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روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه + قاب كوچك  16 صفحه
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سردبير

گامي براي تحقق عدالت 
آموزشي

ــم  ــواب از چش ــي كه خ ــول بزرگ ــور، غ كنك
ــت دادن  ــي مي ربايد و براي شكس ــان ايران نوجوان
ــگير  ــد روئين تن و در كوره آموزش هاي نفس آن باي
ــد، اگرچه قرار  ــف آبديده ش ــگاه هاي مختل آموزش
ــال  ــت با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا 2 س اس
ــود، اما همچنان بزرگ ترين دغدغه  آينده حذف ش
دانش آموزان كشورمان است. دغدغه اي كه نه فقط 
ــي مدت را با  ــي و اضطراب هاي طوالن ــار روح فش
ــر و به دليل  ــال اخي ــود مي آورد،  بلكه در چند س خ
فشرده تر شدن رقابت ها، هزينه هاي بسياري را نيز 

بر خانواده ها تحميل مي كند.
ــدن كالس هاي كنكور در يكي دو  با فراگيرتر ش
دهه گذشته و سرمايه گذاري هاي كالني كه در زمينه 
ــركت در اين آزمون  ــوزش دانش آموزان براي ش آم
سرنوشت ساز صورت مي گيرد، بديهي است كه ميزان 
دسترسي دانش آموزان به كالس هاي آماده سازي كه 
مستلزم پرداخت هزينه هاي گاه سرسام آور مي شود،
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موبايل براي نوجوانان نخريد

حركت ملت
 با خستگي برخي 
متزلزل نمي شود

رهبر معظم انقالب:

ــر معظم انقالب  ــرت آيت اهللا خامنه اي، رهب حض
اسالمي، در ديدار جمعي از ايثارگران، سال هاي دفاع 
مقدس را به تابلويي زيبا و ظريف تشبيه و خاطرنشان 
ــد، ادامه  ــالمي آغاز ش كردند: راهي كه با انقالب اس
خواهد يافت و براي اين كه زيبايي هاي روزهاي دفاع 
ــود الزم  ــدس از نزديك براي مخاطب توصيف ش مق
است هزاران كتاب با معيارهاي هنري نگاشته شود تا 
جزئيات فداكاري رزمندگان براي مردم تشريح شود.

ــاني دفتر مقا م معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــالمي، كار رزمندگان را در  ــري، رهبر انقالب اس رهب
ــاارزش، خيلي  ــي، موفق، ب ــال هاي جنگ تحميل س
ــتند و افزودند: شما كه در  بزرگ و مبهوت كننده دانس
ــي  ــووليت هاي مهم و حساس دوران دفاع مقدس مس
برعهده داشتيد بدانيد پس از جهاد اصغر، نوبت به جهاد 

اكبر رسيده كه به مراتب دشوارتر و سخت تر است.
ايشان با تشريح و مقايسه ويژگي هاي جهاد اصغر 
و جهاد اكبر تصريح كردند: در فضاي امروز كشور، اگر 
ــاري و تقوا را در عرصه هاي  بر اصول و ارزش ها پافش
ــادي و فرهنگي  ــي، اجتماعي، اقتص ــف سياس مختل

رعايت كرديد، ارزش و اهميت واالتري دارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در همين زمينه افزودند: 
ــمن، يكي استكباِر خبيث و ديگر نفِس  امروز با دو دش
ــي بتواند با رعايت  ــتيم كه اگر كس ــه هس درون مواج
تقوا، گام بردارد و تصميم بگيرد، زمينه تعالي معنوي و 

پيشرفت مادي فراهم مي شود.
ادامه در صفحه 2

به گفته پژوهشگران، افزون بر تاثير بداخالقي تلفن همراه روي كودكان و نوجوانان، امواج راديويي آن نيز مخرب است
شايد روزي كه كودك شما، براي اولين بار تلفن 
ــما  ــتتان گرفت و به تقليد از ش ــان را از دس همراهت
ــوي خط  حرف زد، باور نمي كرديد  كودكانه با آن س
اين اسباب بازي چند دقيقه اي، تنها چند سال بعد، به 
اصراري از سوي او براي داشتن تلفن همراه مستقل 
تبديل شود و شما ندانيد آيا اين ابزار تازه از راه رسيده 

براي او الزم است يا نه.
ــت كودكان ــي در دس ــن روزها حت ــد اي  هرچن

ــد و كمتر  ــراه مي بيني ــن هم ــم تلف ــاله ه  8ـ  7 س
ــزار نظارت  ــه اب ــه به بهان ــت ك ــوزي اس دانش آم
ــد، اما همچنان برخي  ــته باش والدين، موبايل نداش
ــان بر سر داشتن يا نداشتن تلفن مستقل  روان شناس

براي كودكان و نوجوانان ترديد دارند.

ــت كه والدين را از  ــي اس رقيه ارجي، روان شناس
خريداري  تلفن همراه و بخصوص سيمكارت هاي 
اعتباري براي دانش آموزان منع مي كند و به فارس 
ــد دارند براي فرزند خود  ــد: والديني كه قص مي گوي
ــي نيز براي  ــد، قوانين ــراه خريداري كنن ــن  هم تلف

استفاده صحيح از آن وضع كنند.
او با بيان اين كه در مواقعي شاهد هستيم استفاده 
ــاز اوليه در جامعه مطرح  ــراه به عنوان ني از تلفن هم
ــتفاده از تلفن همراه   ــد: اس ــود، اضافه مي كن مي ش
ــع راهنمايي و  ــتر  بين مقاط بين دانش آموزان بيش

دبيرستان رواج دارد.
ــن نكته كه ايجاد معضالت  ــاره به اي ارجي با اش
ــتفاده از تلفن همراه براي دانش آموزان  مختلف اس

ــيله  ــت از اين وس ــتفاده درس ــه نبود آموزش اس ب
ــتفاده  ــيب هاي اس ــد: آس ــردد، مي گوي باز مي گ
دانش آموزان از تلفن همراه در افراد مختلف متفاوت 
ــت در خانواده اي نظارت  ــت، چرا كه ممكن اس اس
ــتفاده نوجوان  دقيق والدين و آموزش چگونگي اس
از تلفن همراه برقرار باشد ولي در خانواده اي درست 

مقابل اين شرايط وجود داشته باشد.
ــرايطي كه نوجوان دچار كمبود  به گفته او، در ش
عاطفي باشد ميزان آسيب استفاده از تلفن همراه نيز 

در آن به مراتب بيشتر است.
 آسان ترين راه ارتباط  با جنس مخالف 

ــراي اين كه  ــم والدين ب ــه گاهي اوقات ه البت
ــتر  ــود و بيش ــار نوجوان ديده نش ــان در كن نبودش

به كارهاي خود برسند، براي فرزند خود تلفن همراه 
تهيه مي كنند.

ــاره به اين كه بيشتر دانش آموزاني كه  وي با اش
ــن نوجواني و  ــتفاده مي كنند در س از تلفن همراه اس
ــش تمايل به جنس  ــاي غريزي و افزاي بروز نيازه
ــتين و  ــان مي كند: نخس ــد، بي ــرار دارن ــف ق مخال
آسان ترين راه ارتباط  با جنس مخالف از طريق تلفن  

صورت مي گيرد.
اين روان شناس ادامه مي دهد: با توجه به افزايش 
تعداد سيمكارت هاي اعتباري و قابل پيگيري نبودن 
شماره هايي كه از طريق اين نوع سيمكارت ها برقرار 

مي شود، 
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معاون علمي و فناوري رياست جمهوري از 2  برابر شدن هديه 
ــال آينده خبر داد و گفت:  ــتعدادهاي برتر از س ازدواج نخبگان و اس
ــز به نخبگان و  ــده هديه اولين فرزند ني ــال آين ــالوه بر اين از س ع

استعدادهاي برتر اعطا مي شود. 
ــم اهداي هديه  ــلطانخواه در مراس ــرين س به گزارش مهر، نس
ازدواج به نخبگان و استعدادهاي برتر با بيان اين كه در حال حاضر 

ميزان هداياي ازدواج نخبگان 500 هزار تومان است، توضيح داد: 
از سال آينده اين ميزان به يك ميليون تومان افزايش مي يابد. 

ــگان را از ديگر  ــاي هديه اولين فرزند نخب ــن اعط وي همچني
ــتعدادهاي برتر نام برد و  ــهيالت اين معاونت به نخبگان و اس تس
ــود و  ــال آينده پرداخت مي ش در اين باره توضيح داد: اين هديه از س

ميزان و نحوه اهداي آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

جدال غول كش ها در 
آليانز آره نا

معرفي برترين هاي 
جشنواره راديو
صفحه 3
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نسخه هاي «اقتصاد مقاومتي» براي مقابله 
با تهاجم اقتصادي غرب

ــورت گرفته  ــم تبليغات ص ــي كه به رغ در حال
ــته  ــاي اقتصادي غرب عليه ايران نتوانس تحريم ه
ــد، جمعي از كارشناسان حاضر  ــت اثرگذار باش اس
ــتار اصالح  ــش «اقتصاد مقاومتي» خواس در هماي
ــراي مقابله با  ــود در اقتصاد ايران ب ــاي موج الگوه

تهاجم اقتصادي غرب شدند. 
ــنبه گذشته با حضور جمعي  اين همايش پنجش
ــان و مقامات برجسته اقتصادي كشور  از كارشناس
ــي راه هاي جديد مقابله با تحريم ها و  با هدف بررس

تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور برگزار شد.
ــد كه 4 روز  ــرايطي برگزار ش  اين همايش در ش

ــروه 5+1 در بغداد برگزار  ــر مذاكرات ايران و گ ديگ
ــو تحريم هاي  ــاره لغ ــي درب ــود و زمزمه هاي مي ش

اقتصادي غرب عليه ايران به گوش مي رسد.
ــان حاضر در اين همايش   با اين حال كارشناس
ــه هاي تهاجم اقتصادي غرب عليه  ــي ريش با بررس
ــه هاي اين  ايران، خواهان نوعي نگاه جديد به ريش
ــا و تهاجم  ــم آنان، تحريم ه ــدند. به زع تهاجم ش
ــه خارجي  ــرب عليه ايران صرفا ريش ــادي غ اقتص
ــدارد، بلكه بخش بزرگي از عوامل ايجادكننده آن  ن

را بايد در داخل كشور جستجو كرد.
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جليلي: راهبرد فشار 
بر ايران رو به پايان است

سلطانيه: آمانو دوشنبه به ايران مي آيد
ــوراي عالي امنيت ملي كشورمان با تاكيد بر  دبير ش
اين كه جمهوري اسالمي ايران از حقوقش كوتاه نمي آيد 
ــي بر رو به پايان بودن  ــه برخي اظهارات غربي ها مبن ب
زمان براي گفت وگو با ايران اشاره كرد و گفت: ما به آنها 
مي گوييم آنچه رو به پايان است، زمان براي راهبرد فشار 

است چرا كه اين روش، جواب نداده است.
ــنا، سعيد جليلي، مذاكره كننده ارشد  به گزارش ايس
ــخناني در همايش  ــران در گفت وگو با 1+5 طي س اي
اقتصاد مقاومتي كه پنجشنبه گذشته در دانشگاه علم و  
ــد با اشاره به مذاكراتي كه سوم خرداد  صنعت برگزار ش
در بغداد برگزار مي شود، افزود: آنچه كه در اين مذاكرات 
ــم، همكاري هاي  ــم درباره آن گفت وگو كني مي تواني

مبتني بر حقوق مسلم ايران است.
ــت ملي تصريح كرد: بعد از  ــوراي عالي امني دبير ش
نشست اخير استانبول از برخي مقامات غربي اظهاراتي 
شنيده ام اما هشدار مي دهم كه دقت كنند و دچار اشتباه 
ــوند و بدانند مسير فشار بر  ــباتي درباره ايران نش محاس

ــرفت بيشتر ملت ما  ملت ايران،  موجب مقاومت و پيش
مي شود. وي گفت: مقاومت ملت ايران در برابر تحريم ها 
و تهديدها موجب پيشرفتش شده است و امروز اگر ايران 
اين پيشرفت ها را در اختيار دارد و با عزت در گفت وگوها 
شركت كرده و از حقوق ملت خود دفاع مي كند، به خاطر 

اين مقاومت است.
ــا تاكيد بر اين كه  ــوراي عالي امنيت ملي ب  دبيرش
ــير انتخاب شده از سوي ملت ايران براي پيشرفت،  مس
ــت، افزود: آنها مي خواستند مانع  غيرقابل بازگشت اس
ــوند اما نتوانستند و ايران  ــرفت هسته اي ايران بش پيش
ــان كرد: اگر كشورهاي  ــد.وي خاطرنش ــته اي ش هس
ــران مقاصد  ــار به اي ــتند با اعمال فش غربي مي خواس
سياسي خود را دنبال كنند و مانع انسجام و همبستگي 
ــوند، بدانند كه اين فشارها بيشتر موجب  ملت ايران ش
ــجام ملت ايران شده  و پيوند نظام و مردم را عميق  انس
و ناگسستني كرده است. جليلي گفت: ما فكر مي كنيم 
ظرفيت هاي ايران براي جهان فرصت است تا با استفاده 

از آن مناسبات جديد و عادالنه شكل گيرد.
 لبخند اعضاي 1+5 را فراموش نمي كنم

ــوراي عالي امنيت ملي كشورمان با مروري  دبير ش
بر سوابق مذاكرات ايران با 1+5 به مذاكرات ژنو2 اشاره 
ــرد و گفت: ما در آن مذاكرات گفتيم كه فعاليت ما در  ك
زمينه انرژي هسته اي، صلح آميز است و استفاده از اين 
ــم و از آن كوتاه نمي آييم و  ــق خود مي داني ــرژي را ح ان

بحث هاي مربوط به تعليق را نيز نمي پذيريم.
ــوخت رآكتور  ــراي تامين س ــران ب ــزود: اي وي اف
تحقيقاتي تهران كه مصارف پزشكي و تحقيقاتي دارد
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هديه ازدواج نخبگان 2 برابر مي شود
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حق با شماست

هديه روز زن فقط براي رسمي ها
ــهروند از تهران: 2 سال است كه هديه روز زن در  يك ش
ــي به كارمندان زن قراردادي پرداخت  ادارات تامين اجتماع

نمي شود. علت اين تبعيض چيست؟
ــپاه  ــهرداري منطقه ميدان س ــران: از ش ــي از ته تلخاب
مي خواهيم به وضعيت پياده روهاي ضلع شمال غربي ميدان 

رسيدگي كنند، چرا كه در حال از بين رفتن است.
ــت: از مسووالن و دست اندركاران ذي ربط  علي نيا از رش
ــكن مهر  مي خواهيم در مورد افتتاح و تحويل پروژه هاي مس

كارگري اقدامات الزم را مبذول دارند.
ــت: آيا بايد فقط وقتي اين ريزگردها  جعفرزاده از كوهدش
ــيد، مسووالن به فكر صحبت از رفع آن باشند و  به تهران رس

وقتي هم كه از بين رفت ديگر حرف خود را فراموش  كنند.
ــهر گرگان امكانات  ــمي از گنبدكاووس: فرودگاه ش قاس
ــافران  ــافران مخصوصا مس ــتقبال از مس ــي براي اس رفاه

خانه خدا ندارد. چرا؟
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــن نمي توانند هيچ نوع نظارتي بر ارتباط هاي تلفني  والدي
ــند. نوجواني كه دچار خأل عاطفي  ــته باش نوجوانان خود داش
ــه ارتباط هاي تلفني  ــت، نياز به هم صحبت دارد كه ادام اس
ــن مالقات هاي  ــوري مي انجامد و اي ــه مالقات هاي حض ب
ــود را براي فرد به  ــيب هاي خاص خ ــائل و آس حضوري مس

همراه دارد.
 تلفن همراه به مدرسه نرود

ــت: براي كاهش آسيب هاي  ــناس معتقد اس اين روان ش
ــازي  ــراه بايد در خانواده ها فرهنگ س ــتفاده از تلفن  هم اس
صورت بگيرد و والديني كه قصد دارند براي فرزند خود تلفن 
ــتفاده صحيح از آن  ــراه خريداري كنند، قوانيني براي اس  هم

وضع كنند. 
وي مي گويد: والدين در صورت لزوم به خريد سيمكارت 
ــتفاده كنند  ــيمكارت هاي دائمي اس ــان، از س براي فرزندش
چراكه اين نوع سيمكارت ها افزايش كنترل و نظارت والدين 

در ارتباط هاي نوجوان را فراهم مي كند. 
ــه  ــر اين كه نبردن تلفن همراه به مدرس ــي با تأكيد ب ارج
ــيب  كمتري براي دانش آموز به همراه دارد، افزود: والدين  آس
بايد در خصوص استفاده دانش آموز از تلفن همراه با مدارس 

ــوند چراكه آوردن تلفن همراه در مدارس ممنوع  هماهنگ ش
است و والدين بايد به كودكان و نوجوانان آموزش دهند در هر 

شرايطي اجازه بردن تلفن همراه به مدرسه را ندارند.
 آسيب به سالمتي كودكان

ــن همراه  ــتن تلف ــرار براي داش ــترين اص ــد بيش هرچن
ــال هاي پاياني دوره ابتدايي ديده مي شود و در  ــتقل از س مس
ــد، اما روان شناسان معتقدند،  ــتان به اوج مي رس دوره دبيرس
ــي ندارد و در  ــراه براي كودكان ضرورت ــتفاده از تلفن هم اس
ــد  ــد با نظارت والدين باش ــرايط خاص، حتما باي ــورت ش ص
ــال خود واگذار  ــيله به ح ــتفاده از اين وس و نوجوانان را در اس
نكنيم. به گفته پژوهشگران عالوه بر تاثيرات بداخالقي تلفن 
ــتر  همراه روي كودكان و نوجوانان، امواج راديويي آن نيز بيش
ــنجي پايگاه  ــني تاثير مي گذارد.  نظرس ــر اين گروه هاي س ب
ــب استفاده  ــن مناس اينترنتي تلفن همراه از والدين درباره س
ــد والدين در اختيار  ــان مي دهد: 27 درص ــن همراه نش از تلف
ــالگي را براي كودكان  ــراه پيش از 14 س ــتن تلفن هم گذاش

مناسب نمي دانند. 
ــل اصرار كودكاني كه  ــتر والدين نمي توانند در مقاب بيش
تلفن همراه مي خواهند مقاومت كنند بنابراين بايد روش هاي 
ــته كودكان را بررسي تا فرزندان به صورت  مخالفت با خواس

ــوند. از طرف ديگر برخي  ــته منصرف ش منطقي از اين خواس
ــيله اي ضروري  والدين تلفن همراه را براي فرزندان خود وس
ــاط برقرار كنند.  ــا بتوانند در هر لحظه با آنها ارتب ــد ت مي دانن
ــراي كودكان  ــمي تلفن همراه ب ــاي اخالقي و جس ضرره
ــاي غيراخالقي و  ــي از فيلم ه ــت و برخ ــل انكار اس غيرقاب
ــراه در بين كودكان  ــب از طريق تلفن هم ــاي نامناس پيام ه

پخش مي شود.
 گوشي هاي ساده تر بخريد

ــال هاي اخير، خريد گوشي همراه براي  ــفانه در س متاس
كودكان و نوجوانان به ابزار نمايش قدرت مالي براي خانواده ها 
ــده است، به طوري كه گاه پدر يا مادر گوشي بسيار  تبديل ش
ــي نوجوان خانواده كاربري  ــاده اي در اختيار دارد اما گوش س
بيشتري دارد، كارشناسان فرهنگي براين امر خرده مي گيرند 
ــا حد امكان از  ــي براي دانش آموزان ت ــا تاييد خريد گوش و ب
ــي انتخاب شود.  ــاده ترين نوع گوش والدين مي خواهند تا س
ــت نه  ــي  هايي كه صرفا جنبه ارتباطي آنها در ميان اس گوش
بيشتر. توصيه آنها اين است كه تا حد امكان دنبال مدل هاي 
ــر درگير جذابيت هاي آنها از قبيل  ــاده بروند تا بچه ها كمت س
ــام امكانات صوتي و تصويري كه اغلب وقت گير  انواع و اقس

و اعتيادآور هم هستند، شوند.

موبايل براي نوجوانان نخريد
در صورت ضرورت براي خريد گوشي براي نوجوانان گوشي هاي ساده توصيه مي شود ــو، اهداي  ــعار «اهداي عض ــن نفس با ش ــم جش مراس

ــد كه آمارها  ــار در حالي برگزار ش ــراي نهمين ب ــي» ب زندگ
ــاران نيازمند به  ــا 25 درصد بيم ــاالنه بين 10 ت مي گويد س
ــيدن بموقع عضو، جان  اعضاي مختلف پيوندي به دليل نرس

خود را از دست مي دهند.
ــو هم بخوبي  ــار پيوند عض ــزار بيمار در انتظ ــار 18ه آم
ــار  ــو از بيم ــداي عض ــگ اه ــه فرهن ــد ك ــان مي ده نش
ــده،هنوز در كشور ما راه طوالني در پيش دارد،  مرگ مغزي ش
چرا كه به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، نرخ نارضايتي 
ــد كه بايد براي  ــور به 63 درصد مي رس از اهداي عضو در كش
كاهش اين آمار فرهنگ سازي كرد.در حال حاضر پيوند كبد 
در بيش از 3 مركز، پيوند قلب در حداقل 4 مركز، پيوند ريه در 
2 مركز، پيوند پانكراس در 3 مركز و پيوند مغزاستخوان در 3 

مركز آموزشي درماني كشور انجام مي شود.
بر اين اساس از لحاظ علمي  در جايگاه خوبي در خصوص 
ــد اعضا قرار داريم، به گونه اي كه به لحاظ علمي و توان  پيون
انجام كار مي توانيم با مراكز معتبر منطقه و جهان رقابت كنيم. 
ــود،  ــت كه پيوند ريه كه در ايران انجام مي ش اين در حالي اس

هنوز در خاورميانه به صورت جدي انجام نمي شود.
ــاره  ــت از پيوند اعضا با اش ــت حماي ــل جمعي مديرعام
ــو منتظر دريافت  ــه اكنون نزديك به 18 هزار عض ــه اين ك ب
پيوند هستند، گفت: خانواده هايي كه عزيزانشان دچار مرگ 
مغزي شده اند مي توانند با اعالم رضايت اين آمار را به حداقل 
ــت و نياز به  ــد اس ــانند، البته بايد گفت اين روند روبه رش برس

انجام فعاليت هاي فرهنگي وسيع تري دارد.
ــت: در مورد  ــنا گف ــجدي به ايس ــر محمدرضا مس دكت
ــتگان با فرض  ــري در خصوص مرگ يكي از بس تصميم گي
داشتن كارت اهدا در زمان حيات 84 درصد عنوان كرده بودند 
ــي كه اگر عقيده  ــتند، در صورت ــه موافق اهداي عضو هس ك

متوفي را نمي دانستند 41 درصد موافق اهداي عضو بودند.
ــتان مسيح دانشوري با اشاره به اين كه  قائم مقام بيمارس
ــوع پيوند در ايران وجود دارد،  ــون امكان انجام همه ن هم اكن
ــدا عهده دار انجام اين كار  ــار كرد: يك يا دو مركز در ابت اظه
ــعه روزافزون مراكز  ــاهد پيشرفت و توس بودند اما اكنون ش
آموزشي درماني هستيم كه مي توانند عمل پيوند را به صورت 
ــخت ترين  تخصصي انجام دهند. به عنوان نمونه يكي از س

موارد پيوند، پيوند پوست است كه بتازگي در كشور ايران نيز 
آغاز شده است.

 تامين اعتبار براي گسترش مراكز پيوند در كشور
ــت از رتبه چهل و دوم ايران  معاون درمان وزارت بهداش
در اهداي عضو خبر داد و گفت: تاكنون 100 هزار پيوند عضو 

در كشور انجام شده است.
ــن امامي رضوي در اين مراسم  به گزارش مهر، سيدحس
ــت اندركاران  ــووالن و دس افزود: در حال حاضر با همت مس
سالمت، مرزي براي افزايش تعداد پيوند نداريم، مگر آن كه 

اهداكننده بيشتري داشته باشيم.
ــي توان تامين اعتبار يا  ــا طرح اين موضوع كه زمان وي ب
ــتيم اما اكنون اين موانع برداشته  حمايت پس از پيوند را نداش
شده است، بيان كرد: اميدواريم با اجرايي شدن مصوبه دولت 
در خصوص تحت پوشش بيمه قرار گرفتن داروهاي پيوندي، 

نگراني اين بيماران در اين خصوص نيز از بين برود.
ــت مبني  ــاره به قصد وزارت بهداش ــوي با اش امامي رض
ــارات الزم براي  ــز پيوند عنوان كرد: اعتب ــترش مراك بر گس
ــده است و هم اكنون 15 مركز  ــترش اين مراكز تامين ش گس
انجام عمل پيوند عضو و 44 مركز انجام عمل برداشت عضو 

را برعهده دارند.
ــان اين كه مجموع  ــت با بي ــاون درمان وزارت بهداش مع
ــده در كشور از آغاز انجام اعمال پيوندي  پيوندهاي انجام ش
ــت، گفت:  ــيده اس ــال 90 به 100هزار مورد رس ــا پايان س ت
ــد كليه، 2 مركز انجام  ــون 33 مركز انجام عمل پيون هم اكن
عمل پيوند ريه، 8 مركز انجام عمل پيوند قلب، 6 مركز انجام 
ــد لوزالمعده و  ــد، يك مركز انجام عمل پيون ــل پيوند كب عم

5مركز انجام عمل پيوند مغزاستخوان را بر عهده دارند.
ــد  ــال اخير با رش وي همچنين با بيان اين كه طي 12 س
ــور مواجه بوديم،  ــد عضو در كش ــار اهداي پيون ــده آم فزاين
ــد،  ــال 90 انجام ش ــه اي كه تنها 428 مورد اهدا در س به گون
ــالي كه  ــد كليه، كبد، قلب و ريه در س ــد پيون ــزود: نرخ رش اف

گذشت مثبت بوده و روند صعودي داشت.
ــت، از لحاظ نرخ  ــان وزارت بهداش ــه گفته معاون درم ب
ــل و دوم قرار  ــو در دنيا در جايگاه چه ــداي عض ــت اه رضاي
داريم و نرخ عدم رضايت اهداي عضو در كشور به 63 درصد 

مي رسد كه بايد براي كاهش اين آمار فرهنگ سازي كرد.

رتبه چهل و دوم ايران در اهداي عضو
 نرخ 63 درصدي بي ميلي در اهداي عضو، نشان مي دهد هنوز فرهنگ نجات جان

 ساير بيماران با پيوند ضعيف است

ــش اضافه خدمت تمام  ــوم خرداد آخرين مهلت بخش س
ــال 90 مرتكب غيبت  ــت كه تا 22 آبان س ــموالني اس مش

شده اند.
ــد خدمت  ــون جدي ــراي قان ــنا، با اج ــزارش ايس ــه گ ب
ــموالن غايب در صورتي   وظيفه عمومي، اضافه خدمت مش
كه وضعيت خدمتي خود را تا سوم خرداد سال 91 مشخص و 
ــيده  به منظور انجام خدمت دوره ضرورت معرفي كنند، بخش
و در غير اين صورت براساس آنچه  كه در قانون جديد خدمت 

وظيفه عمومي پيش بيني شده با آنان برخورد خواهد شد.
ــته از  در قانون جديد خدمت وظيفه عمومي براي آن دس
ــراي تعيين تكليف وضعيت  ــموالني كه در موعد مقرر ب مش
خدمتي خود به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي پليس +10 

مراجعه نكنند مجازات هايي پيش بيني شده كه بر اساس آن 
ــموالني كه با سه ماه تاخير وضعيت  در زمان صلح براي مش
ــه ماه اضافه خدمت و  ــخص كنند، س خدمتي خويش را مش
ــه ماه تاخير دارند، شش ماه اضافه  ــموالني كه بيش از س مش

خدمت تعلق خواهد گرفت.
ــموالني كه بيش از يك سال  ــته از مش همچنين آن دس
ــوب و  ــند، فراري محس ــته باش ــر در معرفي خود داش تاخي
ــتگيري و اضافه خدمت به مراجع قضايي معرفي  ضمن دس

مي  شوند.
براساس قانون وظيفه عمومي، در صورتي كه مشموالن 
ــات دولتي و وابسته به  داراي غيبت در وزارتخانه ها و موسس
ــوند، هر يك از آنان براي بار اول و دوم  دولت به كارگيري ش
ــال و در صورت  ــش ماه تا يك س ــر نصف حقوق از ش به كس
ــم از خدمت دولتي  ــتر به انفصال دائ ــه مورد يا بيش تكرار س

محكوم مي شوند.
همچنين به كارگيري اين افراد در ارگان هاي غيردولتي 
از قبيل كارگاه ها، كارخانه ها، آموزشگاه ها، مغازه ها و بنگاه ها 
ــن مواردي با  ــورت برخورد با چني ــت و در ص ــز ممنوع اس ني
ــبت به جذب آنان اقدام كرده اند، براي بار اول  افرادي كه نس
ــاالنه يك سرباز و براي  جريمه اي معادل پرداخت هزينه س
ــرباز در نظر گرفته  ــه س ــتر پرداخت هزينه س بار دوم و بيش

شده  است.
ــيدحميدرضا صدرالسادات، رئيس  پيش از اين سردار س
ــازمان وظيفه عمومي ناجا با تاكيد بر اين كه مهلت ايجاد  س
ــموالن غايب قابل  ــش اضافه خدمت مش ــده براي بخش ش
ــراي بهره مندي از اين  ــته بود ب ــت از آنان خواس تمديد نيس
ــات و محروميت هاي حاصل از  ــدن با تبع امتياز و مواجه نش
ــريع تر  غيبت در قانون جديد خدمت وظيفه عمومي هر چه س
ــف وضعيت خدمتي خويش به يكي از  ــه منظور تعيين تكلي ب
دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي پليس+10 مراجعه كنند.

سوم خرداد، آخرين مهلت بخشش اضافه خدمت مشموالن

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به 
اجراي طرح ويژه شناسايي رانندگان متخلف در بزرگراه هاي 
ــان خبر داد و  ــران، از احضار اين رانندگان با خودروهايش ته
ــي  ــته از رانندگان بايد در كالس هاي آموزش گفت: اين دس

شركت كنند.
ــا خبرگزاري ها با  ــين رحيمي در گفت وگو ب ــردار حس س
ــته  ــه پليس راهور تهران در هفته هاي گذش ــاره به اين ك اش
ــاي ويژه اي را در بزرگراه هاي پايتخت، براي برخورد  طرح ه
ــبانه آغاز كرده است، افزود: براين اساس بيش  با تخلفات ش
ــدگان متخلف در اين مدت توقيف و  ــودروي رانن از 1500 خ
روانه پاركينگ ها شدند. از سوي ديگر با حدود 40 هزار راننده 

متخلف نيز برخورد شده است.
ــس راهور تهران هم اكنون 3  ــاره به اين كه پلي  وي با اش
ــت اجرا دارد، گفت: بر اين اساس  ــبانه را در دس طرح ويژه ش
ــبانه با تخلفات  ــديد برخورد با تخلفات ش ــرح ويژه تش در ط
ــاز و اليي كشي، كاميون هاي متخلف و خودروهاي  حادثه س
ــود.  رئيس پليس راهور تهران، اجراي  آالينده برخورد مي ش
ــرر رانندگان  ــت هاي مك ــن طرح ها را با توجه به درخواس اي
تهراني عنوان كرد و گفت: بسياري از شهروندان از رانندگي 
ــت رالي خود  ــه بزرگراه هاي پايتخت را به پيس ــن افراد ك اي
ــته  تبديل كرده بودند، گاليه دارند.  وي تصريح كرد: اين دس
از رانندگان عالوه بر خود،  موجب وارد آمدن خسارت به ساير 
رانندگان قانونمند تهران مي شوند و اكثر آنها به دليل سرعت 
ــبقت غيرمجاز و انجام حركت هاي آكروبات و مارپيچ در  و س
بزرگراه ها موجب تصادف ساير خودروهاي عبوري را فراهم 

كرده و خود نيز از صحنه حادثه مي گريزند.
 آغاز طرح شناسايي رانندگان متخلف حرفه اي

ــن كه طرح  ــاره به اي ــس راهور تهران با اش ــس پلي  رئي

ــاز در  ــايي رانندگان متخلف حرفه اي و حادثه س ويژه شناس
ــده است، افزود:  ــته آغاز ش بزرگراه هاي تهران از هفته گذش
ــك تيم هاي  ــته از رانندگان با كم ــن دس ــاس اي ــر اين اس ب
ــوس، دوربين هاي  ــوس، بازرسان افتخاري نامحس نامحس
ــس بزرگراه و  ــت و خودرويي، تيم هاي پلي ــنج ثاب سرعت س
تيم هاي ويژه بازرسي پليس راهور تهران شناسايي شده اند. 
ــك اطالعات كاملي از  ــا تاكيد بر اين كه تقريبا بان وي ب
ــت، افزود: شناسايي  ــده اس رانندگان پرخطر تهراني تهيه ش
ــاي تهران در هفته جاري نيز  ــدگان پرخطر در بزرگراه ه رانن

ادامه خواهد داشت. 
 شركت اجباري در كالس هاي آموزشي

ــاره به اين كه  ــس پليس راهور تهران همچنين با اش رئي
احضار اين دسته از رانندگان از امروز آغاز مي شود، افزود: اين 
ــت سالمت  ــته از رانندگان ضمن معرفي به تيم هاي تس دس
ــراي  ــي و مواد مخدر، در صورت لزوم به دادس ــي و روان روح
راهور معرفي شده و خودروي آنها نيز براساس قانون توقيف 

مي شود.  
ــي براي اين  وي از برگزاري كالس هاي ويژه آموزش
ــدگان بايد در عين  ــر داد و گفت: اين رانن ــدگان خب رانن
ــركت كنند.  رئيس  ــي ش ــال در اين دوره هاي آموزش ح
پليس راهور تهران با اشاره به اين كه تخلف اين دسته از 
ــوابق گواهينامه آنها درج مي شود، اضافه  رانندگان در س
ــدگان ضمن دريافت نمره منفي  ــرد: در ضمن اين رانن ك
ــد نصاب تعيين  ــرات منفي آنها به ح ــي كه نم در صورت
ــد، گواهينامه شان توقيف شده و حق  شده در قانون برس

رانندگي ندارند. 
ــده، برخورد با  ــد بر اين كه با تقويت انجام ش ــا تاكي وي ب
تخلفات شبانه خودروهاي سنگين نيز با شدت انجام مي شود، 

افزود: يكي از گاليه هاي رانندگان تهراني تخلف خودروهاي 
ــنگين بخصوص در شب هاست كه پليس راهور تهران در  س
ــن زمينه برخورد با كاميون هاي متخلف را به طور جدي در  اي

دستور كار قرار داده است. 
 تخليه نخاله در بزرگراه ها ممنوع

ــته چند مورد  ــاره به اين كه طي چند هفته گذش وي با اش
تخليه غيرمجاز نخاله در اطراف بزرگراه هاي تهران گزارش 
شده است، افزود: قطعا ماموران پليس راهور پايتخت بشدت 

با اين دسته از رانندگان متخلف برخورد مي كنند. 
ــدگان پرخطر  ــس راهور تهران، رانن ــه گفته رئيس پلي ب
ــواري بايد  ــد خودروهاي س ــنگين هم مانن ــاي س خودروه
ــد.  رئيس پليس راهور تهران  ــي را بگذرانن دوره هاي آموزش
ــري دوربين هاي نظارتي براي كنترل  همچنين از به كارگي
تخلفات شبانه خبر داد و تاكيد كرد: عالوه بر تيم هاي كنترلي 
ــت هاي محسوس و نامحسوس،  ــامل گش پليس بزرگراه  ش
دوربين هاي نظارتي نيز به كمك پليس آمده و به اين ترتيب 
ــم  ــدگان متخلف به هيچ عنوان ديگر نمي توانند از چش رانن

پليس پنهان بمانند. 
ــدگان متخلفي كه تخلفات  ــردار رحيمي، رانن به گفته س
ــند، ضمن برخورد با آنها، به تيم هاي  ــاز داشته باش حادثه س
ــالمت روحي و رواني نيز معرفي مي شوند تا از آنها  ــت س تس

تست سالمت به عمل آيد. 
وي با تاكيد بر اين كه آمارها نشان مي دهد تعداد متخلفان 
حرفه اي پايتخت در مقايسه با رانندگان منضبط بسيار پايين 
ــته از  ــنا گفت: قطعا ماموران پليس با اين دس ــت به ايس اس
ــاير رانندگان و افزايش انضباط  رانندگان براي حفظ جان س
ــدي برخورد  ــر پايتخت به طور ج ــي ترافيكي در معاب بخش

خواهند كرد.

رانندگان پرخطر از امروز به دادگاه احضار مي شوند
رانندگان حادثه ساز و متخلف حرفه اي از سوي تيم هاي پليس نامحسوس شناسايي شده اند

 شيوه جديد مردودي
 براي اولين دبيرستاني ها

ــت  ــتان به اين معنا نيس ــذف مردودي در پايه اول دبيرس ح
ــر بروند بلكه اگر  ــوزان درس نخوانده به پايه باالت ــه دانش آم ك
ــي نمره قبولي كسب نكرد، مجبور نيست  دانش آموزي در درس

تمام دروس قبول شده را هم دوباره بگذراند.
ــردودي از پايه اول  ــار اخباري مبني بر حذف م ــس از انتش پ
ــتان، براي برخي افراد نسبت به وضعيت آموزشي كشور  دبيرس
اين پرسش ايجاد شد كه بر اين اساس «اگر دانش آموزي درس 

هم نخواند، آيا مردود نخواهد شد؟»
ابراهيم سحرخيز، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش به فارس گفت: در نظام فعلي يك دوره 4ساله متوسطه 
ــاوت براي پايه هاي مختلف  ــده بود و 3 آيين نامه متف تعريف ش
وجود داشت؛ به عنوان مثال دوره پيش دانشگاهي، ترمي و 3سال 
ــالي-  واحدي بود. سحرخيز با بيان اين كه مگر مي شود  اول، س
در يك مدرسه  يك بام و چند هوا باشد، اضافه كرد: در نخستين 
ــالح كرديم و به  ــگاهي را اص ــت دوره پيش دانش ــدم، وضعي  ق
سالي- واحدي تغيير يافت. وي به نكته بعدي اشاره كرد و افزود: 
ــديم كه دوره ساليـ  واحدي كه در سال  در مرحله بعد متوجه ش
دوم و سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي وجود دارد از يك قاعده 
تبعيت مي كند، ولي سال اول دبيرستان كه به اسم سالي- واحدي 
نام گرفته است، در قبولي، مردودي، ارزشيابي و امتحانات مانند 

دوره راهنمايي است.
ــرورش با طرح  ــطه وزير آموزش و پ ــاون آموزش متوس مع
ــال دوم و سوم  ــش كه «چرا بايد درس دانش آموز در س اين پرس
ــد و در سال اول اين گونه  ــتان، ارزش مستقل داشته باش دبيرس
ــد»، گفت: در سال دوم دبيرستان، وقتي دانش آموز درسي  نباش
ــده و اگر درسي را  ــت، براي او قبولي فرض ش ــده اس را قبول ش
نمره نياورده باشد، تنها همان درس را در سال سوم مي گذراند و 
نيازي نيست كه تمام دروسي را كه در سال دوم قبول شده است، 
ــد و درنهايت تا زماني كه دانش آموز در تمام دروس نمره  بگذران
قبولي نگرفته باشد، نمي تواند ديپلم بگيرد، اما براي دانش آموزان 

سال اول دبيرستان اين حق ثبت نشده بود.
ــر دروس پيش نياز بود، چرا در  ــاله بر س وي ادامه داد: اگر مس
ــته ها رعايت نشده است و اگر  ــال هاي بعد بحث پيش نياز رش س
ــود كه موضوع انتخاب رشته است و اين كه دانش آموز  مطرح ش
در سال اول دبيرستان رشته اش را مشخص مي كند، باز هم پاسخ 

اين است كه انتخاب رشته ضوابط و آيين نامه اي دارد.

ميانگين درآمد هر صندوق صدقات 
فقط 1800 تومان

ــداد ام ــه  كميت ــي  مردم ــاركت هاي  مش ــاون   مع
ــام خميني(ره) گفت: ميانگين درآمد هر صندوق از هر بار   ام
تخليه 1800 تومان است و بر اساس برنامه ريزي ها اين رقم 

بايد به 2500 تومان افزايش يابد. 
ــان اين كه  ــنا با بي ــو با ايس ــتاري در گفت وگ ــعيد س س
ــارد تومان  ــع آوري 1100 ميلي ــي بر جم ــا مبن پيش بيني ه
ــه كرد: ــت، اضاف ــال جاري اس ــي در س ــاي مردم  كمك ه
ــدوق كوچك، بزرگ،  ــن رقم از مجموع 7 / 5 ميليون صن  اي
ــط و فرودگاهي در سراسر كشور و ديگر كمك ها اعم  متوس
ــود، ضمن اين كه در  ــره حاصل مي ش ــه و غي از زكات، فطري
ــته مبلغ 160 ميليارد تومان مشاركت مردمي از  ــال گذش س
صندوق هاي صدقات احصاء شده است.  وي افزود: بر اساس 
ــاله پنجم توسعه تعداد صندوق صدقات كشور تا  برنامه 5 س

پايان اين برنامه بايد به 10 ميليون صندوق افزايش يابد. 
ــا بيان  ــه امداد ب ــي كميت ــاركت هاي مردم ــاون مش مع
ــترك صندوق  ــد خانواده هاي يزدي مش ــه 75 درص اين ك
ــتند، عنوان كرد:  ــات كميته امداد امام خميني(ره) هس صدق
ــطح استان هاي  ــترين ضريب نفوذ را در س ــتان يزد بيش اس
ــور دارا است.  ستاري ادامه داد: باالترين رقم درآمدي از  كش
ــتان  تخليه هر صندوق صدقات با 2500 تومان مربوط به اس
ــترين تعداد مشتركين صندوق صدقات  سمنان است و بيش
ــاس  ــتان اصفهان قرار دارد.  وي همچنين گفت: بر اس در اس
 برنامه پنجم توسعه تعداد مشتركان صندوق صدقات بايد به 
10 ميليون و درآمدهاي حاصل از مشاركت هاي مردمي بايد 

به2 برابر ارتقا يابد. 

ــع حمايت از حقوق معلوالن پس از  ــري قانون جام بازنگ
ــال سرانجام نهايي شد و بزودي براي تصويب  حدود يك س
ــال مي شود؛ كه طبق آن مواد جديدي  نهايي به مجلس ارس

اضافه شده است.
ــع حمايت از حقوق معلوالن  ــه گزارش مهر، قانون جام ب
ــيد اما از آن زمان تاكنون  ــال قبل به تصويب رس حدود 8 س
درصد كمي از مفاد اين قانون 16 ماده اي از سوي دستگاه ها 
ــازمان بهزيستي سال  ــده است به همين دليل س اجرايي ش
ــكيل كميته اي متشكل از  ــته تصميم گرفت كه با تش گذش
ــراي كامل تمامي  ــان و متخصصان امر، براي اج كارشناس

مفاد آن، تغييراتي ايجاد كند.
پس از حدود يك سال كار كارشناسي سرانجام اين قانون 
مورد بازنگري قرار گرفت و 2 ماده به قانون جديد افزوده شده 
ــازمان  ــت. به گفته رئيس س و چند ماده آن نيز تغيير كرده اس
بهزيستي، قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن هفته آينده 

براي تصويب نهايي به مجلس ارسال خواهد شد.
ــتي از تغيير و  ــازمان بهزيس ــي س ــاون امور توانبخش مع
افزايش 5 ماده از قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن خبر 
ــدن اين قانون 3 مفاد آن تغيير و  داد و گفت: براي اجرايي ش

2 ماده جديد نيز به آن افزوده شده است.
ــخنگويي با بيان اين مطلب افزود: قانون جامع  يحيي س
ــالي كه از تصويب آن  حمايت از حقوق معلوالن طي چند س
ــت، به همين دليل  ــده اس مي گذرد، به طور كامل اجرايي نش
ــوند تغييراتي  ــتگاه ها ملزم به اجراي آن ش براي اين كه دس
ــان و متخصصان امر  ــي از مفاد آن با كمك كارشناس در برخ
انجام شده است.وي تاكيد كرد: در بازنگري انجام شده ماده 
ــد  يك قانون جامع تغيير كرد، به طوري كه دولت موظف ش
ــوق معلوالن فراهم و  ــات الزم را براي تامين حق ــه امكان ك

حمايت هاي الزم را از اين افراد انجام دهد.
ــازمان بهزيستي گفت: صدور  معاون امور توانبخشي س
كارت معلوليت، مناسب سازي اماكن شهري و مراكز اقامتي، 

ــي و... از جمله  ــه خدمات توانبخش ــاي الزم، ارائ آموزش ه
امكاناتي است كه بايد در اختيار معلوالن قرار گيرد.

ــورد بازنگري  ــون نيز م ــاده 2 اين قان ــه وي، م ــه گفت ب
ــت كه  ــه در قانون جديد آمده اس ــت، به طوري ك ــرار گرف ق
ــاركت كامل افراد  ــده به منظور تحقق مش دولت موكلف ش
ــتيفاي حقوق  ــت در عرصه هاي اجتماعي و اس داراي معلولي
ــي اين افراد را به تمامي  ــهروندي اين افراد، زمينه دسترس ش
ــاختمان ها، اماكن عمومي در محيط هاي شهري و  معابر، س
ــط دولت يا بخش  ــات احداثي توس ــتايي اعم از تاسيس روس
ــخنگويي افزود:  غيردولتي با كاربري عمومي ايجاد كند.س
ــور و راه و شهرسازي نيز مكلف به مناسب سازي  وزارت كش
ــاماندهي وسايل حمل و نقل شهري و بين شهري اعم از  و س
سامانه حمل و نقل ريلي، اتوبوسراني، تاكسيراني و پايانه هاي 

تاسيسات و تجهيزات است.
ــت به منظور  ــن دولت موظف اس ــه گفته وي، همچني ب
ــي براي افراد داراي معلوليت به فضاهاي مجازي و  دسترس
ــتانداردهاي دسترسي  فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، اس
اين افراد را تدوين و بر رعايت آنها از سوي تمامي وزارتخانه ها 

نظارت كند.
ــاده 16 اين قانون خبر داد و گفت: در ماده  ــذف م وي از ح
16 آمده بود كه در صورت وجود اعتبار، دستگاه ها موظف به 
اين قانون هستند و همين موضوع باعث فرار نهادها از اجراي 
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مي شد، به همين علت 

اين قانون را حذف كرديم.
ــتي تاكيد كرد:  ــي سازمان بهزيس معاون امور توانبخش
ــده به طوري كه  ــه اين قانون افزوده ش ــاده 17 و 18 نيز ب م
ــق اهداف كالن  ــتاي تحق ــت در راس ــاده 17 آمده اس در م
ــاله برنامه توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي كشور  20س
ــاله توسعه مبني بر كاهش بروز پديده  و همچنين برنامه 5 س
ــتي موظف است نسبت به تدوين و اجراي  معلوليت، بهزيس

برنامه  هاي پيشگيري از معلوليت اقدام كند.

قانون جامع حمايت از معلوالن سرانجام به مجلس مي رود

استاندار تهران گفت: دولت در بودجه 91 از محل مازاد درآمد نفت رقمي را براي 
حل معضل گرد و غبار و ريزگرد اختصاص داد.

ــتان براي آلودگي ناشي از  ــنا، درباره تدابير اس مرتضي تمدن در گفت وگو با ايس
ــه كارگروه آلودگي هواي تهران  ــا اظهار كرد: در آخرين جلس ــار و ريزگرده گرد و غب
ــي قرار گرفت و توصيه هاي الزم به  مباحث مربوط به معضل ريزگردها مورد بررس

اطالع شهروندان تهراني رسيد. 

وي با بيان اين كه در حال حاضر اسير پديده اي هستيم كه منشا آن خارج از تهران 
و كشورهاي همسايه است، افزود: بايد مراقبت و مواظبت بيشتري در اين باره صورت 

بگيرد تا اين گرد و غبارها از شهر خارج شود. 
ــتاندار تهران تصريح كرد: دولت در بودجه 91 از محل مازاد درآمد نفت رقمي  اس
ــتگاه هاي متولي  ــت و دس را براي حل معضل گرد و غبار و ريزگرد اختصاص داده اس
ــا ريزگردها و گرد و غبار را از محل اين رديف  ــه برنامه ها و راهكارهاي مقابله ب هزين
تامين مي كنند. همچنين محمدتقي چابلقي، سرپرست مديريت بحران استان تهران 
نيز در اين باره با بيان اين كه در سطح كشوري تصميماتي براي حل معضل ريزگردها 
ــده است، گفت: بحث آلودگي هاي ناشي از ريزگردها اختصاص به پايتخت  اتخاذ ش
ندارد بلكه يك موضوع كشوري است چرا كه چند شهر درگير اين معضل هستند لذا 

يك برنامه ملي براي اين بحث تدوين شده است. 
وي افزود: بايد براي حل اين معضل تصميماتي در سطح منطقه اي و فرامنطقه 

با همكاري كشورهاي همسايه جنوب غربي ايران اتخاذ شود. 
سرپرست مديريت بحران استان تهران درباره تدابير مديريت بحران استان براي 
بارش هاي شديد فصلي نيز گفت: ما به استقبال اتفاق نمي رويم لذا زماني كه اتفاقي 

رخ داد تصميم گيري مي كنيم. 

اختصاص بخشي از مازاد درآمد نفت به ريزگردها

جم 
جام 

س:  
عك

بهره برداري از يك ايستگاه جديد مترو 
مديرعامل شركت مترو با تاكيد بر اين كه ايستگاه ارم سبز 
ــعه  ــت، گفت: بزودي 4 كيلومتر از توس آماده بهره برداري اس

غربي خط 4 مترو به بهره برداري رسمي مي رسد.
ــاس  ــارس توضيح داد: براس ــه ف ــل درويش ب هابي
ــهروندان قول داده  برنامه ريزي هاي صورت گرفته به ش
ــيالب اخير و ايجاد مشكالتي  بوديم كه به رغم وقوع س
ــريع تر از كالهدوز  ــط هر چه س ــرو، اين خ ــط 4 مت در خ

ــود تا  ــل و به خط 5 متصل ش ــهرك اكباتان تكمي ــا ش ت
مسافراني كه از كرج به تهران مي آيند، عالوه بر ايستگاه 
ــير خود از اين ايستگاه نيز  صادقيه بتوانند براي ادامه مس
ــبختانه اين مهم بزودي صورت  ــتفاده كنند كه خوش اس

خواهد گرفت.
ــرداري از 4 كيلومتر بخش غربي  ــه داد: با بهره ب وي ادام
ــه غربي ترين نقطه  ــرقي ترين نقطه تهران ب خط 4 مترو، ش

ــود و شاهد افزايش چشمگير مسافران اين خط  متصل مي ش
خواهيم بود.

ــعه غربي ــتگاه مياني توس ــش تصريح كرد: 2 ايس  دروي
ــتگاه هاي اكباتان و بيمه  نيز  بيش از  ــط 4 مترو يعني ايس   خ
ــرفت فيزكي داشته اند كه پس از بهره برداري   90 درصد پيش
از ايستگاه ارم سبز و راه اندازي مسير، اين ايستگاه ها نيز آماده 

خدمات رساني به شهروندان خواهد شد.


