعيهاي نسبت
به وزش باد ش��ديد و تشکيل گردوخاک غليظ در
ش��مال عربس��تان و جنوب عراق و انتقال آن به
مناطق جنوب غرب ،غرب و جنوب کشور ،کاهش
کيفيت هوا و ديد افقي در برخي مناطق هش��دار
داد.
متن اين اطالعيه به ش��رح زير اس��ت :به سبب
وزش باد ش��ديد و تش��کيل گردوخاک غليظ در
ش��مال عربس��تان و جنوب عراق و انتقال آن به
مناطق جنوب غرب ،غرب و جنوب کشور ،کاهش
کيفيت هوا و ديد افقي در برخي مناطق به ش��رح
زير پيشبيني شد  .روز شنبه گردو غبار خوزستان،
ايالم ،لرستان ،کرمانشاه ،بوشهر ،کهگيلويه و بوير
احمد ،نيمه جنوبي فارس ،هرمزگان و از بعدازظهر
ش��رق کرمان را فرا گرفت .همچنین روز يكشنبه
نيز هرمزگان  ،جنوب و ش��رق کرمان ،سيستان و
بلوچستان نيز تحت تاثير گردو خاك بود.
تعطيلي مراکز آموزشي  11شهر خوزستان در
نوبت صبح شنبه

اين گزارش ميافزايد ؛ روز گذشته در پي پيشبيني
وقوع گردوغبار از سوي ادارهکل هواشناسي استان
خوزستان ،دانشگاهها و مدارس  11شهرستان در
نوبت صبح روز ش��نبه  22ارديبهش��تماه تعطيل
اعالم ش��د.بر همين اس��اس ،با توجه به گزارش
اداره کل هواشناسي مبني بر ماندگاري گرد و غبار
ورودي از کانونهاي کش��ور عراق در ش��هرهاي
انديمش��ک ،دزف��ول ،ش��وش ،مسجدس��ليمان،
رامهرمز ،شوش��تر ،هفتکل ،باغمل��ک ،حميديه،
دش��ت آزادگان و گتوند کليه مهدکودکها ،پيش
دبس��تانيها ،مراکز پ��رورش فکري ک��ودکان و
نوجوانان ،کليه مقاطع تحصيلي و مراکز دانشگاهي

و آموزش عالي تعطيل اعالم شد.

آلودگي هواي لرس�تان ب�ه  14برابر حد مجاز
رسيد

همچني��ن روز گذش��ته مه��رداد فتحيبيرانون��د
مديرکل حفاظت محيط زيس��ت لرستان با اشاره
ب��ه آلودگ��ي هواي اس��تان اظهار ک��رد :آلودگي
هواي ش��هر پلدخت��ر  14برابر حد مج��از بوده و
در ش��رايط خطرناک قرارگرفت.وي با بيان اينکه
خرمآب��اد و دورود  12برابر حد مجاز آلوده بودند ،
افزود:روزجمعه اين شهرها نيز در شرايط خطرناک
قرار داشتند .فتحيبيرانوند ادامه داد :در عين حال
وضعيت هواي کوهدش��ت و رومشکان هم با 11
براب��ر حد مجاز آلودگي در ش��رايط خطرناک بود.
مديرکل حفاظت محيط زيس��ت لرس��تان ميزان
آلودگ��ي بروجرد و نورآب��اد را نيز  9برابر حدمجاز
اعالم کرد و گفت :اين شهرها در شرايط خطرناک
بوده و اليگودرز نيز با آلودگي  6برابر حد مجاز در
وضعيت ناس��الم قرار داشت .فتحيبيرانوند گفت:
در شرايط آلودگي هوا استفاده از ماسک و مصرف
لبنيات توصيه ميشود .همچنین بر اساس اعالم
روابط عموميآموزشوپرورش لرس��تان ،مدارس
نوب��ت عصر لرس��تان در همه پايهها روز ش��نبه
تعطيل شد.
کيفيت هواي مشهد در وضعيت هشدار


اين در حالي اس��ت كه کيفيت هواي کالنش��هر
مش��هد صبح روز  22ارديبهش��ت براي سومين
روز متوالي در وضعيت هش��دار قرار گرفت.حميد
صالحي مديرکل حفاظت محيطزيس��ت خراسان
رضوي گفت :روز يكشنبه ميانگين شاخص کلي
کيفيت هواي مش��هد با  120پي.اس.آي نشانگر
هواي آلوده بود.

رئيس س��ازمان بهزيستي کش��ور به نامهنگاري
اين س��ازمان با وزارت امور خارجه اش��اره کرد و
گفت :در اين نامه از وزير امور خارجه درخواست
ش��ده که کودکان کار اتباع بيگانه به کشورشان
بازگردانده شوند.
به گزارش تس��نيم ،انوش��يروان محسني بندپي
در مراس��م تکريم اصغر باقري سرپرست سابق
بهزيس��تي اس��تان ته��ران و معارف��ه داريوش
بياتن��ژاد سرپرس��ت جديد بهزيس��تي اس��تان
ته��ران اظهار ک��رد :جامعه هدف بهزيس��تي را
افراد مختلفي ش��کل ميدهند ک��ه از آن جمله
ميت��وان به افراد معلول ،کودکان کار و خياباني،
زن��ان سرپرس��ت خانوار اش��اره کرد .س��ازمان
بهزيس��تي براي هر گ��روه از جامعه برنامههايي
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که از آن
جمله ميتوان به اقدام��ات درماني افراد معتاد و
همچنين ارائ��ه خدمات به معل��والن و خدمات
پيش��گيري از معلوليت اشاره کرد.وي بيان کرد:
استفاده از ظرفيت سازمانهاي غيردولتي و «ان
جي او»ه��اي مردمييکي از سياس��تهاي اين
سازمان محس��وب ميشود .ضمن اينکه در کنار
اين سياست تالش گستردهاي براي به کارگيري
از ظرفيت سه قوه مجريه ،مقننه و قضائيه انجام
ش��ده است.محس��ني بندپي ادامه داد :در همين
راس��تا و با هم��کاري قوه قضائيه ما توانس��تيم
سامانه ثبت الکترونيکي طالق را در سطح کشور
راهان��دازي کنيم ضمن اينک��ه در مرحله بعدي
در راس��تاي همکاري قوه قضائيه الگوي دادگاه
درمان مدار را در  6استان راهاندازي کردهايم.
وي ب��ه هم��کاري ني��روي انتظاميبا س��ازمان
بهزيستي اشاره کرد و گفت :همکاري قوه مقننه

و مجريه نيز يکي از افتخارات سازمان بهزيستي
در اين دوره محس��وب ميش��ود ب��ه طوريکه با
همکاري دول��ت و مجلس ما توانس��تيم حقوق
پرسنل سازمان بهزيستي را در سال  97افزايش
دهيم .در برنامه شش��م توسعه توجه ويژهاي به
موضوع س�لامت اجتماعي شده است و بيش از
 35بار نام سازمان بهزيستي به عنوان متولي در
حوزه سالمت اجتماعي تاکيد شده است.محسني
بندپ��ي گف��ت :در همي��ن زمين��ه و در ماده 75
قانون برنامه ششم توسعه به موضوع پيشگيري
از معلوليتزداي��ي و ال��زام ک��ردن پرسش��گري
غربالگري قبل از ازدواج اشاره شده است .رئيس
س��ازمان بهزيستي کشور ادامه داد :هم اکنون 6
هزار معتاد متجاهر در س��طح کش��ور وجود دارد
ک��ه اين س��ازمان با هم��کاري س��اير بخشها
برنامههايي در راس��تاي درم��ان و حمايتهاي
آن��ان انج��ام ميدهد .در ح��وزه ک��ودکان کار
و خيابان��ي که ي��ک پدي��ده در اس��تان تهران
مش��اهده ميش��ود  60درصد از اين افراد اتباع
خارجي هس��تند .به طوريکه س��ازمان بهزيستي
نامهنگاريهايي را با وزارت امور خارجه داش��ته
تا اي��ن افراد به کشورش��ان بازگردند .وي ادامه
داد :متاس��فانه حض��ور ک��ودکان کار و خياباني
چهره شهر را نامناسب کرده است که اميدواريم
با تمهي��دات وزارت امور خارجه ک��ودکان اتباع
بيگان��ه (کار و خياباني) به کشورش��ان بازگردند.
همچنين پيش��نهاد کرديم خانوادهه��اي ايراني
که کودکانش��ان بيش از  3بار توس��ط س��ازمان
بهزيستي گرفته ميش��وند ،صالحيت نگهداري
کودک خود را نداش��ته باش��ند و کودکانشان به
سازمان بهزيستي واگذار شود.

اخبار
آغاز ثبت نام پنجمين آزمون
استخداميدستگاههاي اجرايي

ثبت نام پنجمين آزمون استخداميمشترک
فراگي��ر دس��تگاههاي اجراي��ي در س��ال
 ۱۳۹۷از امروز (يكش��نبه) آغاز ميش��ود.به
گ��زارش ميزان، ،ثبت ن��ام پنجمين آزمون
استخداميمش��ترک فراگير دس��تگاههاي
اجرايي در سال  ۱۳۹۷از فردا آغاز ميشود.بنا
بر اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور
کليه عالقمندان ميتوانند جهت ثبت نام و
شرکتدرپنجمينآزموناستخداميمشترک
فراگير دستگاههاي اجرايي در سال  ۱۳۹۷از
امروز با مراجعه به سايت اين سازمان در اين
آزمون شرکت کنند .گفتني است زمان ثبت
نام از روز يکش��نبه م��ورخ ۹۷/۰۲/۲۳آغاز
و در روز دوش��نبه م��ورخ  ۹۷/۰۲/۳۱پايان
ميپذيرد.بنابراين اطالعيه تاريخ ثبت نام به
هيچ عنوان تمديد نميشود و آزمون مذکور
در تاريخ  ۹۷/۰۴/۱۵برگزار خواهد شد.
آب شرب مازندرانيها
آلوده به شيراب ه خطرناک زباله

عضو مجمع نمايندگان اس��تان مازندران از
ورود ش��يرابههاي خطرناک به آب ش��رب
اس��تان مازندران خبر داد.ولي ا ...نانواکناري
درگف��ت وگو ب��ا خانه مل��ت ،درخصوص
مشکالت پس��ماند در اس��تانهاي شمالي
کش��ور ،گفت :پس��ماند به بح��ران طاقت
فرسايي در استان مازندران تبديل شده است،
به اين معني که درحال حاضر دپوي پسماند
در تمامينقاط اين استان درجنگل و ساحل
مازندران وجود داش��ته و نشت شيرابهها به
عنوان سميخطرناک ش��ايد روزانه بيش از
چند هزار ليتر وارد رودخانهها ميشود.نماينده
مردم بابل درمجلس ش��وراي اس�لامي ،با
اشاره به اينکه پسماند به عنوان سفيرمرگ
براي مازندران شناخته شده است ،افزود :اين
مسئله با همه مسئوالن درميان گذاشته شده
و س��والي نيز از وزير کشور دراين خصوص
مطرح ش��ده اس��ت ،البته در دوره مديريت
قبلي سازمان محيط زيست و اين دوره نيز
بحثهايي درباره حل مشکل پسماند صورت
گرفته است؛ ضمن اينکه با مسئوالن استاني
از جمله استاندار نيز گفت وگو شده است.
اجراي طرح مشاوره پيش از ازدواج
از ماه آينده در سراسر کشور

رئيس کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت:
اجراي طرح اجباري ش��دن مشاوره پيش از
ازدواج از هفته پيش در اس��تان تهران آغاز
شده اس��ت و از ماه آينده به طور سراسري
در کش��ور اجرايي ميشود .به ميزان ،رئيس
کانون سردفتران ازدواج و طالق درباره طرح
اجباري شدن مشاوره پيش از ازدواج گفت:
اجراي طرح اجباري ش��دن مشاوره پيش از
ازدواج از هفته پيش در اس��تان تهران آغاز
ش��ده و قرار بر اين اس��ت ک��ه اين طرح از
هفته ديگر در استان البرز اجرايي شود.علي
مظفري با بيان اينکه طرح اجباري ش��دن
مشاوره پيش از ازدواج موقتي نيست و کامال
کارشناس��ي شده است و از ماه آينده به طور
سراسري در کش��ور اجرايي ميشود ،افزود:
معايب کلي طرح برطرف ش��ده و زوجين با
بهره گيري از اين آموزشها و مشاورههاي
قبل از ازدواج ميتوانند در زندگي مش��ترک
راه صحيح را از غلط تشخيص دهند.
براي مشکالت مالي جامعه پرستاري
چاره انديشي شود

عضو کميس��يون بهداشت مجلس ،با بيان
اينکه جامعه پرستاري بايد به دنبال تعامل با
ساير بخشهاي حوزه سالمت بوده و تامين
مطالبات صنفي را در عرض س��اير اعضاي
تيم س�لامت نببيند به اين مهم تاکيد کرد
که جامعه پزشکي رانتپذير نيست .محمد
نعيم اميني فرد درگفت وگو با خانه ملت ،در
واکنش به اظهارنظر دبير کل خانه پرس��تار
مبني بر اينکه انباش��ت ق��درت و ثروت در
ح��وزه س�لامت در دس��ت گروهي خاص
کار بس��يار خطرناکي اس��ت گفت :در تمام
دني��ا برنامههاي حوزه س�لامت به صورت
تيمياجرا ميشود و هر عضوي از اين تيم
قطعا متناسب با وظايف و جايگاهي که به
عنوان عضو مهم حوزه سالمت دارد ،ديده
ش��ود .نماينده مردم ايرانش��هر درمجلس
ش��وراي اس�لامي ،ادامه داد :در چهار سال
گذشته وضعيت پرستاران بهتر شده است،
هر چند از وضعيت ايدهآلي برخوردار نيستند،
اما گزارشهايي که از جامعه پرس��تاري به
مجلس رسيده گوياي ارتقاي وضعيت آنها
نسبت به قبل است.

