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اطالعات  مدیرکل  محزون،  علی اکبر    
اینکه  بابیان  کشور  ثبت احوال  سازمان 
اعالم  را  کشور  در  طالق  آمار  ازاین پس 
نمی کنیم، گفت: »آمار طالق به اندازه کافی 
بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را 
دوا نمی کند.« وي با اشاره به اینکه یکی از 
به خانواده ها  آمار اطالع رسانی  بیان  دالیل 
درباره اتفاقات در سطح کالن است، عالوه 
که  می شوند  متوجه  خانواده ها  آن  بر 
تصمیم های فردی آنان چه تأثیری می تواند 
کرد:  تصریح  بگذارد،  کشور  وضعیت  بر 
و  یابند  اطالع  آمار  از  باید  »برنامه ریزان 
می توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار 
در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در 
هشدار  کافی  به اندازه  طالق  آمار  زمینه 

داده شده است.«

 میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
خودرو  دستگاه   200 ورود  از  تهران  شهر 
هیوندا اکسنت که دارای استاندارد یورو 5 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  به  هستند 
پایتخت خبر داد و گفت: »در حال حاضر 17 
هزار تاکسی فرسوده در شهر تهران وجود 
دارد که از این میان 6300 دستگاه متعلق به 
خودرو پیکان است.« به گفته وي، محاسبات 
نشان می دهد که هر خودروی پیکان روزانه 
10 کیلوگرم و ساالنه 3600 کیلوگرم ذرات 
به  گفت  می توان  که  می کند  تولید  آالینده 
ازای فعالیت هر تاکسی پیکان ساالنه 23 تن 

آالیندگی تولید می شود.

اداره  رئیس  بازگیر،  محمدحسین   
در  اینکه  بابیان  تهران  شهر  محیط زیست 
شهری همچون تهران که روزانه 7 هزار تن 
زباله خانگی، 50 هزار تن نخاله ساختمانی 
و 90 تن پسماند بیمارستانی تولید می کند، 
فرا  کار  »برای مدیریت پسماند یک  گفت: 

بخشی نیاز است.«

  مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی 
با  اینکه  بابیان  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد 
آب  تبخیر  میزان  و  آب  کم  عمق  به  توجه 
قسمت  شهریور  پایان  تا  می رود  انتظار 
قابل توجهی از دریاچه که عمدتًا در جنوب و 
دارد،  کمی  عمق  و  است  دریاچه  حاشیه 
خشک شود، گفت: »مقدار تبخیر تقریبًا یک 
متر در سال است، مقدار آبی که امسال ارتفاع 
کم عمق  مناطق  در  بوده  گرفته  خودش  به 
ما  پس  بوده  سانتی متر   60 حدود  حداکثر 
انتظار داریم قسمت قابل توجهی از دریاچه 
که عمدتًا در جنوب و حاشیه دریاچه قرار 

دارد تا پایان شهریور خشک شود.«

چشمان معصومه 
به قلب های شماست

معصومه 10 سال دارد. او از حدود دوماهگی 
با بیماری کبدی درگیر بوده است. بیماری که 
به تدریج در سالیان باعث از بین رفتن کبد او و 
وخامت حالش شده است. تا جایی که به تشخیص 
پزشکان متخصص معصومه نیاز به عمل پیوند کبد 
دارد. خانواده اش تا پنج سالگی پیگیر درمانش 
بودند تا اینکه در پنج سالگی معصومه برای پیوند 
کلیه به شیراز می روند اما مشکالت و هزینه های 
درمان، پروسه را متوقف می کند و معصومه تا حاال 
که 10  ساله است با این بیماری دست وپنجه نرم 
می کند. شکم معصومه آب آورده و چشمانش 
کامال زرد است. جثه اش شبیه دختران 7 ساله 

است. خارش شدید دارد و حالش وخیم است.
معصومه حدود سه هفته پیش به جمعیت امام علی 
)ع( معرفی شد. در حال حاضر به همت اعضای 
جمعیت امام علی )ع( معصومه و خانواده اش 
در شیراز اقامت دارند و پیگیری مراحل درمان 
معصومه شروع شده است. این پیگیری ها شامل؛ 
انجام آزمایش ها، تهیه ی دارو و تمامی اقداماتی 
پیوند  عمل  برای  آمادگی  جهت  به  که  است 
وضعیت  دلیل  به  خانواده  اما  است  موردنیاز 
معیشتی و مالی نامناسب خود قادر به تأمین هزینه 
این پیگیری ها و همچنین اقامت خود در شیراز 

نیستند.
از شما مردم و خیرین گرامی تقاضا داریم که در 
صورت تمایل برای کمک به تأمین هزینه های 
درمانی و معیشتی معصومه و خانواده او با شماره 

تلفن 88930816 تماس بگیرید.

 
دستگیری عامل قطع 8 درخت 

در جنگل های شمال
 فرمانده انتظامی شهرستان شفت از کشف بیش از 

1/5 تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی صداقت در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: »در پی کسب اخباری مبنی بر قاچاق 
چوب های جنگلی، پیگیری موضوع در دستور کار 
مأموران این فرماندهی قرار گرفت و مأموران در 
حین کنترل وسایل نقلیه عبوری به یک دستگاه 
خودروی نیسان مشکوک که پس از توقف آن در 
بازرسی از این خودرو تعداد هشت اصله درخت 
آزاد با وزن بیش از یک و نیم تن کشف و ضبط 
کردند.« او بابیان اینکه یک مرد 54 ساله در این 
پرونده دستگیر شد، ادامه داد: »بعد از تشکیل 
پرونده این فرد برای سیر مراحل قانونی به مقام 

قضایی معرفی شد.«

خبرخوان پیشنهادات عجیب وغريب جديدي فرياد چمران را درآورددرنگ

40 هزار چك وصول نشده وبال گردن مديريت شهري تهران

جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران که در 
آستانه آغاز تعطیالت تابستاني پارلمان شهري 
شورا  رئیس  از سمت  سنت شکنی  با  پایتخت 
برگزار شد، مملو از اتفاقات بي بدیل در طول 
عمر 18 ساله پارلمان تهران بود. جلسه اي که 
در ابتدا با اعالم نام شاگرد اول هایي که به موقع 
در صحن حاضرشده بودند آغاز شد و در پایان 
رسید.  پایان  به  شورا  رئیس  فریادهاي  با  نیز 
فریادهایي که براي اولین بار از سمت مهدي 
کشتي گیر  رفتارهاي  به  اعتراض  در  چمران 
باسابقه در صحن شورا طنین انداز شد و همه 
اعضا و حضار را براي دقایقي به سکوت و حتي 

تعجب وا داشت.
 چراکه برخالف شناخت اهالي ساختمان بهشت 
از رئیس شورا، وي هم زمان با رأی گیری الیحه 
تسهیالت تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری 
میکروفن  با  جدیدی  عباس  که  زمانی  تهران، 
بعد  کرد،  به صحبت  شروع  بلندبلند  خاموش 
این عضو را  پیاپي، بی نظمی هاي  از تذکرهاي 
برنتابید و با عصبانیت به جدیدی تذکر داد و 
بچه بازی  انگار  اما  شوراست؛  »اینجا  گفت: 
شده است.« فریادهایي که از یک سو هم زمان با 
برگزاري دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورا 
بارها تکرار شدند و از سوي دیگر در کمتر از 
یک سال باقیمانده از عمر شورا نشان از ریشه 
اختالف اعضا با یکدیگر دارد و روزبه روز نیز 

شدت دامنه این اختالفات گسترده تر مي شود.

 شهرداری و 40 هزار فقره چک 
وصول نشده

در  بارها  اعضاي شورا  روز گذشته  درحالی که 
خصوص تذکرات به یکدیگر اعتراض مي کردند و 
هرکدام صحت گفته هاي یکدیگر را در تذکراتشان 
زیر سؤال مي بردند، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون 
الیحه  بررسي  روند  در  شورا  برنامه وبودجه 
تسهیالت تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری 
تهران اعالم کرد که شهرداری تهران 39 هزار و 
855 فقره چک به مبلغ 617 میلیارد تومان دارد 
که همگي طلب هایي است که باید از سمت مردم 
پرداخت شود. وي بابیان اینکه مبلغ جرائم دیرکرد 
1100 میلیارد تومان است، تصریح کرد: »سه سال 
است که شهرداری دیگر از مردم چک دریافت 
نمی کند و بانک شهر این چک ها را از مردم می گیرد 
و در قبال آن وام برای پرداخت بدهی به مردم 
می دهد؛ اما هنوز میزان چک هایي که از سال 70 
تا 82 از مردم دریافت شده به اضافه چک هاي 
سال هاي پس از 82 تاکنون به قدری قابل توجه 
است که نیاز به تخصیص تسهیالت تشویقي دارد 
تا هرچه زودتر وصول شوند.« وي بابیان اینکه 
براي وصول این مطالبات پیشنهادشده است که 
مناطق یک تا هشت و 22 حدود 50 درصد تخفیف 
و در مناطق جنوب شهر نیز 70 درصد تخفیف داده 
شود، خاطرنشان کرد: »کل جرائم دیرکرد نوسازی 
168 میلیارد تومان بوده است که 98 میلیارد تومان 

تخفیف داده می شود.«

مديريت  گردن  وبال  چک ها  معضل   
شهري

در  نیز  تهران  شهرداری  برنامه ریزی  معاون 
اینکه چک های  بابیان  این الیحه  بررسي  ادامه 
شهرداری تهران وبال گردن مدیریت شهری شده 
است، اعالم کرد که بالغ بر 39 هزار قطعه چک 
داریم که 23 هزار فقره آن مربوط به قبل از سال 
82 است. چک هایی که امروز به معضلی برای 
شهرداری تهران بدل شده است. ناصر امانی با 
اشاره به اینکه برای اولین بار است که طی سه 
سال اخیر چنین الیحه ای به شورا آورده شده 
است، تصریح کرد: »آخرین الیحه مربوط به سال 
92 است و هرسال تنها برای بخشودگی عوارض 
ساختمانی لوایح را به شورا آورده ایم نه وصول 
بخشودگی  اینکه  بر  تأکید  با  وی  جریمه ها.« 
جریمه ها در همه سازمان ها مرسوم است، به طور 
مثال در پلیس راهور یا تأمین اجتماعی که تنها 
بدهی هاست،  پرداخت  به  مردم  تشویق  هدف 
ادامه داد: »چک های شهرداری تهران که بخش 
 82 تا   70 سال  به  مربوط  آن  از  قابل توجهی 
است، امروز در کشوها و گاوصندوق های اداره 
حائز  نکته  اما  دارد  قرار  شهرداری  درآمدهای 
اهمیت آن است که از اول خردادماه 94 تاکنون 
دیگر چکی در شهرداری گرفته نشده است.« وی 
با اشاره به اینکه شهردار تهران از سال 90 شخصا 
پیگیر این بوده است که کارهای بانکی شهرداری 
تهران به صورت مشخص از سوی یک بانک عامل 

انجام شود، افزود: »هیچ بانکی در این زمینه حاضر 
بانک ها قصد  نشد وارد همکاری شود و همه 
تهران  شهرداری  از  کالن  سودهای  که  داشتند 
بگیرند و تنها بانکی که با شهرداری همکاری کرد 
بانک شهر بوده است که این مهم از اول خرداد 
94 اجرایی شد.« امانی با تأکید بر اینکه با ادامه 
نیافتن روال پیشبرد امور با روش چک جلوی 
مفاسد گرفته شده است، خاطرنشان کرد که اکنون 
به دنبال گرفتن نقدینگی نیستیم بلکه می خواهیم 
چک های شهرداری را تعیین تکلیف کنیم زیرا به 

این چک ها نگاه درآمدی نداریم.
 

72 ساعته مطالبات شهرداری را از 
مردم وصول می کنم

در ادامه بررسي الیحه تسهیالت تشویقی پرداخت 
مطالبات شهرداری تهران، عباس جدیدی پیشنهاد 
عجیبی داد که در ادامه سبب اعتراض شدید و 
اینکه  با اعالم  فریادهای رئیس شورا شد. وي 
توانایی دارد 72 ساعته مطالبات شهرداری را از 
مردم وصول کند، خطاب به چمران رئیس شورای 
تمامی  لیست  رئیس  »آقای  گفت:  تهران  شهر 
بدهکاری های مردم به شهرداری را به کمیسیون 
حقوقی شورا بدهید. قول می دهم 72 ساعته همه 
مطالبات شهرداری را وصول کنم.« مهدی چمران 
نیز در خطاب به این عضو عنوان کرد: »آفرین 
آقای جدیدی؛ اما خودتان را این طوری به زحمت 

نیندازید.«

بهترين هديه
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترين کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاريخ طب در ايران

چاپبیستویکمتلفن سفارشات:  22887356 

 
اخبــار 

غربالگری شنوايی همه کودکان زير يك  سال
رئیس سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه پیشگیری از اعتیاد را خانه به خانه دنبال می کنیم، گفت: »بهزیستی 
به عنوان یک نهاد تخصصی با حدود 22 هزار نفر نیروی متخصص برنامه هایی برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و معلولیت ها تعریف کرده است.« انوشیروان محسنی بندپی درباره برنامه های پیشگیری از 
معلولیت در کشور اظهار کرد: »اکنون پوشش پیشگیری از معلولیت هایی مانند غربالگری شنوایی در کشور 
67 درصد است و کرمانشاه با پوشش 80 درصدی از میانگین کشور جلوتر است.« وی خاطرنشان کرد: »در 
نظر داریم در سال 95، غربالگری با پوشش کامل برای همه کودکان زیر یک سال انجام شود و هیچ کودکی 
با مشکل شنوایی وارد سال دوم زندگی خود نشود.« وي همچنین با اعالم اینکه بهزیستي پیشگیری از 
معلولیت های شدید جسمی و حرکتی را در دستور کار دارد، بیان کرد: »با توجه به اینکه ساالنه 25 هزار کودک 
معلول در کشور متولد می شود، 260 مرکز ژنتیک در کل کشور فعالند که در شش ماهه دوم سال 93 و همچنین 

سال 94 حدود 1300 سقط قانونی و شرعی به همین منظور صورت گرفته است.«

آخرين وضعیت حادثه شهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره حادثه شهران بابیان اینکه در جلسه بررسی حادثه شهران به 
همراه معاون برنامه ریزی شهرداری و رئیس سازمان مدیریت بحران حاضرشده و دستگاه های مختلف و مرتبط 
گزارش های خود را درباره چرایی حادثه شهران اعالم کرده اند، گفت: »موضوعی که مهم است، این است که 
شبکه آب تهران حدود 12 تا 13 درصد نشتی دارد که به طور طبیعی وقتی شبکه ای فرسوده باشد، پتانسیل برای 
ایجاد حفره دارد که راه حل اساسی این است که به عنوان یک طرح فوریتی از محل بودجه سازمان مدیریت بحران، 
شبکه اصلی آب و برق تهران در معابر ترافیکی نوسازی شود.« مازیار حسینی با اشاره به ضرورت ایجاد کانال 
تأسیسات مشترک شهری بابیان اینکه نمی دانم چرا به این مسئله توجه جدی نمی شود، اظهار کرد: »ما تجربه 
موفقی در خصوص کانال تأسیسات شهری داشتیم و الزم است که این کانال تأسیسات مشترک ایجاد شود.« 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص غرامت افراد آسیب دیده در حادثه شهران نیز عنوان 

کرد که قوه قضاییه در حال بررسی موضوع است و با تعیین مقصر غرامت این افراد نیز پرداخت خواهد شد.

»اجبار« از هدايت تحصیلی برداشته شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش وپرورش بابیان اینکه »اجبار« را از هدایت تحصیلی برداشته ایم 
گفت: »باوجودآنکه اصل این کار را منطقی می دانیم، اما مشکالت مربوط به هدایت تحصیلی حل شده است.« 
حجت االسالم مصطفی ناصری زنجانی با اشاره به اینکه در کنکور سراسری امسال بیش از 600 هزار نفر داوطلب 
رشته های تجربی، حدود 160 هزار نفر رشته های انسانی و همین رقم نیز داوطلب رشته های ریاضی داشته ایم، 
خاطرنشان کرد: »این نشان دهنده عدم توازن در انتخاب رشته ها است.« وي بابیان اینکه البته اصرار و نگرانی خانواده ها 
در این باور ریشه دارد که پزشکی رشته پول ساز و با امکاناتي است، گفت: »امسال با توجه به تغییرات سیستم آموزشی 
زمان اعمال هدایت تحصیلي رسیده بود، اما بعضا خانواده ها این موضوع را نپذیرفتند و درنتیجه این امر فعال منتفي 
است.« ناصری زنجانی با اشاره به کشیده شدن موضوع به مجلس و تشکیل جلسه شورای معاونان وزارتخانه پیرامون 
هدایت تحصیلی خاطرنشان کرد: »آموزش وپرورش اجبار را برداشته و خروجی جلسه با مجلسي ها نیز این بود که 

اجباری در کار نباشد. «


