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اخبار
شناسای  ۳۷۶۵۰نفر مبتال به
«اچآيوي» تا پایان سال 96

مرکز مديري��ت بيماريهاي واگي��ر وزارت
بهداش��ت اعالم کرد :بر اس��اس نظام جامع
مديري��ت دادههاي الکتروني��ک اچ آي وي
کشور ،تا پايان سال  ۱۳۹۶مجموعا ۳۷۶۵۰
نفر مبت�لا به اچ آي وي شناس��ايي ،ثبت و
گزارش ش��ده اس��ت که  ۸۳درص��د آنان را
مردان و  ۱۷درصد را زنان تشکيل ميدهند و
 ۵۱درصد موارد ثبت شده در گروه سني ۲۱
تا  ۳۵سال هستند.به گزارش ايسنا ،بر اساس
اين نظام گزارش دهي ،از کل موارد شناخته
شده تعداد  ۱۳۲۹۳نفر فوت ثبت شده است
و  ۱۵۲۷۸نف��ر نيز وارد مرحل��ه ايدز (اچ آي
وي پيش��رفته) شدهاند.بر اساس اعالم مرکز
مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت،
علل ابتال به اچ آي وي در بين کل مواردي
که از س��ال  ۱۳۶۵تا کنون در کشور به ثبت
رسيدهاند به ترتيب ،تزريق با وسائل مشترک
در مصرف کنن��دگان م��واد ( ۶۱.۷درصد)،
رابطه جنسي ( ۲۰.۳درصد) و انتقال از مادر به
کودک ( ۱.۵درصد) بوده و راه انتقال در ۱۶.۳
درصد از اين گروه نامشخص مانده است.الزم
به ذکر اس��ت که راه انتقال  ۰.۲درصد از اين
موارد مربوط به خون و فرآوردههاي خوني در
سالهاي پيش از اجراي سياست پااليش صد
در صدي خون س��الم توسط سازمان انتقال
خون ميباش��د.اين در حالي است که الگوي
راه انتقال و درص��د ابتالي زنان و مردان در
سالهاي اخير تغيير کرده است؛ به گونهاي
که از کل موارد شناس��ايي و گزارش شده در
س��ال ۳۲ ،۱۳۹۶درصد موارد ثبت را زنان و
 ۶۸درصد آنها را مردان تش��کيل ميدهند و
راه احتمالي انتقال در  ۳۳درصد موارد اعتياد
تزريقي ۴۷ ،درصد روابط جنس��ي (۲۴درصد
زن و  ۲۳درصد مرد)؛ ۲درصد مادر به کودک
و در  ۱۸درصد راه احتمالي ابتال بيان نش��ده
است .ضمنا هيچ مورد ابتال جديدي از طريق
خون و فرآوردههاي خوني ثبت نشده است.
مراجعه  ۵۴۵نفر براي دريافت
مجوز سقط درماني در تهران

نماينده مردم دزفول در مجلس گفت:
 ۹۰درصد تاالب آبي هورالعظيم خشک
شده است.عباس پاپي زاده در گفتوگو
ب��ا خانه ملت ،درب��اره وضعيت تاالب
هورالعظيم،گفت :علت اصلي و اساسي
آتش گرفتن تاالب آبي هورالعظيم را
باي��د در بي آبي تاالب جس��تجو کرد،
بنابراين براي نجات تاالب ميبايست
برگردان��دن آب ب��ه رودخان��ه کارون
از سرش��اخههاي دز در اولوي��ت قرار

نابودي  ۹۰درصدي تاالب هورالعظيم

بگيرد ت��ا بتوان به طور س��اختاري از
تاالب آبي هور العظيم در برابر حوادثي
همچون آتش سوزي جلوگيري بعمل
آورد.نماينده م��ردم دزفول در مجلس
ش��وراي اس�لاميتصريح کرد :تاالب
هورالعظي��م در آخري��ن اميدهاي احيا
به س��ر ميبرد و اگر تمهيداتي در اين
زمين��ه در نظ��ر گرفته نش��ود ،اوضاع
تاالب مذکور وخيم تر ميش��ود و اين
در حالي است که هم اکنون به نوعي

اين تاالب آبي بي نظير تبديل به کوير
شده اس��ت زيرا در اين تاالب پوشش
گياهي ديده نميشود.پاپي زاده افزود:
آتش گرفتن تاالب هورالعظيم نشان از
اين مس��ئله دارد که عمر تاالب رو به
پايان است بنابراين بايد شرايط انتقال
آب به تاالب هور العظيم مهيا ش��ود و
اين در حالي است که بايدبه اين نکته
نيز اش��اره کرد که استان خوزستان در
بحث آب و فاضالب دچار مش��کالت

حوادث در ايران
جدي اس��ت.وي تصريح ک��رد :مادر
دزفول درش��رايطي ش��اهد افت فشار
پايين آب هس��تيم ک��ه رودخانه دز از
داخل دزف��ول عب��ور ميکنداما عدم
مديريت بهينه مانع از اجازه برداش��ت
بهينه از منابع آبي اين رودخانه بس��يار
مهم است.عضو کميسيون کشاورزي،
آب ومناب��ع طبيع��ي مجل��س با بيان
اينک��ه  90درص��د ت��االب آب��ي هور
العظيم خشک شده اس��ت يادآورشد:

افسر پليس چک  804ميليون توماني
را به صاحبش برگرداند

پوش��شهاي گياهي وني��زاري که در
تاالب ب��وده اس��ت ،تقريب��ا در حال
نابودي است که اين امر از نظر زيست
محيطي تاثير منفي بر اين تاالب بسيار
مهم دارد.

مجتبي شاكري اجراي بدون اعمال سلیقه«قانون منع بكارگيري بازنشستگان» را نيازمند آيين نامه اجرايي دولت دانست

 45مدير شهرداري در صف خروج از بهشت

گ�روه اجتماع�ي :پ��س از تصويب قان��ون منع به
کارگيري بازنشستگان در مجلس ،در حال حاضر45
مدير و معاون شهردار تهران در صف خروج از بهشت
هستند؛البته هنوز تکليف شهردار ميانسال تهران در
اين ميان مش��خص نيست.به گفته مجتبي شاكري
عضو ش��واري شهر تهران ،پيش��گاميمديران براي
اجراي اين قانون بس��يارخوب است ولي اين قانون
هنوز از ش��وراي نگهبان عبور نكرده و توسط دولت
ابالغ نشده است و آيين نامه اجرايي ندارد ؛ بنابراين
كميبايد در اين خصوص تامل كرد تا س��ليقههاي
مختلف در آن نتوانند تغيير ايجاد كنند.
«مجتبي شاكري» عضو سابق شوراي شهر تهران
در گفت و گو با «عصر ايرانيان» با اشاره به تصويب
قانون منع بكارگيري بازنشستگان در مجلس شوراي
اسالمياظهار داشت :هفته گذشته مجلس شوراي
اس�لامييكي از مصوبات بسيار خوب را به تصويب
رساند و اميدواريم تا اجراي كامل اين قانون را دنبال
كند تا دچار انحراف وآسيب نشود .شايد از آرزوهاي
نيروهاي انقالب اين بود كه جوان گرايي در ساختار
نظام اداري و اجرايي كشور به نوعي عملياتي شود و
اين مصوبه اين كار را انجام داده است .
وي در ادام��ه ب��ه اج��راي قان��ون من��ع بكارگيري
بازنشستگان در شهرداري تهران اشاره كرد و توضيح
داد  :پيشگاميمديران براي اجراي اين قانون بسيار
خوب اس��ت ولي اين قانون هنوز از شوراي نگهبان
عبور نكرده و بعد هم بايد توسط دولت ابالغ شود و
آيين نامه اجرايي پيدا كند تا سليقههاي مختلف در آن
نتوانند تغيير ايجاد كنند .اين عضو سابق شوراي شهر
تهران ادامه داد  :طي روزهاي اخير ش��هردار تهران
اج��راي اين قانون را در دس��تور كارش قرار داده اما
اول بايد مش��خص شود با كدام آيين نامه ميخواهد
اين كار را انجام دهد؟ ش��ايد ش��هرداري براي آيين
نامه نويس��ي ميخواهد به كم��ك دولت كند ؛ ولي
اين موضوع بايد يك وحدت رويهاي در اجرا داش��ته
باشد تا داوريهايي از اين دست صورت نگيرد كه آيا
شهردار ميتواند طبق اين قانون شاغل باشد يا خير.

ش��ريف ،بدريان ،برزين ضرغامي ،عليرضا حسيني
نوکنده،اميرحسين رئيس��ي ،هادي اسپندياري،عزيز
عيس��يپور ،محسن اس��دي،علياکبر پرويزي ،رضا
نگهبان،عيناهلل حاج پيري،مهدياني،رحيمي،کرماني،
بهم��ن نوري،رضاييان،مقيمي،زارع،رئ��وف قادري،
ابوالفضل ذوالقدر ،نادر روانبد ،مرواريد ،بابک جعفريان،
رحمانزاده ،حميد يامينيپور ،عليرضا يعقوبي ،محسن
مرادي ،واحد کياني ،اشرفي ،محمود قديري.
حسيني مکارم استعفا داد ،افشاني پذيرفت


مجتبي ش��اكري تصريح كرد  :به نظر ميرسد بايد
يك تامل چند هفتهاي و شايد كمتر صورت گيرد تا
شوراي نگهبان نظر خود را در اين رابطه اعالم كند
و دولت هم آيين نامه اش را ابالغ كند وسپس ابعاد
آن را مشاهده كنيم كه چه تازگي را در فضاي اداري
و مديريتي ما بوجود ميآورد .
افشاني  :تابع قانون و نظر شوراي شهر هستم


بنابر اين گزارش  ،قانون منع به کارگيري بازنشستگان
با تصويب اصالحاتي داي��ره تنگ مديريتي را براي
جوانان اندکي بازتر کرد .قانوني که بسياري از مديران
رده باال در سن بازنشستگي يا بازنشسته سعي کردند
تا با انجام البيهاي��ي مانع تصويب طرح اصالحيه
ش��وند ولي مجلس شوراي اسالميدر دوشنبه هفته
گذش��ته با 80درصد راي موافق آن را تصويب کرد.
در اين بين منع ادامه فعاليت ش��هردار تهران نيز بر
س��ر زبانها افتاده اس��ت .با وج��ود اهميت موضوع
شفافس��ازي دقيقي صورت نگرفته است .افشاني
متول��د  1338اس��ت و به عقيده برخ��ي از اعضاي
ش��وراي ش��هر وي خود را بازخريده کرده بنابراين

مشمول قانون نميشود ولي در آنسوي ماجرا ،يکي
از نماين��دگان اص�لاح طلب مجل��س و از طراحان
اصالح قانون منع به کارگيري بازنشس��تگان معتقد
است که افش��اني هم بايد از پست خود خداحافظي
کند.محمد علي افش��اني شهردار تهران درخصوص
قانون منع به کارگيري بازنشس��تگان در شهرداري
تهران گفت :روز پنجشنبه هفته گذشته اعالم کردم
ليست افراد بازنشسته در ش��هرداري تهران را برايم
بياورن��د تا اين قانون را در ش��هرداري اجرايي کنم.
وي درخصوص حضور خودش در شهرداري با توجه
به اين قانون گفت :تابع قانون و نظر ش��وراي شهر
هس��تم .به گزارش فارس ،اس��اميبرخي از مديران
و معاوناني که در ش��هرداري تهران بازنشس��ته و در
حال حاضر مش��غول ب��ه کار هس��تند وبايد تعيين
تکليف ش��وند به ش��رح زي��ر است.حس��ن رباطي،
محسن پورس��يدآقايي ،رسول کش��تپور سميعاهلل
مکارم حس��يني ،عظيم بابايي،س��يد احمد صفوي،
ولياهلل شجاعپوريان ،فاطمه راکعي ،رستم عزيزي،
سعيد اوحدي ،سيدعلي ميرباقري ،حبيباهلل تاجيک
اس��ماعيلي ،اميرحسين صديقي ،رس��ول منتظري،

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،شهردار تهران
استعفاي معاون مالي و اقتصادي خود را پذيرفت.سميع
اهلل حسيني مکارم معاون مالي و اقتصادي شهرداري
تهران در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران با اش��اره به
تصميم خود براي کنارهگيري از اين مسئوليت گفت:
من از س��مت معاونت مالي و اقتصادي ش��هرداري
تهران اس��تعفا دادهام و آقاي افشاني هم اين استعفا
را پذيرفته است.
مديرعامل موسسه همشهري استعفا داد


اين گزارش ميافزاي��د  ،مرتضي حاجي مديرعامل
موسس��ه همش��هري طي نامهاي به تاريخ س��وم
مردادماه و فرداي روزي که نمايندگان مجلس منع
به کارگيري بازنشس��تگان را به تصويب رس��اندند
خطاب به هيئت مديره اين موسس��ه استعفانامهاي
نوشت.وي دليل استعفاي خود را از اين سمت احترام
به راي نمايندگان مجلس در خصوص ممنوعيت به
کارگيري مديران بازنشسته دانست و درخواست کرد
اس��تعفاي او را صرفنظر از نظر شوراي نگهبان و يا
اينکه اين شرکت مشمول اين قانون ميشود يا خير،
مورد بررسي قرار دهند .زيرا نگاه و تمايل مجلس به
جايگزيني مديران جوان تر است.يکشنبه هفته آينده
مجمع عموميموسسه همشهري برگزار ميشود که
در آن ترکيب جديد هيئت مديره و موضوع استعفاي
مرتضي حاجي مورد بررس��ي قرار ميگيرد و هنوز
مشخص نيست با اين استعفا موافقت شود يا خير؟

معاون امور جوانان وزير ورزش اعالم کرد:

طبق آمار پزشکي قانوني ،در سه ماه نخست
امس��ال  ۵۴۵نفر جهت دريافت مجوز سقط
درماني (جسماني) به مراکز پزشکي قانوني
اس��تان تهران مراجعه ک��رده اند.به گزارش
مهر به نقل از روابط عموميپزشکي قانوني
تهران ،در سه ماه نخست سالجاري ۵۴۵ ،نفر
جهت دريافت مجوز سقط درماني (جسماني)
به مراکز پزشکي قانوني استان تهران مراجعه
کردهاند ک��ه اين تعداد در مقايس��ه با مدت
مش��ابه س��ال  ۹۶که تعداد درخواست براي
صدور مجوز س��قط درماني  ۵۴۸مورد اعالم
ش��ده بود ،نيم درصد کاهش يافته است .در
خرداد ماه  ۱۷۰مورد جهت دريافت مجوزسقط
درماني به اين اداره کل مراجعه کردهاند که در
مدت مشابه سال قبل  ۱۲درصد کاهش يافته
است.بنابر اين گزارش ،شرايط ضروري براي
صدور مجوز سقط درماني به دو گروه تقسيم
ميشود .ش��رايط مربوط به ناهنجاريهاي
جنيني و ش��رايط مربوط به آن شامل :وجود
يک بيماري جدي در مادر در مورد مشکالت
و ناهنجاريهاي جنيني ،تش��خيص قطعي
ناهنج��اري ب��ا آزمايش ژنتي��ک معتبر و يا
سونوگرافي معتبر ،ناهنجاري يا ناهنجاريهاي
موجب حرج م��ادر ،رضايت آگاهانه و کتبي
مادر ،سن بارداري کمتر از  ۱۹هفته براساس
س��ونوگرافي سريال معتبر و تشخيص حرج
مادر توس��ط  ۳متخصص مربوطه و به تاييد
پزشکي قانوني است.
بالتکليفي  ۵۰پروژه آموزشي
در استان تهران

مديرکل نوسازي مدارس استان تهران درباره
پروژههاي آموزش��ي نيمه تمام و بالتکليف
تهران گفت :براي تکميل و تعيين تکليف ۵۰
فضاي آموزشي نيمه تمام در تهران نزديک به
 ۳۵ميليارد تومان اعتبار نياز است .البته خيرين
هم کمک ميکنن��د و پا به پاي دولت پيش
ميآيند.علي ش��هري در گفتوگو با ايسنا ،با
بيان اينکه در استان تهران نيمياز کالسهاي
درس تخريبي ،بازسازي شدهاند گفت :حدود
 ۳۰درصد مدارس نيازمند مقاوم س��ازي نيز
مقاوم ش��دهاند؛ اما هنوز  ۸۵۰۰کالس درس
نيازمند تخريب و بازس��ازي اند.وي افزود :در
اين ميان خيرين کمکهاي خوبي داشتهاند
و  ۳۴درصد کالسهاي موجود را يا ساختهاند
و يا در س��اخت مش��ارکت کردهاند که رقم
قابل توجهي اس��ت .در چند سال اخير شاهد
رش��د مشارکتها هس��تيم به نحوي که در
ابتداي س��ال تحصيلي جديد حضور خيرين
در پروژههاي مورد بهرهب��رداري قابل توجه
است و پيشبيني ميکنيم از  ۴۴مدرسه قابل
بهره برداري ،دو سوم را توسط خيرين و يا با
مشارکت آنها آماده تحويل کنيم.

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
ميگويد همانطور که آمار طالق در کشور  10درصد
کاهش يافته است به همين ميزان نيز تشکيل خانواده
و ازدواج نيز روند نزولي داش��ته اس��ت .محمدمهدي
تندگويان در گفتوگو با پانا درخصوص آمار ازدواج و
طالق در کشور گفت :آمارهاي سازمان ثبت احوال را
در زمين��ه ازدواج و طالق تأييد ميکنم و ما در حوزه
جوان��ان وزارت ورزش کاه��ش آمار طالق را ش��اهد
هس��تيم اما نکتهاي ک��ه وجود دارد اين اس��ت که با
کاهش ازدواج نيز روبهرو هستيم به طوري که اگر 10
درصد کاهش طالق را داريم ،ثبت ازدواج در کشور نيز
 10درصد کاهش يافته است.
هش�داري جدي درب�اره کاه�ش آم�ار ازدواج در
کشور

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با
بيان اينکه کاهش آمار ازدواج در کشور هشداري جدي
است ،گفت :در زمينه کاهش طالق اتفاقات خوبي در
کشور صورت گرفته است و يکسري فرهنگسازيها

کاهش 10درصدي آمار ازدواج در کشور

و ايجاد دفاتر مش��اوره و امکاناتي که در حوزه آموزش
خانواده در اختيار زوجها قرار گرفته باعث ش��ده است
تا از بس��ياري از طالقها در کشور جلوگيري شود .در
گذش��ته اگر زوجي براي طالق مراجعه ميکرد براي
او پرونده تشکيل ميشد و پروسه طالق طي ميشد
اما اکنون وقتي زوج��ي براي طالق مراجعه ميکند،
آن را به دفاتر مش��اوره س��وق ميدهند و قوه قضاييه
موظف است کار مشاوره را انجام دهد.وي درخصوص
برنامههاي معاونت جوانان براي افزايش آمار ازدواج در
کش��ور گفت :ما در دو حوزه ازدواج و طالق اقداماتي
را انجام ميدهيم که در موضوع ازدواج مش��وقهايي
انجام ميش��ود و آگاهيرساني در زمينه ازدواج هم به
مردم صورت ميگيرد اما واقعيت اين است که درباره
ازدواج دو نکته تأثيرگذار وجود دارد که شامل اقتصاد و
فرهنگ ميشود.

کاهش ازدواج جوانان دارد ،وقتي جواني نتواند اشتغال
و مسکن مناسبي داشته باشد مسلم است که نميتواند
ازدواج کند و تشکيل خانواده براي او سخت ميشود.
وي با اش��اره به تأثير مس��ايل فرهنگ��ي در موضوع
ازدواج و تش��کيل خانواده گفت :مسأله اين است که
فرهنگ جامعه ما تغيير کرده اس��ت .اعتقادات ،باورها
و نگرش جوانان نس��بت به گذشته ،خيلي تغيير کرده
است و مسايل نوپديدي در حوزههاي فرهنگي ايجاد
شده است که نهادهاي مختلف بايد ورود پيدا کنند و
در اين زمينه صدا و س��يما نقش پررنگي دارد.معاون
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان
اينکه بنيان خانواده در ايران خيلي ضعيف شده است،
تأکيد کرد :فرهنگي که قبال براي ازدواج در خانوادهها
وجود داشت تغيير کرده است .معضالت از جمله ازدواج
سفيد به وجود آمده است که آسيبهاي فرهنگي بسيار
زيادي در کشور دارد.

 ۹۷درصد مساحت ايران دچار خشکسالي بلندمدت است
رئي��س مرک��ز ملي خشکس��الي
و مديري��ت بح��ران س��ازمان
هواشناس��ي گفت :در ب��ازه ۱۲۰
م��اه اخير منتهي به تيرماه س��ال
جاري ۹۷ ،درصد مس��احت ايران
به خشکس��الي انباشته و بلندمدت
دچار ش��ده است و همين موضوع
وضعي��ت ذخيره آبي کش��ور را در
مناطق مختلف نشان ميدهد.
ص��ادق ضيائي��ان در گفتوگ��و با
ايس��نا،افزود :بر اس��اس ش��اخص
 ۱۲۰ماه��ه منتهي به پاي��ان تير،
حدود  ۹۷درصد از مس��احت کشور
با درجات مختلف خشکسالي بلند
مدت مواجه هستند که از اين ميان
 ۵.۵درصد خشکسالي خفيف۲۸.۵ ،
درصد دچار خشکسالي متوسط ۵۰،
درصد خشکسالي شديد و  ۱۳درصد
با خشکسالي بسيار شديد را تجربه
ميکنند و تنها  ۰.۳درصد از مساحت
وضعي�ت خشکس�الي در ي�ک
کشور داراي ترسالي ضعيف و ۰.۱
درصد ترس��الي متوس��ط و مابقي سال اخير
ضيايي��ان به وضعيت خشکس��الي
نواحي از شرايط نرمال هستند.
کش��ور در ب��ازه کوتاهمدت اش��اره
ته�ران و  ۲۰اس�تان ديگ�ر و اظهار کرد :بر اس��اس ش��اخص
 ۱۲ SPEIماه��ه منتهي به پايان
خشکسالي شديد دارند
وي در م��ورد آخري��ن وضعي��ت تيرماه  ،۹۷اغلب مناطق و استانهاي

کش��ور ش��اهد درجات مختلفي از
خشکسالي هستند .در مجموع حدود
 ۹۱.۷درصد از مس��احت کش��ور با
درجات مختلف خشکس��الي کوتاه
مدت مواجه اس��ت که از اين ميان
 ۱۷درص��د با خشکس��الي خفيف،
 ۲۷درصد خشکس��الي متوسط۱۷ ،
درصد خشکسالي شديد ۳۰ ،درصد
با خشکس��الي بسيار ش��ديد مواجه
هس��تند و تنها  ۸درصد از مساحت
کشور در شرايط نرمال قرار دارد.

خشکس��الي کش��ور اظه��ار کرد:
پهنهبن��دي خشکس��الي ۱۲۰
ماه��ه منتهي ب��ه پاي��ان تيرماه
۱۳۹۷حاک��ي از آن اس��ت ک��ه
بخشهاي گستردهاي از مساحت
کش��ور دچار خشکس��الي خفيف
تا بس��يار ش��ديد بلندمدت است.
در بخشهاي��ي از اس��تانهاي
تهران ،البرز ،قزوي��ن ،آذربايجان
ش��رقي ،زنجان ،فارس ،خراسان
رض��وي ،کهگيلوي��ه و بويراحمد،
خراسان شمالي ،خراسان جنوبي،
بحران ج�دي آب در مناطق ،۴
خوزس��تان ،بوش��هر ،کرم��ان و
قسمتهايي از کرمانشاه ،لرستان ۲۲ ،و مجموعه چيتگر
يزد ،س��منان ،ق��م ،سيس��تان و همچنی��ن در راس��تای اخبار این
بلوچستان همچنين بخشهايي از
اصفهان و چهارمحال و بختياري
خشکسالي بلندمدت شديد و حتي
بسيار شديد وجود دارد.

فرمانده انتظامياس��تان خراسان رضوي از
درگيري مسلحانه پليس با سوداگران مرگ
و کش��ف  ۴۰۰کيلوگرم ترياک خبر داد.به
گزارش ميزان  ،سردار قادر کريميگفت :در
پي کسب اطالعاتي مبني بر حمل محموله
س��نگين مواد افيوني از استانهاي جنوبي
کشور به خراس��ان رضوي و شهر مشهد،
ردزنيهاي گس��ترده در اين رابطه آغازشد.
فرمانده انتظاميخراس��ان رض��وي افزود:
ماموران مرک��ز عمليات ويژه پليس مبارزه
ب��ا موادمخدر پس از کنترل و مراقبتهاي
پوشش��ي ،س��اعت يک بامداد دوشنبه ،در
محور خواف به مشهد خودروي وانت مزدا
دوکابين حامل موادمخدر را در نقطه کمين
خود متوق��ف کردند.س��ردار کريميخاطر
نش��ان کرد ۲ :س��وداگر م��رگ که قصد
فرار داش��تند در برابر مردان قانون دس��ت
به اس��لحه بردند و درگيري مسلحانه آغاز
شد.وي گفت :ماموران مرکز عمليات ويژه
پليس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوي
و مام��وران فرمانده��ي انتظاميخواف در
اين درگيري مس��لحانه يکي از سوداگران
مرگ را به ض��رب گلوله خود زمين گير و
قاچاقچي ديگر را نيز دستگير و در بازرسي
از خودروي وانت بار  ۴۰۰کيلوگرم ترياک
به همراه يک قبضه اسلحه جنگي کالش،
 ۴تيغه خش��اب و مهمات مربوطه کش��ف
کردند.س��ردار کريميدر پايان با تش��کر از
تيمهاي اطالعات و عمليات پليس مبارزه با
مواد مخدر خراسان رضوي گفت :تحقيقات
از اين  ۲سوداگر مرگ ادامه دارد.

سرگرداني صدها کوهنورد
در پيزلزله اندونزي

خشکسالي شديد تهران و  ۲۰استان ديگر

حوزه ،س��يدآرش حسيني ميالني
رئيس کميته محيط زيست شوراي
شهر در پاسخ به اين سوال که آيا
درياچه خليج فارس در منطقه ۲۲
در معرض خشک شدن قرار دارد،
با بي��ان اينک��ه آب درياچه خليج
فارس از طريق رودخانه کن تامين
ميش��ود ،گفت :به غي��ر از حقابه
خريداري شده از رودخانه کن منبع
آبي ديگ��ري در حال حاضر وجود
ندارد .آب رودخانه کن هم پس از
تصفيه وارد درياچه ش��ده و همين
آب مجددا روزانه تصفيه ميش��ود
تا کيفيت آن حفظ شود اما افزايش
دما و تبخير تامي��ن آب درياچه را

کشف دهها كيلو ترياک در درگيري
مسلحانه پليس با سوداگران مرگ

حوادث دور دنيا

موارد بر عهده معاونت جوانان نيس��ت بلکه ما وظيفه
خودمان را در حيطه مسئوليتهايي که بر عهده داريم،
انجام ميدهيم از جمله اينکه آموزشهاي رايگان در
حوزه ازدواج و خانواده انجام ميشود و دفاتر مشاوره ما
فعال هستند .اکنون  100دفتر مشاوره در کشور فعال
است که تا پايان سال به  200دفتر ميرسد.تعهد داده
ايم که هر سال  100دفتر مشاوره در کشور ايجاد کنيم
اما قصه اين اس��ت که همه مسئوليتها در اختيار ما
تأثير مستقيم اقتصاد بر کاهش آمار ازدواج
تندگويان در ادامه با بيان اينکه مسايل اقتصادي تأثير راهاندازي  100دفتر مشاوره ازدواج تا پايان سال قرار ندارد و نهادهاي مسئول بايد تکاليف خودشان را
مستقيميبر ازدواج دارد ،گفت :اقتصاد تاثير مستقيميبر تندگويان خاطرنش��ان کرد :در موض��وع ازدواج همه انجام دهند.

در آينده دشوار ميسازد.وي ادامه
داد :اگر تبخير آب از درياچه خليج
فارس زياد باشد ،مسئوالن مجبور
هس��تند براي تامين آب مورد نياز،
دوباره آب خري��داري کنند چراکه
منطقه  ۲۲ذخيره آب کافي ندارد.
س��خنگوي کميس��يون سالمت،
محيط زيس��ت و خدمات شهري
ش��وراي ش��هر تهران با اشاره به
پايين آمدن س��طح آب زيرزميني
در منطقه  ۲۲اظهار داشت :منطقه
 ۲۲با افت ش��ديد س��طح آبهاي
زيرزميني مواجه اس��ت .آب مورد
ني��از ب��راي مجموع��ه چيتگر نيز
توس��ط هفت چ��اه در اين منطقه
تامين ميشده است اما جنگلهاي
چيتگ��ر نيز دچ��ار اف��ت آبهاي
زيرزمين��ي ش��دهاند و در نتيج��ه
مجموعه چيتگر به شدت با مشکل
کمبود آب مواجه است.
حس��يني ميالني افزود :براساس
گزارشهاي��ي ک��ه به دس��ت ما
رس��يده اس��ت ،از پس��اب منطقه
براي آبي��اري جنگلهاي چيتگر
اس��تفاده ميش��ود اما منطقه ۲۲
با مش��کل جدي آب روبهروست.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا

افسر پليس راهنمايي و رانندگي سه چک
به مبلغ  804ميليون تومان را به صاحبش
برگرداند.به گزارش ايس��نا ،سروان عليرضا
افشار از عوامل منطقه  6اين پليس حوالي
س��اعت  14یکشنبه ،در حين انجام وظيفه
مش��اهده ميکند که يک کيف پول داخل
رينگ ميدان فردوسي افتاده است.وي کيف
را برداشته و داخل آن عالوه بر يک سري
کارت شناس��ايي 3 ،فقره چک با مجموع
مبالغ  804ميليون تومان به تاريخ روز و در
وجه حامل پيدا ميکند.افشار پس از تماس
با صاحب کيف پول ،در حضور عوامل منطقه
و بعد از تنظيم صورت جلسه کيف مذکور
را به صاحب آن تحويل ميدهد.بر اساس
گزارش مرکز اطالعرساني پليس راهنمايي
و رانندگي تهران بزرگ ،سردار محمدرضا
مهماندار ،رئيس پليس راهنمايي و رانندگي
تهران بزرگ از اين افس��ر پاکدست پليس
راهنمايي تقدير و تشکر کرد.

خطر خش��ک ش��دن جنگلهاي
چيتگر وج��ود دارد؟ تصريح کرد:
اگر آبياري به موقع انجام نش��ود
مش��کل ايجاد خواهد ک��رد .اين
موضوع يک بحث کليدي اس��ت
ک��ه بايد ب��راي ح��ل معضل آن
منطق��ه ،منابع آبي تامين ش��ود.
ميالني افزود :يکي از بحثهايي
ک��ه ميت��وان در اي��ن خصوص
پيگيري کرد اح��داث تصفيهخانه
محل��ي در منطقه  ۲۲اس��ت که
ش��وراي چه��ارم ني��ز ب��ه دنبال
احداث تصفيهخان��ه محلي براي
آبي��اري جنگله��اي چيتگر بود
اما پيگيريهايش��ان به سرانجام
نرس��يد تا بتوانيم از پساب منطقه
براي آبي��اري جنگلهاي چيتگر
اس��تفاده کنيم .اين عضو شوراي
ش��هر با اش��اره به وج��ود بحران
کمآب��ي در ش��رق ته��ران ني��ز
خاطرنش��ان کرد :در منطقه چهار
هم س��طح وسيعي از جنگلکاري
وجود دارد ک��ه نيازمند منابع آب
زيرزميني براي آبياري هس��تند و
بر اين اس��اس ،نيازمن��د تدبيري
براي آبياري فضاهاي سبز موجود
در منطقه چهار نيز هستيم.

در پ��ي وق��وع زلزل��ه  ۶.۴ريش��تري در
اندونزي صدها کوهنورد سرگردان شدند.
ب��ه گزارش ايس��نا ،بنابر اع�لام مقامات
مديريت بالي��اي اندونزي تالشها براي
نج��ات صده��ا کوهن��ورد که ب��ه دنبال
وقوع زلزل��ه در جزيره «لومبرک» گرفتار
ش��دهاند ،ادامه دارد.گفته ش��ده است در
زم��ان وقوع زمين لرزه  ۸۲۰نفر در دامنه
ک��وه آتشفش��اني  Rinjaniبودهاند که
 ۲۴۶نف��ر از آنان نجات داده ش��دند.بنابر
اع�لام رس��انههاي محل��ي دو بالگرد به
منطقه اعزام شدهاند تا کوهنوردان گرفتار
را نجات دهند و بين آنان غذا توزيع کنند.
به گزارش خبرگزاري رويترز ،روز يکشنبه
زمي��ن لرزهاي به بزرگي  ۶.۴ريش��تر ۵۰
کيلومتري ش��مال شرق ش��هر ماتارام را
لرزاند اما شدت آن به ميزاني باال بود که
در جزيره بالي نيز احساس شد.
طوفان در ژاپن
 ۲۴زخميبهجا گذاشت

رس��انههاي داخل��ي ژاپن اع�لام کردند:
طوف��ان  Jongdariدس��تکم ۲۴
زخم��يو مصدوم برجا گذاش��ته و موجب
گرماي ش��ديد در منطق��ه «هوکوريکو»
شده است.به گزارش ايس��نا ،اين طوفان
پ��س از آنک��ه مناطق غربي ژاپ��ن را در
نورديد با شدت کمتري به منطقه کيوشو
وارد ش��د.همچنين طبق اع�لام مقامات
محلي گزارش��ي از تلفات و خسارتهاي
احتمالي ناشي از طوفان  Jongdariدر
مناطقي که اوايل ماه جاري گرفتار س��يل
و رانش زمين ش��ده بودند ،منتش��ر نشده
اس��ت.اين طوفان اوايل روز يکشنبه وارد
مناطقي از ژاپن ش��د که با ب��ارش باران
ش��ديد و افزايش دما همراه بود .همچنين
گزارشها حاکي از آن است که در چندين
استان خس��ارتهايي به ساختمانها وارد
شده است.به گزارش ژاپن تودي ،طوفان
 Jongdariهمچني��ن برنام��ه پ��رواز
هواپيماها را تحت تاثير قرار داده و موجب
شده پرواز هواپيماهاي چندين خط هوايي
از توکيو به غرب اين کشور لغو شود.

