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عضو شوراي شهر سرپل ذهاب با اشاره به توقف ساختوساز خانههاي تخريب شده به دليل نبود پول از مهاجرت  ۳۰درصد از مردم پل سرذهاب به کرمانشاه خبر داد.سيد مجتبي جاسميدر گفتوگو با ايلنا
در پاسخ به اين سوال که سرانجام کمکهاي مردميبراي زلزله زدگان کرمانشاه چه شد؟ گفت :از کمکهاي مالي جمعآوري شده توسط مردم تاکنون چيزي به داخل و حتي خارج از شهر ورود پيدا نکرده
است .ما هم متوجه هيچ گونه ساختوساز با پولهايي که توسط مردم جمعآوري شده نشدهايم ،همه اينها در حد صحبت بوده است.وي ادامه داد :البته بخشي از اين هزينهها صرف کانکس و چادر شد ،اما
برخي از زلزله زدهها حتي کانکس هم ندارند و در چادر زندگي ميکنند .تا به امروز گزارشي مبني بر ساخت و ساز در سرپل ذهاب و روستاهاي اطراف آن توسط کمکهاي نقدي که چهرههاي شناخته شده
به وسيله مردم جمع آوري کردند؛ مشاهده نکردهايم .بهتر است اگر فعاليتي در اين زمينه صورت ميگيرد به ما اعالم کنند تا ذهن همه روشن شود که اين پولها کجا هزينه شده است؟

شهريه مدارس شاهد ۱۰ ،درصد اضافه شد

اخبار

مديرکل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش در خصوص شهريه مدارس شاهد
اظهار کرد :شهريه را با عنوان فعاليتهاي خدمات پرورشي مطرح ميکنيم که در ستاد شاهد
تعيين ميشود و امسال افزايش  ۱۰درصدي دارد .به گزارش مهر ،محمد رضا رزاقي درباره
«شهريه» مدارس شاهد نيز اظهار کرد :شهريه نسبت به سال گذشته مشمول افزايش ۱۰
درصدي شده است .شهريه براي دوره ابتدايي بين  ۳۸۰تا  ۶۴۰هزار تومان ،دوره متوسطه
اول بين  ۴۴۰تا  ۷۳۰هزار تومان و دوره متوسطه دوم بين  ۵۳۰تا  ۹۵۰هزار تومان تعيين
شده که به حسب شرايط بوميو منطقهاي استانها بين اين دو رقم خواهد بود.

۱۰هزار نفر در ليست انتظار
پيوند عضو

رئيس بيمارستان مسيح دانشوري با اشاره
بــه ممنوعيت اهداي عضــو از تبعههاي
غيرايرانــي تاکيد کرد :بر اســاس قانون
تنها افراد ايراني ميتوانند به ايراني اهداي
عضو کنند و غير از اين خالف قانون است.
به عبارت ديگر انتقال و يا اهداي عضو از
ايراني به خارجي و يــا خارجي به ايراني
بر اســاس قانون مجلس ممنوع است.به
گزارش ايســنا ،دکتر علي اکبر واليتي با
بيان اينکه فرآينــد اهداي عضو ايران در
آســيا داراي رتبه ممتاز است ،گفت :اين
يعني هيچ کشوري در آسيا به اندازه ايران
ت زيادي نداشته است.
در اين زمينه پيشرف 
وي با اشاره به آمار اهداي عضو در ايران
اظهار کرد :در حال حاضر  ۱۰هزار نفر در
ليســت انتظار دريافت عضو قرار دارند و
روزانه  ۱۰نفر از افراد ليست انتظار به دليل
عدم دريافت عضو ،جان خود را از دســت
ميدهند و در مقابل  ۱۴نفر به اين ليست
انتظار اضافه ميشوند .واليتي با اشاره به
فعاليت واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي
بيمارستان مسيح دانشوري اظهار کرد :با
فتواي امام خميني (ره) و تاييد شــوراي
نگهبان در رابطه با اهداي عضو ،هر يک
نفر مرگ مغزي ميتواند هشت نفر را احيا
کند که اين به معني يک کار تمثيلي يک
برابر هشت است.
بيتوجهيبهتخصيصتختهاي
بيمارستانيبهبيمارانروحي-رواني

عضو هيات رئيسه کميســيون بهداشت
مجلس از تخصيص  ۱۰درصد تختهاي
بيمارســتاني به بيمــاران رواني و ارتقاي
تختهاي بخشهاي روانــي از ۹۰هزار
به ۱۲۶هزار تخت خبر داد.محمد حسين
قربانــي در گفت وگو با خانــه ملت ،در
واکنش به ارائه آماري از ســوي مديرکل
دفتر مديريت عملکرد سازمان بهزيستي
کشور مبني بر اينکه به ازاي هر  4نفر يک
نفر داراي اختالل رواني است ضمن اينکه
در کشــور  6ميليون مبتال به افســردگي
هستند گفت :اين آمار در خور ايران نيست،
چرا که اين موضوع مهمياست که چرا بايد
اين تعداد در کشور دچار اختالالت رواني
و مشکالت روحي-رواني باشند؟ بنابراين
ما بايد استراتژي جديدي در جهت کاهش
اين آمار بکار بگيريم.نماينده مردم آستانه
اشرفيه در مجلس شوراي اسالمي ،ادامه
داد :بيترديد ريشــه بسياري از اختالالت
روحي-رواني مشــکالت اجتماعي ،فقر
اقتصادي و عدم تناسب امکانات رفاهي با
نياز خانوادهها بوده و اين موضوعي است
که کارشناســان بايد مورد آسيبشناسي
قــرار دهند و بــه ارائه پيشــنهاداتي در
جهت تعيين راههاي بــرون رفت از اين
معضل بپردازند.
تحصيل نيمميليون دانشآموز
خارجي در ايران

معــاون آموزش ابتدايــي وزارت آموزش
و پــرورش با بيان اينکه با دســتور مقام
معظم رهبــري روند ثبتنــام و حضور
اتباع افغانســتاني در مــدارس ما با قوت
بيشــتري دنبال شد گفت :در حال حاضر
بيشتر از ۵۵۰هزار دانشآموز اتباع در کنار
دانش آموزان ايراني در حال تحصيلاند.
رضوان حکيمزاده در گفتوگو با ايسنا ،با
اشاره به آخرين روند جذب بازماندگان از
تحصيل و آموزش اتباع خارجي در ايران
با بيان اينکه با دستور مقام معظم رهبري
روند ثبتنام و حضور اتباع افغانستاني در
مدارس ما با قوت بيشــتري دنبال شــد
اظهار کــرد :با پيگيري دولت در ســال
گذشــته ،وزارت آموزش و پرورش يک
کار مشــترک با وزارت کشــور انجام داد
و بر اســاس آن فرصتي بــراي کودکان
فاقد مدارک هويتي کــه امکان ثبت نام
نداشتند فراهم شد تا در مدارس ثبت نام
کنند.وي افزود :در حال حاضر بيشــتر از
 ۵۵۰هزار دانش آموز اتباع در کنار دانش
آموزان ايراني در حال تحصيلاند که ۳۲۰
هزار نفرشان در مقطع ابتدايي قرار دارند.
اگر تراکم هــر کالس را  ۳۰نفر در نظر
بگيريــم ،اين تعداد دانش آمــوز نيازمند
بيش از  ۱۰هزار معلم هســتند .در حالي
که ما مجوز نداشــتيم حتي يک معلم به
دوره ابتدايــي اضافه کنيــم و يک ريال
هــم از منابع داخلــي و بينالمللي براي
آموزش اين تعــداد اتباع خارجي دريافت
نکرديم ولي با ايثــار معلمان و تمهيدات
انديشيده شده اين تعداد دانش آموز تبعه
خارجي که عمدتا اهل افغانســتاناند به
مدارس آمدند.

از مصرف قارچهاي فلهاي خودداري کنيد

سخنگوي سازمان غذا و دارو درخصوص گزارش مسموميتهاي اخير ناشي از مصرف قارچهاي
خــودرو در طبيعت به مردم توصيه کرد که از مصرف قارچهاي خودرو و فلهاي خودداري کنند.
کيانوش جهانپور در گفتوگو با پانا اظهار داشــت :اين قارچها به هيچ وجه بستهبندي نبودند و
توصيه ما اين اســت که با توجه به اينکه تشخيص قارچها ســخت است ،از قارچهاي خودرو
استفاده نشود و مردم از قارچهاي بستهبندي و بهداشتي استفاده کنند .وي در خصوص عالئم
مسموميت گوارشي ناشــي از مصرف قارچهاي سميگفت :تهوع ،استفراغ ،سرگيجه دل درد،
کاهش هشياري ،ضعف عضالني ،تشنج و زردي از عاليم مسموميت است.

زنگ خطر افزايش طالق در روستاها نواخته شد

اخبار

وقتي قبح طالق شکسته ميشود!
گروه اجتماعي :بر اساس اعالم سازمان
ثبت احــوال ميزان طالق در کشــور
روند صعودي گرفته اســت به طوري
کــه ازابتداي ســال  96تاکنون از هر
 5ازدواج يــک ازدواج به طالق منجر
ميشــود و اين پديــده فقط مختص
شهرها نيســت بلکه بحران و معضل
طالق به روستاهاي کشور نيز کشيده
شــده اســت .رئيس انجمن مددکاري
ايران درباره افزايش آمار طالق گفت:
قبح طالق از بين رفته است و زوجين
ديگر مانند گذشته مشکالت را تحمل
نميکنند.
رئيس انجمن مددکاري ايران در توضيح
داليــل افزايش طالق معتقــد يادآور
ميشــود که ســاختار خانواده و روابط
اجتماعي تغيير کرده ،خانواده کوچکتر
شــده و روابط اجتماعي ضعيفتر شده
است که در نتيجه شناخت افرادي که
زندگي مشترک تشکيل دادهاند نسبت
به يکديگر کمتر شده است.
همچنين قبح طالق از بين رفته است
و زوجين ديگر مانند گذشته مشکالت
را تحمل نميکنند.
موســوي چلــک ميگويــد :انتخاب
نامناسب همسر با معيارهاي نامناسب
ميتوانــد دليلــي بــر افزايش طالق
باشد .در گذشــته خانوادهها از يکديگر
شــناخت داشــتند و زندگي استحکام
بيشتري داشت اما اکنون نحوه انتخاب
همســر تغيير کرده است و خروجي آن
به نقطهاي ميرســد که اکثر زوجها،
جدايــي را بــر ادامه زندگــي ترجيح
ميدهند.
رئيس انجمن مددکاري ايران همچنين
درباره افزايش ميانگين سن طالق نيز
اظهار ميکند :يکي از داليل اين موضوع،
باالرفتن ميانگين سن ازدواج است که
خود به خود ميتواند سن طالق را نيز
افزايش دهد و هر چقدر ســن ازدواج
باالتررود سن طالق نيز باالتر ميرود؛
به طور معمول بيشــترين طالقها در
فاصله پنج ســال اول زندگي صورت
ميگيرد.
ثبت  15طالق در هر ساعت در سال
96
در همين حال ،حســن موســوي چلک ،رئيس
انجمن مــددکاران اجتماعي ،از ثبت  15طالق
در هر ســاعت در سال  96خبر ميدهد و به پانا
ميگويد :در  9ماهه اول ســال  96به ازاي هر
 3.6ازدواج يک طالق صورت گرفته اســت و
به عبارت ديگر در هر ســاعت  15طالق ثبت
شده است.

ثبت  15طالق در هر ساعت در سال 96

ميانگين سن طالق در ميان مردان
و زنان

ســيفا ...ابوترابي ،سخنگوي سازمان
ثبت احوال کشــور ،هفته گذشــته در
نشستي خبري درباره آمارهاي ازدواج
و طــاق از ابتــداي ســال ۹۶تا ۱۵
ارديبهشــت  ۹۷گفته است که در اين
بازه  ۶۰۵هــزار و  ۴۰۴مورد ازدواج و
 ۱۷۶هــزار و  ۹۲۴واقعه طالق ثبت
شده است.به گفته سخنگوي سازمان
ثبت احوال ،ميانگين ســن مردان در
اولين ازدواج  ۲۷.۳ســال و ميانگين
ســن زنان نيز در اولين ازدواج ۲۲.۸
سال و از ســوي ديگر ،ميانگين سن
مردان در طالق ثبت شده  ۳۶.۵سال
و ميانگين سن زنان نيز در طالق ثبت
شــده  ۳۱.۶سال بوده است .همچنين
ميزان عموميازدواج در کشور به ازاي
هر  ۱۰۰۰نفر جمعيت  ۷.۶مورد بوده
است کهاســتانهاي خراسان شمالي،
اردبيل ،کردستان ،لرستان و خوزستان
باالترين ميزان عموميازدواج را دارند
و اســتانهاي ســمنان ،البرز ،تهران،
بوشــهر و اصفهان نيز کمترين ميزان
عموميازدواج را دارند.
ابوترابــي همچنيــن با بيــان اينکه
ميــزان عموميطالق در کشــور به
ازاي هــر  ۱۰۰۰نفــر جمعيــت ۲.۲
بوده اســت به پانا گفت :پنج استاني
که باالترين ميــزان عموميطالق را
دارنــد به ترتيب اســتانهاي تهران،
کرمانشــاه ،کردســتان ،قم و گيالن
هستند .همچنين استانهاي سيستان
و بلوچســتان ،چهارمحال و بختياري،
ايالم ،خراسان جنوبي و هرمزگان نيز

استانهايي هستند که کمترين ميزان
عموميطالق در آنها رخ داده است.
گسترش بحران طالق به روستاها

همچنيــن روحا ...بابايي صالح ،عضو
کميسيون اجتماعي مجلس ،نيز گفته
است که بحران طالق تا روستاها نيز
گســترش يافته و اين وضــع اکنون
تهديدي براي نســل آينده کشور به
شــمار ميرود.بــه اعتقــاد وي ،بروز
معضــل طالق در روســتاها خطرات
بيشــتري به همراه دارد چــرا که بر
اساس فرهنگ ســنتي اين مناطق به
ويژه بــراي زناني که طالق ميگيرند
کمتر امکان ازدواج وجــود دارد و در
نتيجــه آنان بيشــتر هــم در معرض
ابتال بــه انواع آســيبهاي اجتماعي
قرار دارند.براســاس آمارهاي سازمان
ثبت احوال در  ۹ماهه ســال گذشته،
ميانگين زندگي مشترک براي زوجين
طالق گرفته  ۹ســال و در  ۶۷درصد
طالقهاي ثبت شــده ،عمــر ازدواج
کمتر از  ۱۰سال بوده است .همچنين
در  ۴۵درصد طالقهاي ثبت شده نيز
پايداري ازدواجها کمتر از  ۵سال ثبت
شده و  ۱۱درصد طالقها در يک سال
اول زندگي رخ داده است.
مواد مخــدر عامل  60تا  65درصد
طالقها

رئيس انجمن مــددکاري اجتماعي با
اشــاره به اعتياد همســران به عنوان
عاملي براي طالق معتقد است :طبق
آخرين آماري که اعالم شــد بيش از
 60تا  65درصد دادخواســتها طالق
بــه دليل مصرف مــواد مخدر تقديم

دادگاه شــده اســت .بايد ديد در اين
بخش چقدر موفق بودهايم .عالوه بر
اين خشونت خانگي ،نارضايتي از روابط
جنســي و سوء ظن نيز از ديگر داليل
طالق است که به طور خاص بر روي
افزايش آمار طالق تأثيرگذار اســت.
بسياري از زوجين در روابط زناشويي،
سواد و مهارت کافي ندارند .نارضايتي
از روابط زناشويي معموال نگران کننده
اســت و ميتواند منجر به ســوء ظن
شود .هرچند هنوز اين موضوعات تابو
اســت ،بايد مورد توجه قرار گيرد .به
عنوان يک مــددکار اجتماعي معتقدم
اگر زوجين بتوانند روابط جنســي خود
را بهگونــهاي تنظيم کنند که رضايت
باال از اين رابطه داشته باشند بسياري
از مشکالت آنها حل ميشود.
طــاق ،دومين آســيب اجتماعي
کشور

انوشــيروان محســني بندپي ،رئيس
سازمان بهزيســتي ،نيز با بيان اينکه
تعداد طالقهاي ثبت شــده در سال
 ۹۶نسبت به سال قبل از آن  ۶درصد
رشــد داشته اســت ،ميگويد :طالق
دومين آســيب اجتماعي در کشــور
شــناخته شده اســت که بعد از اعتياد
قرار دارد و بر اســاس مطالعات انجام
شده ،اعتياد خود باعث افزايش طالق،
کودکآزاري ،رها شدن کودکان کار و
خيابان ،فرار و  ...ميشود.
کاهــش آمــار طــاق موضوعي
فرابخشي است

ســلمان خدادادي اظهار داشت  :يکي

شهردار تهران سوگند یاد کرد

انتقاد محسنهاشمياز عملکرد مديريت شهري :تقصير ماست

روز گذشته در حالي شهردار تهران سوگند
ياد كرد كه رئيس شوراي شهر تهران گفت:
شهروندان تهراني که حماسه انتخابات 29
ارديبهشت را رقم زدند هنوز نتيجه مشارکت
خود در مديريت شهري را حس نکردند که
بخشي از اين موضوع تقصير ماست.
شــصت و پنجمين جلســه علني شوراي
شهر تهران ديروز برگزار شد .در اين جلسه
شانزدهمين شهردار تهران سوگند ياد کرد.
محمد علي افشــاني که در  23ارديبهشت
از ســوي اعضاي شوراي شهر تهران با 19
راي شهردار تهران شده بود بعد از امضاي
حکمش توســط وزير کشور امروز با قرائت
سوگندنامه رســم ًا کار خود را در شهرداري
تهران آغاز کرد.
نشــانه گذاري و غلطگيــري در متن
سوگندنامهاصلي

يكي از حواشي اين مراسم وجود غلطگيري و
نشانه گذاري کلمات در روي متن سوگندنامه
افشاني بود.شهردار تهران گفت :شهر تهران
بدون تعامل و هماهنگي ذينفعان امکان
حل مشکالتش وجود ندارد و تمام کساني

که ذينفع هســتند و نقشآفريني در امور
تهــران دارند ميبايســت در کنار هم قدم
بردارند؛ چراکه نااميدي اســت که بيمار را
از پاي درميآورد.افشــاني افزود :با اميد به
همکاري و تعامل بــا ذينفعان اميدواريم
قدمهاي اساسي براي حل مشکالت مردم
برداريم و کارنامه قابل قبولي را ارائه دهيم
که رضايت مرد را در پي داشــته باشد.وي
افزود :به غير از سوگندنامه رسميبايد با خود
و خــداي خود عهد کنيم که منافع مردم را
به خود و حزب خــود ترجيح دهيم و براي
بهبود وضعيت تالش کنيم.شهردار تهران
افزود :يکي از مهمترين اقدامات که بسيار
ضروري و حياتي است که ما به عدالت رفتار
کنيم و بنده به اصل حاکميت قانون ،رعايت
حقوق انســانها ،تعامل منهاي تحميل را
پايبندهستم.
ورود بازنشستهها ممنوع!

حجت نظري عضو شوراي شهر در تذکرات
پيش از دســتورخود گفت :عليرغم اينکه
محمدعلي افشــاني شــهردار تهران براي
انتخاب مديران و معاونين خود مختار است،
ولي درخواست ميکنيم نسبت به استفاده از
نيروهاي بازنشسته تجديدنظر داشته باشد.
وي ادامه داد :در صورتــي که از نيروهاي
بازنشسته در شهرداري تهران استفاده نشود،
راه ورود جوانها به پســتهاي مديريتي
بيشــتر خواهد شــد و درخواست ميشود

شهردار تهران به جوانان بيشتر توجه داشته
باشد.

افشاني :برخي معاونين شهرداري تغيير
ميکنند اما درصد نميدهم

محمد افشاني در حاشيه جلسه علني شوراي
شهر در جمع خبرنگاران گفت :برنامههاي
خود را براي اداره شهر به شوراي شهر تهران
ارائه کردهام و طبيعي است که در اين برنامه
يکي از مهمترين موضوعات آســيبهاي
اجتماعي شــهر تهران بوده است که قطعًا
اين آســيبها بايد در اولويت رسيدگي در
سال جاري قرار بگيرد.افشاني افزود :موضوع
آلودگي هوا در شهر تهران بسيار حائز اهميت
است و به ياد داريم که در سال گذشته نزديک
به يک ماه دانشآموزان تهراني نتوانستند به
مدرسه بروند و تعطيل شدند بنابر اين براي
کاهش آلودگي هوا با نوسازي ناوگان حمل
و نقل عموميتالش خواهيم کرد.وي گفت:
نوسازي حمل و نقل عموميجزء برنامههاي
اصلي شهرداري تهران اســت که در اين
خصوص اقدام خواهيم کرد.شهردار تهران
دربارهساماندهيدستفروشانگفت:رسيدگي
به وضعيت دستفروشان جزء برنامهها است
اما مســائلي مطرح هستند که در کل شهر
تأثيرگذار باشند.افشاني درباره تغيير معاونين،
رؤسا و شهرداران مناطق گفت :منطق اين
است که هر مديري که توان انجام مأموريت
داشته باشد پاکدست بوده و رضايت مردم
را داشته باشد ادامه کار داشته باشد و اساس ًا

به دنبال تغيير نيستم و شيوهام به اين شکل
است که با شناخت در طول زمان تغيير ايجاد
ميکنم.وي درباره پيگيري تخلفاتي که در
زمان شهردار قبلي احصاء شده بود ،گفت :هر
تخلفي که صورت گرفته باشد ،بايد پيگيري
شــود ،اما روش بنده اين است که کام ً
ال از
ت گرفته را
موضوع آگاه باشم و تخلف صور 
از مراجع قضايي پيگيري کنم و با رسانهاي
کردن هرگونه تخلف قبل از اثباتش مخالف
هستم.
انتقاد محسنهاشمياز عملکرد مديريت
شهري :تقصير ماست

رئيس شوراي شهر تهران گفت :شهروندان
تهراني که حماسه انتخابات  29ارديبهشت
را رقم زدند هنوز نتيجه مشــارکت خود در
مديريت شهري را حس نکردند که بخشي
از اين موضوع تقصير ماست.
هاشميافزود :متأسفانه تا کنون شهروندان
تهران نتيجه مشــارکت خود در مديريت
شــهري را حس نکردند که بخشي از اين
موضوع تقصير ماست که با افزودن تالش
بايد پاسخگوي اين مورد باشيم.وي گفت:
مســيري که نجفي آغاز کرد و به سرانجام
نرســيد را افشــاني ميتواند پيش ببرد و
وضعيت فعلي شهرداري نسبت به گذشته
نيز بهتر شده است.هاشــميگفت :انتظار
اعضاي شــوراي شــهر تهران از شهردار
با رأي  90درصدي اين اســت که شــتاب

مهار آتشسوزي بلندمرتبههاي مدرن
در پايتخت غيرممکن است

ديگر از مواردي که زنگ خطري براي
تهران بوده افزايش ساالنه آمار طالق
است که در گذشــته بين  5تا  7سال
و در بدترين شــرايط بين  3تا 5سال
افزايــش مييافــت .وي تاکيد کرد:
هم اکنــون رفع اين معضل نبايد تنها
محدود به برخي دستگاههاي حمايتي
اعم از ســازمان بهزيســتي يا وزارت
کشــور شــود ،چرا که اين موضوعي
فرابخشي اســت که بايد با عزميملي
براي آن چاره انديشــي شــود ،ضمن
اينکــه متوليان امــور فرهنگي نقش
مهميدر اين مــورد دارند.اين نماينده
مردم در مجلس دهــم در گفت وگو
با خانه ملت يادآورشد :البته مسئوالن
ارشــد کشــور پيش از اين با دغدغه
کاهــش آســيبهاي اجتماعي در 5
محور طالق ،اعتياد ،بيکاري ،حاشــيه
نشــيني و ناهنجاريهاي اخالقي هر
شش ماه يکبار تشکيل جلسه داده اند،
هر چند که براي افزايش خروجي اين
جلسات ضروري اســت دستگاههاي
اجرايي نيز نقش خود را به خوبي ايفا
کنند.
مشاوره قبل از ازدواج بايد اجباري
شود

علــي کرد عضو کميســيون اجتماعي
مجلس در ارائه راهــکار براي کاهش
آمار طالق در کشــور تصريــح کرد:
هماکنون بايد مشاوره قبل از ازدواج به
عنوان امري ضروري لحاظ شود و رمز
موفقيت خانوادههاي موفق براي افرادي
که تصميم به ازدواج گرفتهاند به نمايش
درآيد تا اين روند به عنوان الگو در سطح
جامعه نهادينه شــود.نماينده مردم در
مجلس دهم ،با اشــاره به اقداماتي که
دولت بايد در جهــت افزايش گرايش
جوانان بــه ازدواج انجــام دهد تاکيد
کــرد :دولت نيز بايد اعتباراتي را به اين
بخش تخصيص دهد به اين صورت که
ميزان تســهيالت وام ازدواج را افزايش
داده و به صــورت بيبهره يا کم بهره
در اختيار جوانانــي که تمايل به ازدواج
دارند ،قرار دهد و در کنار آن شــرايطي
را نيز براي امکان تامين مســکن آنها
در نظر بگيرد ،همچنين براي اشــتغال
جوانان چارهانديشي کند ،از سوي ديگر
بــراي کاهش آمار طــاق هم بايد در
دانشــگاههاي علوم پزشکي و سازمان
بهزيستي دورههاي آموزشي برگزار کند
که در آن روش زندگي مشترک موفق
را به جوانان آموزش دهند.

خدمترساني در همه شــهر افزايش يابد،
تمرکز ويژه در حمل و نقل و ترافيک داشته
باشند ،فرآيند مديريت شهري را اصالح کنند
و در جهت درآمدهاي پايدار پيش بروند و در
ضمن نوسازي بافتهاي فرسوده و همين
طور رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي نيز در
اولويتها قرار داشته باشد.
آرامگاه لطفعلي خان زند انبار فرش شد

حجت نظري هم در جلسه علني روز گذشته
با اشاره به وضعيت نامناسب آرامگاه لطفعلي
خان زند در بازار تهران نيز اشاره کرد و گفت:
متاسفانه طي گزارشهاي واصله سالهاست
که مقبره لطفعلي خان زند در امامزاده زيد
مورد بي توجهي و بــي مهري قرار گرفته
است و در مقاطعي انبار سنگ و سپس انبار
فرش امامزاده بوده است.
پيشنهاد فرمانداري تهران افزايش
12/5درصدي کرايه تاکسي و اتوبوس
است

رئيس شوراي شهر تهران همچنين گفت:
فرمانداري تهران پيشــنهاد داده است که
کرايههاي تاکسي و اتوبوس حداکثر 12.5
درصد افزايش يابد.محسنهاشــميدرباره
رد مصوبه افزايش نرخ کرايههاي تاکسي
و اتوبوس توسط کميته انطباق فرمانداري
تهران گفت :نامه فرمانداري تهران در اين
خصوص به شوراي شهر ارسال شده و در
کميسيون حمل و نقل و عمران اين موضوع
در حال بررســي است و در سهشنبه هفته
آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

عضو مجمــع نمايندگان اســتان تهران،
گفت :تغييــري درافزايش کميت و کيفيت
تجهيزات آتش نشاني پس از وقوع حادثه
پالسکو رخ نداده است.طيبه سياوشي شاه
عنايتي درگفت وگو با خانــه ملت ،درباره
اظهارات معاون پيشــگيري سازمان آتش
نشــاني و خدمات ايمني تهــران مبني بر
ضــرورت تخريب ســاختمانهاي ناايمن
تهران ،گفت :در ســال جاري بايد در گام
اول جلســاتي را با دســتگاههاي مرتبط با
مديريت بحران برگزار شود که اولين جلسه
با مسئوالن اورژانس انجام شد ،البته بحث
آتش نشــاني و ايمني ساختمانها پس از
حادثه پالسکو سبب ايجاد فضاي هيجاني و
احساساتي ميان مسئوالن شد .وي با انتقاد
از نبود فضاي عقالني براي نظارت بر ايمني
ساختمانهاي فرسوده و ناايمن ،افزود :بايد
در جهت افزايش کميت و کيفيت امکانات
آتش نشاني تدابير بيشتري اتخاذ شود ،زيرا
پس از بررسيهاي صورت گرفته و بازديد
از يک مرکز آتش نشاني مشخص شد که
تغييري دراين حوزه صورت نگرفته است؛
بنابرايــن بايد فضا را به ســمتي پيش برد
که نظارت پذيري مســئوالن افزايش پيدا
کند .عضو مجمع نمايندگان استان تهران،
تاکيد کرد :درحال حاضرآتش ســوزي در
بلندمرتبههاي مدرن هــم غير قابل مهار
و کنترل اســت ،چه رسد به ساختمانهاي
فرسوده که عمر بسياري بااليي دارند.
تجاوز از سرعت مجاز
صدرنشين تخلفات رانندگي

رئيس مرکــز اجرائيات پليس راهور ناجا از
افزايش  33درصدي برخــورد با تخلفات
حادثهساز درونشهري در فروردين امسال
خبر داد.به گزارش فارس ،ســرهنگ احمد
کرمياســد رئيس مرکــز اجرائيات پليس
راهور ناجا با اعالم خبر فوق ،اظهار داشت:
براساس آمارها برخورد با تخلفات حادثهساز
مشمول نمره منفي در معابر درونشهري در
فروردين سال جاري نسبت به مدت مشابه
در سال گذشــته  33درصد افزايش داشته
است .رئيس مرکز اجرائيات پليس راهور ناجا،
تصريح کرد :رانندگان استانهاي اصفهان،
کردستان ،آذربايجان شرقي ،خراسان شمالي
و تهران به ترتيب صدرنشين اين تخلفات
بودهاند .سرهنگ کرمياسد به آمار برخورد با
تخلفات حادثهساز جادهاي پرداخت و گفت:
در فروردين امسال برخورد با اين تخلفات در
معابر برون شهري  9درصد افزايش داشته
که بيشترين برخوردها توسط پليس راههاي
استانهاي آذربايجان شرقي ،غرب استان
تهران ،خراسان رضوي ،سمنان و البرز بوده
است .رئيس مرکز اجرائيات پليس راهور ناجا
بيشترين تخلفات درون شهري را تجاوز از
سرعت مجاز ،عدم استفاده از کمربند ايمني،
ورود غيرمجــاز به طرح ترافيک ،توقف در
محل ممنوع و تجاوز به گذرگاه عابر پياده
عنوان کرد.
چرخه معيوب درمان معتادان

رئيس اداره اعتياد بهزيســتي کشور گفت:
متاسفانه پس از اينکه معتادان جمعآوري و
وارد مرحله درمان شده و سمزدايي ميشوند،
حمايــت اجتماعي از آنها قطع ميشــود و
دوباره به چرخه اعتيــاد بازميگردند و اين
چرخه و عود معتادان تکرار ميشود.فاطمه
عباســي در گفتوگو با فارس ،در رابطه با
جمعآوري معتادان متجاهر گفت :در ســال
گذشــته در اســتان تهران  15هزار نفر از
اين افراد ســاماندهي و درمان شدند که در
ميان آنها جمعيت زنان معتاد کمتر از 500
نفر بودند.وي ادامه داد :امسال نيز تا قبل از
اسفند ماه تعدادي از استانها طرح نوروزي
جمعآوري معتادان متجاهر را اجرا کردند و به
اين وسيله معتادان از سطح شهر جمعآوري
و بــراي درمان به مراکز مربوطه ارجاع داده
شــدند.رئيس اداره اعتياد بهزيستي گفت:
استان تهران به دليل اينکه از سال گذشته
جم عآوري اين معتادان را به عهده داشت در
طرح نوروزي نيز ادامه اين طرح را اجرا کرد
و هنوز هم مهلت سه ماهه نگهداري آنها در
مراکز به اتمام نرسيده است.عباسي ادامه داد:
به دليل اينکه چرخه اعتياد براي معتادان تکرار
نشود به دنبال راهکارهاي اساسي هستيم
چرا که پــس از اينکه معتادان جمعآوري و
وارد مرحله درمان شده و سمزدايي ميشوند
حمايت اجتماعي از انها قطع ميشود و دوباره
به چرخه اعتياد بازميگردند.

