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خبر ويژه

وزير بهداشت با تأکي د بر اينکه من هيچ وقت نگفتهام روغن پالم مضر و سرطانزاست ،گفت :در حال حاضر واردات روغن پالم به کشور به کمتر از  ۴۵۰هزار تن رسيده است.
به گزارش فارس؛ سيدحسنهاشميافزود :البته باي د توجه داشت که مصرف زيا د اين روغن مضر است ،همچنين يکسري از پالمها خوب بوده و يکسري زماني که مصرف آن زيا د شو د مضر خواهد
ي و بستنيفروشيها نياز به پالم داريم ،ولي به دليل اينکه برخي به دنبال گمراه کردن افکارعموميهستن د ميگوين د ورودش به کشور افزايش يافته است.هاشميبيان
بود ،به طور مثال ،در شيرين 
داشت :زماني که ما دولت را تحويل گرفتيم ،واردات پالم  750هزار تن بو د و عوارض آن نيز زير  10درصد ،ولي اکنون واردات آن به کمتر از  450هزار تن رسيده و عوارض آن باالي  30درصد
است و امسال نيز در  10ماهه سال جاري  300هزار تن واردات پالم را کاهش داده و در مقابلش از روغن کلزا و مصرف آن حمايت کر دهايم.
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مردم از بازار فروش پرندگان وحشي دوري کنند!

اخبار

ديپلم هنرستانيها  ۱۲ساله شد

ي و حرفهاي
مديــرکل آموزشهاي فنــ 
آموزش و پرورش با اشــاره به ســه ساله
شــدن دوره فنــي و حرفهاي و اســتقرار
پايه دوازدهم در ســال آتي از امکان ادامه
تحصيل دانش آمــوزان فني و حرفهاي از
طريق کنکور سراســري خبر داد.محسن
حسيني مقدم در گفتوگو با ايسنا ،درباره
نحوه ادامه تحصيل دانشآموزان شــاخه
فني و حرفهاي با توجه به سه ساله شدن
دوره فني و حرفــهاي اظهار کرد :در حال
حاضر دانشآموزان با دريافت مدرک سال
ســوم ،وار د دوره کارداني ميشون د ولي از
سال آينده ديپلم دانش آموزان شاخه فني و
حرفهاي نيز همانن د شاخه نظري  ۱۲ساله
ميشود.وي افزود :در واقع سال تحصيلي
آينده پايه دوازدهم مستقر خواه د ش د و از
سال  ۹۸ادامه تحصيل دانش آموزان فني
و حرفــهاي و کاردانــش از طريق کنکور
سراسري صورت گيرد.مديرکل آموزشهاي
ي و حرفهاي آموزش و پرورش در پاسخ
فن 
به اينکه آيــا فارغالتحصيالن دوره فني و
حرفهاي ميتوانن د در ســاير رشــتههاي
دانشــگاهي نيز شــرکت کننــد؟ گفت:
تصميمگيري درباره جزئيات اين امر بستگي
به سياستهاي وزارت علوم دارد .حسيني
مقدم ادامه داد :اگر چه در شاخههاي فني و
حرفهاي و کاردانش و بخصوص در شاخه
فني و حرفهاي ،تربيت تکنيسين را دنبال
ميکنيم و در برنامه درس ملي نيز همين
امر پيشبيني شــده ولي خب چون دانش
آموزان ديپلم دوازده ســاله ميگيرن د قطعا
خواهن د توانست در کنکور سراسري شرکت
و براي شرکت در دورههاي کارشناسي وارد
دانشگاهها شوند.
کمک بهياران ،کمک پرستار ميشوند

تفاهمنامــه تبديل وضعيت کمک بهياران
به کمک پرســتاران يکساله ميان سازمان
نظام پرستاري و معاونت پرستاري وزارت
بهداشت امضا شد.به گزارش ايسنا ،معاونت
پرســتاري وزارت بهداشــت طرح تربيت
نيروهاي کمک پرستار يکساله را به منظور
ايجا د توازن بين نيروهاي دانشگاهي و غير
دانشگاهي ،براي به کارگيري آنها بصورت
خري د خدمت در مراکز باليني و غير باليني
سراسر کشور در سال  ۹۴آغاز کرد .اين طرح
که ابتداي کار به نام بهياري يکساله ناميده
ميشد ،مور د نق د سازمان نظام پرستاري به
عنوان سازمان صنفي پرستاران قرار گرفت،
اما در حــال حاضر بع د از تغيير نام طرح و
برخي جزييات آن ،سازمان نظام پرستاري
پذيرفته است در آموزش نيروهاي کمک
بهياري که چهار ماه دوره آموزشــي آن را
پشت سرگذاشتهاند ،براي تبديل وضعيت
به کمک پرستار يکســاله مشارکت کند.
محمدشــريفي مقدم – قائم مقام سازمان
نظام پرستاري -درباره جزييات اين طرح
ميگويــد :در اين طرح کــه با همکاري
معاونت پرســتاري وزارت بهداشت انجام
ميشــود ،کمک بهياران چهارماهه طي
يک دوره آموزشــي هشت ماهه به کمک
پرستار يکساله تغيير وضعيت پيدا ميکنند.
اين طرح در شــوراي عالي سازمان نظام
پرستاري تصويب شده و به زودي اجرايي
ميشود.

عضو شــوراي شهر تهران بر ضرورت لزوم بازنگري در سياستهاي ابالغي تدوين برنامه
شهرداري تهران تاکي د کرد.به گزارش مهر ،مرتضي الويري پس از استماع گزارش معاون
برنامه ريزي شهرداري تهران در خصوص رون د تهيه برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران
بر ضرورت بازنگري در سياستهاي ابالغي تدوين برنامه شهرداري تهران تاکي د کرد.وي
گفت :اين سياستها در ارديبهشت ماه سال  ۹۶به تصويب رسيده بو د که با توجه به استقرار
مديريت شــهري جدي د و تغيير نگرشها ضرورت بازنگري و اصالح آن وجو د دارد .وي از
برگزاري جلسهاي در اين خصوص در روز جاري در کميسيون برنامه و بودجه خبر داد.

تماس با پرندگان مهاجر بهويژه پر کندن و تماس با ترشحات داخل بدن و مدفوع آنها عامل
گسترش بيماري آنفلوآنزاي فوقحاد پرندگان در سطح جامعه و خسارات بيشتري به طيور است و
يدهد.محمدمهدي گويا،
همچنين احتمال ابتالي انسان به اين بيماري را تا ح د زيادي افزايش م 
رييس مرکز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت در اين باره به تسنيم ميگويد :هرچن د
تاکنون موردي از ابتالي انسان به بيماري فوقحاد پرندگان در کشور گزارش نشده اما گسترش
انفجاري ويروس آنفلوآنزاي فوقحاد ميان پرندگان سبب شده دانشمندان احتمال بدهن د که اين
ويروس طي تغييراتي ساختاري ،جهش يافته و عالوه بر طيور ،براي انسان هم بيماريزا باشد.

 6استان امسال رکور د کمبارشي را
در کشور جابه جا کردند

رئيس مرکز ملي خشکســالي و مديريت
بحران ســازمان هواشناسي بارش و دماي
پاييز  ۹۶کشور را با وضعيت بارش و دماي
 ۳۰سال گذشته مقايســه کر د و گفت :در
پاييز امســال شش اســتان مرکزي ،قم،
ســمنان ،تهران ،البــرز و اصفهان رکورد
کمبارشــي را جابهجا کردند.شاهرخ فاتح
در گفتوگو با ايســنا ،وضعيت بارش پاييز
امسال کشــور را با ميزان بارش  ۳۰سال
گذشــته اين فصل مقايســه کر د و گفت:
اگرچه بارش پاييز امســال بسيار ناچيز بود
و همين موضــوع نگرانيهايي را در مورد
منابع آب کشــور ايجا د کرده اما برخالف
برخي اظهارنظرها ،اين ميزان کمبارشــي
بيسابقه نبوده و در برخي سالها طي بازه
 ۳۰ساله گذشــته تجربه شده است.وي با
بيان اينکه کل کشور در پاييز سال ،۱۳۹۶
 ۲۸.۴ميليمتر بارش دريافت کرده اســت،
گفت :در بازه  ۳۰ساله بين سالهاي ۱۳۶۷
تا  ۱۳۹۶کشور ما چن د بار کمبارشي مشابه
امســال را تجربه کرده است .بارش فصل
پاييز در ســالهاي ۱۳۷۷ ،۱۳۷۵ ،۱۳۶۹
و  ، ۱۳۸۹به ترتيــب  ۲۳.۳ميليمتر۲۶.۶،
ميليمتر ۱۷.۵ ،ميليمتر و  ۱۸.۶ميليمتر
بو د بنابراين کم بارشي امسال حداقل طي
 ۳۰سال گذشته بيسابقه نبوده است.

لزوم بازنگري در سياستهاي ابالغي تدوين برنامه شهرداري

اقبال محمديان در گفت و گو با «عصر ايرانيان» از تهيه مستنداتي براي اثبات ناكارآمدي طرح تحول سالمت خبر داد

استيضاح وزير بهداشت در صورت تداوم بحران سالمت
گروه اجتماعي– ندا جعفري :طرح تحول ســامت
مبتني بــر افزايش رفاه و کيفيت خدماترســاني در
دستورکار دولت يازدهم قرار گرفت تا بخش عم دهاي
از دغدغههاي بيماران و حوزه درمان را به دوش بكشد
اما متاســفانه اين روزها درگير بســياري از مشکالت
مالي شــده است .در اين ميان ،بسياري از مسئوالن و
کارشناسان يکي از علل عمده موفق نبودن اين طرح
را چالش پيش آمده ميان وزارتخانههاي بهداشــت و
يدانن د و البته بدهکاري به بيمهها را نيز مطرح
رفاه م 
ميکنند« .اقبال محمديان»در اين خصوص ميگويد:
گوش شنوايي براي حل مشكالت درماني مردم وجود
نــدار د و اگــر در اين خصوص وزير بهداشــت نتوان د
پاسخگوي مطالبات مردم باش د بدون شك ما از طريق
طرح سوال و اســتيضاح اين موضوع را در دستور كار
يدهيم.
قرار م 
اقبال محمديان نماينده مردم رامهرمز و رامشــير در
يدر گفت و گو با «عصر ايرانيان»
مجلس شوراي اسالم 
با نق د به عملكر د وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و
درمان  ،گفت :متاســفانه در حوزه بهداشــت و درمان
گوش شــنوايي براي شنيدن مشكالت بيماران وجود
ندار د ؛ نمايندگان مجلس شوراي اسالميچندين بار در
صحن علني مجلس به وزير بهداشت در اين خصوص
تذكر دادن د اما نتيجه مطلوب حاصل نشد .وي در ادامه
به مشكالت درماني بيماران در شهرستانهاي رامهرمز
و رامشير اشاره كر د و توضيح داد :مردم اين شهرستانها
بر روي ذخاير عظيم نفت و گاز زندگي ميكنن د اما از
كمبو د امكانات و عدم تجهيزمراكز درماني رنج ميبرند
و در بسياري از مواقع مجبورن د براي درمان مسافتهاي
طوالني و پرخطر را طي كرده و به بيمارســتانهاي
مراكز استان مراجعه كنن د .
اين نماينده مجلس شوراي اسالميتصريح كر د  :سال
 93وزير بهداشت يك بيمارستان جدي د را در رامهرمز

قاضیزادههاشميپاسخگوي مطالبات مردم باشد

بيمههاي سالمت در آستانه ورشكستگي

محمديان با اشــاره بــه مشــكالت و بدهيهاي
يده د بدهيها
بيمهها توضيح دا د  :آمارها نشــان م 
و پولهايي كه باي د از طريق بيمه پرداخت ميشــد
رقمش نسبت به سالهاي گذشته چندين برابر شده
؛ خصوصا بيمه ســامت كه در حال حاضر بيمهها
را به مرز ورشكســتگي رسانده است؛ بنابراين وزير
بهداشت باي د در خصوص موضوعات مطرح شده در
صحن مجلس پاسخگو باشند.
افتتاح كردن د به اين ترتيب بيمارستان قديميشهرستان
با  160تخت فعال تعطيل ش د و بيمارستان جدي د با 90
تخت آغاز به كار كر د ؛ در اين ميان امكانات فرســوده
بيمارســتان قديم به بيمارستان جدي د انتقال يافت ؛ با
افتتاح بيمارســتان جدي د يك بيمارســتان از دور كار
خارج شــ د كه اين امر اين يك ظلم در حق مردم اين
شهرستان بو د چون بيماران همچنان با كمبو د تخت
بيمارستاني رو به رو هستن د .

 وزيربهداشــت پاسخگو نباشــ د استيضاح را در
يدهيم
دستور كار قرار م 

محمديان ادامه داد :البته موضوع كمبو د مراكز درماني
و تختهاي بيمارســتاني در شهرستان «رامشير» نيز
وجو د دار د  .بيمارســتان حضرت رســول اكرم در اين
شهرستان وضعيتي بدتر از دو بيمارستان رامهرمز دار د و

نيازمن د رسيدگي فوري است ؛مردم اين شهرستانها از
مسئوالن انتظار دارن د تا امكانات درماني مناسب براي
آنها فراهم شو د و اگر در اين خصوص وزير بهداشت
نتوان د پاسخگوي مطالبات مردم باش د بدون شك ما از
طريق طرح سوال و استيضاح اين موضوع را در دستور
كارمجلس قرار خواهيم دا د .
طرح تحول جيب پزشكان در طرح تحول سالمت

وي همچنين در ادامه به تحول جيب پزشــكان در
طرح تحول ســامت اشاره كر د و گفت:متاسفنه در
طرح تحول ســامت فقط پزشكان مور د توجه قرار
گرفتهان د و ســاير كادر درماني كه بســيار پر تالش
هســتن د ديده نميشــوند .اين در حالي اســت كه
هزينههاي پرداخت شــده براي جراحيها و ســاير
خدمات درماني در جيب پزشــكان ميرو د و ســاير

د روزانه ۴۰۰هزار تا ۲ميليوني متکديان
درآم 

وجو د  ۱۵۰۰متکدي حرفهاي در پايتخت

مديرعامــل ســازمان خدمات
اجتماعي شهرداري تهران گفت:
متکديان حرفهاي در تهران حدود
 1500نفر را شامل ميشون د که
 70درصــ د از متکديان پس از
آزادي از سامانســراها به دليل
درآم د ميليونــي مج د د متکدي
ميشــوند .به گزارش فارس ،رضا قديميبا اشاره
بــه اينکه در تهــران امکان نگهــداري از 700
متکدي زن و مر د مقدور اســت گفت :نگهداري
در اين سامانســراها به صورت شبانه روزي بوده
و معتادان متجاهر و کودکان متکدي را شــامل
ميشــود.وي گفت :اگر متکدي فردي حرفهاي
باشــ د پرونده وي به قضات ارجاع شده و پس از
دريافت حکم قضايي براي اسکان تعيين تکليف
ميشود.قديميافزود :متکديان به  2دسته تقسيم
ميشــون د يا حرفهاي هستن د يا از سر نياز گدايي
ميکنند ،متکديان حرفهاي حــدو د  1500نفر را
شــامل ميشوند ،اين متکديان از  21روز تا  3ماه
در سامان سراها نگهداري ميشون د که بع د از طي
اين مدت آزا د ميشوند.وي گفت :متکدياني که با
هدف سوء استفاده از مردم تک ديگري ميکنن د با
حکم قضايي ميتوانن د بيش از  3ماه در سامانسرا

كادر درمانــي در اين خصوص بي بهــره اند .رواج
اين بــي عدالتي نارضايتي شــديدي در ميان كادر
درمان بيمارستانها را فراهم ساخته و آنها خواستار
رسيدگي هرچه سريعتر مســئوالن امر به موضوع
هستن د  .با ادامه اين رون د انگيزه كار از كادر درماني
گرفته ميشــو د و بيماران در اولين گام دچار آسيب
خواهن د شد.

تحت نگهداري قرار بگيرند.به گفته
قديميسامان ســراهاي قابليت ارائه
مجموعــهاي از خدمات پزشــکي و
درماني بــه اين متکديــان را دارند.
مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي
شــهرداري تهران افــزود :زماني که
يک متکدي بطور متوسط روزانه بين
 400هزار تومان تا  2ميليون تومان درآم د دار د از
بهزيستي چه انتظاري ميتوان داشت؟وي گفت:
ايرا د اصلي به پيگيريهاي بعدي بر ميگر دد ،موا د
قانوني حتي حبس را هم براي متکديان حرفهاي
در نظر گرفته اما اعمال نميشود.قديميافزود :ما در
حوزه جذب متکديان هيچ مشکلي نداريم اما زماني
که متکدي درآم د ميليوني دار د پس از آزادي دوباره
به کار خو د برميگر د د و به نظر ميرس د در ميزان
مجازات اين متکديان باي د بازنگري صورت بگيرد.
مديرعامل ســازمان خدمات اجتماعي شهرداري
تهران افزود :تا زماني که مردم به متکديان کمک
ميکننــ د ديگر نباي د انتظار داشــت که از ميزان
متکديان در سطح شهر کاسته شود.قديميافزود:
ما به متکديان حرف مختلف را معرفي ميکنيم اما
نزديک به  70درص د از اين متکديان پس از آزادي
به کار تکدي گري خو د بر ميگردند.

تهيه مســتنداتي براي ناكارآمدي طرح تحول
سالمت

وي گفــت :مــا نمايندگان مجلــس در حال تهيه
مستنداتي هســتيم كه طرح تحول سالمت ريك
طرح ناكارآمد در ســطح كشــور بوده و علي رغم
اينكه مانــور و تبليغ بسســياري در اين خصوص
صورت گرفته ما عملكرد مناســبي و موثري از آن
را شاهد نبوديم.نمونه اش دو بيمارستان شهرستان
رامهرمــز كــه به طور مســتقيم مــردم ما اعالم
نارضايتي در بخش درمان دارند.
يدر پايان بر
اين نماينده مجلس شــوراي اســام 
كمبو د پزشــك و نيروي انساني در شهرستانهاي
رامهرمز و رامشــير تاكي د كر د و اظهار داشت 430 :
پست خالي در  3بيمارستان شهرستانهاي رامهرمز
و رامشــير وجو د دار د كه باي د هر چه ســريعتر مورد
توجه مسئوالن وزارت بهداشت قرار گيرد.

فراهاني :شهرداری بدون اطالع شورا تغییرات را اعالم کرد

نرخگذاري طرح ترافيک با شوراست

عضو شــوراي شــهر تهــران ،ري و تجريش
گفت :هرگونه تغيير در نــرخ و يا نوع عوارض و
محدوديتهاي طــرح ترافيک ،باي د به تصويب
شوراي شــهر تهران برسد ،ولي شــهرداري در
رويــهاي غيرمعمول بدون اطالع به شــورا اين
تغييرات را اعالم کرده اســت .به گزارش فارس،
مجي د فراهاني در تذکرات پيش از دســتور سي و
پنجمين جلسه علني شوراي شهر تهران ،ري و
تجريش در مورد ضرورت ارائه اليحه شهرداري
جهت تغيير در نرخ ،و نوع عوارض تردد در طرح
ترافيک ،اظهار داشت :بر اساس بن د  16ماده 71
قانون تشــکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي
اسالميکشور از وظايف شــوراي اسالميشهر،
تصويب لوايح ،برقــراري و لغو هرگونه عوارض
شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن است.وي
بيان داشت :شهرداري موظف است هرگونه تغيير
در نــرخ و يا نوع عوارض شــهري را به تصويب
شوراي اسالميشهر تهران برساند.وي ادامه داد:
در هفتهاي که گذشته شاه د آن بوديم که تغيير
در نرخ عوارض و طرح ترافيک تهران در سال 97
از سوي معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري
تهران اعالم ش د که اين تغيير ابهامات و مباحث
متع ددي را در رســانهها ايجاد کرد.فراهاني بيان

داشت :اعضاي شوراي شهر از جزئيات تغيير طرح
اطالعي نداشــتن د و محل رجوع و پرسش قرار
ميگرفتند.اين عضو شــوراي شهر تهران ،ري و
تجريش با اشاره به اينکه از اختيارات شوراي شهر
مبني بر ضرورت تصويب ،هر نوع تغيير در عوارض
و محدوديتهاي شهري است ،افزود :شوراي شهر
تهران از بدو تأسيس تاکنون  15مصوبه مجزا در
موضوعات مختلف مرتبط با تردد در محدوده طرح
ترافيک داشته است و در موارد متع ددي اقدام به
اصالح يا تغيير نوع و ميزان عوارض مربوطه نموده
است.وي ادامه داد :حال چگونه است که شهرداري
اينبار در رويهاي غيرمعمول بدون اطالع و تصويب
شورا اقدام به اعالم سراسري نسبت به تغيير نرخ
عــوارض تردد در طرح ترافيک در ســال جديد
مينمايد.فراهاني خاطرنشان کرد :از معاونت حمل
و نقل و معاونت شــهرداري تهران ميخواهم در
موع د مقرر اليحه اصالحي ميزان و نوع عوارض
مذکور به همراه طرح ترجيحي کارشناسيشده آن
را به صحن شورا جهت برسي و تصويب نهايي
ارسال کند .همچنين رئيس شوراي شهر تهران،
ري و تجريش گفت :قطع ًا شهرداري تهران براي
اجراي طرح جدي د محــدوده طرح ترافيک بايد
مصوبه شورا را دريافت کند.

بهانه جويي دولت براي استنکاف از اجراي اين طرح

با گذشت  ۱۲سال از تصويب طرح تسهيل
ازدواج اين طرح به دليل اســتنکاف دولت
از اجــراي آن به بهانه بار مالي  ،همچنان
معطل مانده و هنوز عملي نشده است.
به گزارش فارس ،قانون تســهيل ازدواج
جوانــان در آذر ماه ســال  84در قالب 13
ماده به منظور حمايت مالي از جوانان و ارائه
تسهيالت الزم براي ازدواج تدوين شد .اين
اليحه که از سوي مجلس هفتم ارائه شد،
حال با گذشــت  12ســال از تصويب آن،
قانون مذکور همچنان در مجلس مسکوت
مانده و دولتها به بهانههاي مختلف آن را
پشت گوش انداختهاند.
معطلي «صنــدوق اندوختــه ازدواج
جوانان» بع د از  12سال

مهمترين موضوع در اليحه مذکور ايجاد
«صنــدوق اندوخته ازدواج جوانان» بو د که
قرار بو د با گذشــت سه ماه از تصويب اين
قانون از ســوي دولت ،اين صندوق ايجاد
شو د اما حال با گذشت  12سال از اين طرح
يدر اين باره انجام نشده است.اين
هنوز اقدام 
صندوق قرار بو د در حوزه اشتغال ،مسکن
و برخي از هزينههاي حوزه ازدواج فعاليت

کند .در ماده  2اين قانون دولت مکلف است
عالوه بر اســتفاده از منابع بودجه سنواتي
پيشبيني شده ،ازمحل «صندوق اندوخته
ازدواج جوانــان» بــه مزدوجين نيازمن د به
اجاره مســکن ،حسب تشــخيص کميته
سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق،
وام وديعه مسکن پرداخت کند .در نخستين
سال در بودجه سال  85براي اين صندوق
حــدو د  320ميليار د تومــان اعتبار در نظر
گرفته شــد.پس از حدو د 2سال از تصويب
قانون ،هيات وزيران و شورايعالي اداري در
قالب مصوبهاي ادغام اين صندوق و تشکيل
صندوق جديدي بهنام «مهر امام رضا (ع)»
را تصويب کردن د و در واقع پشتوانه مالي اين
صندوق از بين رفت و اين طرح همچنان در
انزوا قــرار گرفت .هم چنين قرار بو د که از
محل اين صندوق حداکثر به مدت  2سال
هزينه زندگي به زوجهايي که منبع درآمدي
نداشته باشند ،پرداخت شو د که تا کنون هيچ
کدام عملي نشده است.

 «مســکن موقــت» طرحــي بي
سرانجام

از ديگــر موا د اين طرح که ميتوانســت

سوي کميسيون فرهنگي با ارائه گزارشي به
دستگاه قضايي ارجاع داده شد.

 ارجاع قانون تسهيل ازدواج جوانان به
قوه قضاييه

نصر اهلل پژمان فر نايب رئيس کميسيون
فرهنگي مجلس در خصوص اســتنکاف
دولت از اجــراي اليحه مذکور گفت :اين
اليحه در مجلس هفتم تصويب شــ د اما
تاکنون به علت عدم اقدام دولت بر زمين
مانده است .پژمان فر اظهار کرد :نمايندگان
پيشتر از دولت علت استنکاف از اجراي
اين طرح را خواستار شدن د اما توضيحات
دولــت در اين باره کافــي نبو د به همين
منظور ايــن اليحه بــا  150راي موافق
ازکميسيون فرهنگي به دستگاه قضا ارجاع
داده شده استوي با بيان اينکه اين قانون
از موضوعات مهم مجلس است افزود :از
دستگاه قضايي تقاضا داريم تا در خصوص
کوتاهي دولت در اجراي قانون تســهيل
ازدواج جوانان اقدام جدي انجام دهد..

 بار مالي قانون تسهيل ازدواج علت
استنکاف دولت از اجراي آن؟

با وجو د گذشــت  12سال از تصويب اين

تبديل تاالبهاي خوزستان
به قتلگاه پرندگان مهاجر

عضو مجمع نمايندگان اســتان خوزستان
گفت:متاسفانهدرسايهنبو دنظارتمسئوالن
محيطزيستتاالبهايخوزستانبهقتلگاه
پرندگان مهاجر تبديل شده است.جوا د کاظم
نسب الباجي در گفت و گو با خانه ملت ،با
انتقا د از اينکه در سايه نبو د نظارت مسئوالن
محيط زيســت تاالبهاي خوزســتان به
قتلگاه پرندگان مهاجر تبديل شــده است،
گفت :متاســفانه هر ساله شکارچيان اقدام
به برپايي شــکارگاههايي بــه نام محميه
ميکننــ د در اين رابطه افرا د ســودجو دور
زمينهاي وسيع باير را خاک ريز ميگيرند
و با رها کردن آب دانههايي مانن د شلتک و
گندم را پخش کــرده و پرندگان را به اين
تاالبهاي ساختگي عادت سپس نسبت به
کشتار دسته جمعي آنها اقدام ميکنن د اين
در حالي است که شاه د برخوردي از سوي
مســئوالن محيط زيست با اين متخلفان
نيستيم.نماينده مردم اهواز ،باوي ،حميديه و
کارون در مجلس شوراي اسالمي ،با تاکيد
بر اينکه سازمان محيط زيست باي د با نظارت
و برخور د مناسب با شکارچيان غيرمجاز به
نسل کشــي پرندگان مهاجر در خوزستان
پايان دهد ،تصريح کرد :ســازمان حفاظت
محيط زيســت باي د راهکارهاي مناســب
براي پايان دادن به کشتار پرندگان مهاجر
را اتخاذ و با شکارچيان به صورت قاطع و
جدي برخور د کند.
شناسايي 7300ساختمان مشابه
پالسکو در پايتخت

رئيس کميسيون سالمت و محيط زيست
شــوراي شــهر تهران از شناسايي 7300
ســاختمان ناايمن در پايتخــت خبر داد.
زهرا صدراعظم نــوري در گفتوگو با پانا
با اشــاره به آخرين وضعيت ايمنســازي
ســاختمانهاي ناايمن در پايتخت گفت:
در راســتاي ايمنسازي ســاختمانهاي
ناايمــن ،قرار شــ د ســاختمانها و ابنيه
خطرآفرين و مشــابه پالسکو شناسايي و
بر اساس دســتورالعمل موجو د اخطارهاي
الزم به مالکان و ذينفعان داده شــو د که
در اين ميان  10پاســاژ ناايمن در منطقه
 11و  12هم اخطار گرفتن د که 3پاســاژ به
دليل بي توجهي به اخطارها پلمپ شدند.
صدراعظم نوري خاطرنشــان کرد :مابقي
پاساژها دستورالعمل ايمنسازي را دريافت
و اقدامات خو د را آغــاز کر دهان د و فعاليت
آنها ادامه دارد ،منتهي چون ايمن سازي
ابعــا د مختلف دار د اين عمليــات زمانبر
است تا همه نکات رعايت شو د و سازمان
آتش نشــاني براي آنهــا تاييديه صادر
کند.رئيس کميســيون سالمت و محيط
زيست شــوراي شــهر تهران تأکي د کرد:
چنانچه مالکان و ذينفعان ساختمانها و
پاساژهاي ناايمن از دستورالعمل ايمنسازي
تمکين نکنند ،ساختمان آنها نيز تعطيل
ميشود .در اين راستا از  7300ساختماني
که به عنوان ســاختمان ناايمن شناسايي
ش ده اولويتبندي صورت گرفته است که
بر اساســا الويتبن ديها موظفن د اقدام به
ايمنسازي اماکن کنند.
پرداخت کمک  5ميليوني هالل احمر
به زلزلهزدگان تا پايان دي

قانون تسهيل ازدواج جوانان تا کي قرار است خاک بخورد؟
کمک موثــري بــه ازدواج جوانان بکند،
احــداث واحدهاي ســاختماني به عنوان
«مســکن موقت» و در اختيار قرار دادن
آنها به زوجهاي جوان با اجاره مناســب
بــود .هم چنين بر اســاس مــاده  4اين
يدستگاههاي دولتي ،نهادهاي
اليحه تمام 
عموميو شهرداريهاي داراي تسهيالت
رفاهــي ،فرهنگســرا و تاالر ،باشــگاه و
اردوگاه موظف شدن د با هماهنگي کميته
سامان ازدواج ،فضاهاي ذکر شده را براي
برگزاري جشــن و مراسم ازدواج در اختيار
زوجهاي واج د شــرايط قرار دهند .شيران
خراساني عضو کميسيون اجتماعي مجلس،
در ســال  95در خصوص تالش مجلس
بــراي اختصاص بودجه بــه اين طرح در
بودجه سال  96گفته بود :به صورت جدي
به دنبال آن هستيم منابع و رديف اعتباري
الزم را در بودجه  96براي احياي صندوق
ازدوج جوانــان در نظر بگيريــم تا قانون
تسهيل ازدواج رون د اجرايي به خو د بگيرد.
با اين حال در سال  96هم براي اجراي اين
قانون از سوي دولت اقدامينش د تا اينکه در
جلسه روز چهارشنبه ( 22آذر) اين قانون از

اخبار

قانون و اجرايي نشدن آن از سوي دولت،
طيبه سياوشــي عنايتي عضو کميسيون
توگو با خبرنگار
فرهنگي مجلس در گف 
خبرگزاري فارس ،گفــت :دولت از انجام
اين اليحه اســتنکاف نکرده است اما به
دليــل بار مالي و موانع بر ســر راه آن تا
کنون به مرحله اجرا نرسيده است.
سياوشــي ادامه داد :در سري گذشته نيز
شوراي نگهبان به داليلي اين اليحه را رد
کرده بو د اما نمايندگان مجلس به دنبال
اجرايي کردن اين طرح هستند .با وجود
اينکه قانون تســهيل ازدواج ميتوانست
تا کنــون جوانان زيــادي را راهي خانه
بخت کن د اما بــه دليل بيتوجهي برخي
از مســئولين اين اليحه همچنان معطل
مانده اســت حال باي د دي د که دســتگاه
قضا براي اجرايي شــدن اين قانون چه
اقداميخواه د کرد.

رئيس جمعيت هــال احمر گفت :کمک
 5ميليوني هالل احمر به خانوا دههايي که
فردي را در زلزله کرمانشاه از دست دا دهاند
و يا کودک تازه متول د شده تا  10روز بع د از
زلزله داشتند ،تا پايان دي مستقيما از سوي
کارمندان جمعيت هالل احمر به خانوا دهها
پرداخت ميشــود.علي اصغر پيوندي در
گفتوگو با ايســنا ،در مــور د وع دهاي که
هالل احمــر براي پرداخــت کمک پنج
ميليون توماني به خانوا دههايي که در زلزله
کرمانشاه يکي از اعضاي خانوا دهشان را از
دست دا دهان د و همچنين خانوا دههايي که
بع د از زلزله صاحب فرزن د شــدند ،داده بود،
اظهار کرد :از ابتــداي دي ماه جمعآوري
اطالعات خانوا دهها براي اين کار آغاز شده
و اطالعات افرادي که عزيزي را از دســت
دا دهان د از طريق پزشکي قانوني و اطالعات
افرا د تازه متول د شــده را نيز از طريق ثبت
احوال دريافت ميکنيم و بر اســاس اين
اطالعات ،به خانواده افرادي که از روز زلزله
تــا  10روز بع د از آن ،عزيزي را از دســت
داده و يا صاحب فرزن د شــده باشن د مبلغ 5
ميليون تومان از طريق کمکهاي مردميبه
سرپرست خانوار پرداخت ميشود.

