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حق با شماست

ورود فاضالب خانگي به كانال آب
يكي از ساكنان خيابان شيدايي: مدتي است كه آپارتمان 
ــريعتيـ  يخچالـ   ــيدايي (ش ــماره 26 واقع در خيابان ش ش
ــبانه وارد كانال آب  ــود را ش ــالب خانگي خ ــيدايي) فاض ش
مي كند. بارها با شماره 137 شهرداري و حتي اداره بهداشت 
منطقه تماس گرفتيم ولي متاسفانه هيچ نتيجه اي نگرفتيم. 
ــم ماموران اداره  ــهرداري و ه ــا وجود اين، هم ماموران ش ب
بهداشت به ساكنان اين آپارتمان تذكر داده اند، ولي همچنان 

فاضالب اين آپارتمان شب ها وارد كانال آب مي شود.
ــبد كااليي چرا بايد به برخي از  ــهروندان: س جمعي از ش

كارگران يك كارخانه تعلق بگيرد ولي به برخي ديگر نه؟
سائلي از ساوه: چرا پالك خودرو به جانبازان قطع نخاعي 

تعلق نمي گيرد؟
ــئوالن مي خواهيم فرهنگ درست  ــهروند: از مس يك ش

استفاده كردن از آب تصفيه شده را به مردم آموزش دهند.
ــبد كاال به  ــهروندان: علت تعلق نگرفتن س ــي از ش جمع

كارگران فصلي ساختمان چيست؟
ــان خدمت  ــوق و پاداش پاي ــرود: حق ــم نژاد از لنگ قاس
ــد از پنج ماه هنوز  ــوزش و پرورش را بع ــتگان آم ما بازنشس

پرداخت نكرده اند. چرا؟
يك شهروند از اصفهان: چگونه است كه اميد و اعتدال در 

توزيع سبد كاال از سوي دولت انجام نشده است؟
ــاگرد مغازه اي هستم كه  ــهر: ش ــهروند از قائمش يك ش

مستاجر هم هستم، چرا نبايد سبد كاال دريافت كنم؟
22262142info@jamejamonline.ir

فرمانده انتظامي تهران، از طرح بخشودگي موتورسيكلت ها و 
خودروهاي توقيف شده به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: آن 
ــته از افرادي كه خودرويشان فاقد دستور توقيف مقام قضايي  دس
ــبت به ترخيص  ــه به پاركينگ ها نس ــد، مي توانند با مراجع باش
خودروي خود اقدام كنند، البته اين افراد بايد قول بدهند كه ديگر 

دست به تخلف نزنند.
به گزارش ايسنا، سردار حسين ساجدي نيا در حاشيه حضور در 
مركز نظارت همگاني نيروي انتظامي 197 همچنين از تسهيالت 
ــدت زمان كوتاه تري در ايام  ــژه پليس براي ارائه گذرنامه در م وي
منتهي به پايان سال خبر داد و افزود: به منظور افزايش ارائه خدمات 
به افرادي كه قصد تعويض گذرنامه خود را دارند، كميسيون هاي 
ــد در صورتي كه قصد  ــا اين افراد بتوانن ــش داديم ت ــود را افزاي خ
ــان كوتاه تري خدمات  ــد در مدت زم ــوروزي را دارن ــفرهاي ن س
ــيدن  ــاره به فرارس ــت كنند. فرمانده انتظامي تهران با اش درياف
ــه مبارك فجر و برپايي راهپيمايي 22 بهمن افزود:  تمهيدات  ده
ــده و نيروهاي  ــخص ش ترافيكي و انتظامي در اين خصوص مش
پليس با استقرار ترافيكي و انتظامي در طول مسيرهاي راهپيمايي 

در كنار شهروندان خواهند بود.
ــاجدي نيا  از طرح ويژه پليس براي نظارت بر ترافيك شب  س
ــزود:  اين طرح از پانزدهم  ــد و خريدهاي نوروزي خبر داد و اف عي
ــر، اتوبوس و... آغاز  ــاري و خريد، مترو، معاب ــن  در مراكز تج بهم
ــد و براساس آن گشت هاي پليس در معابر و بزرگراه ها،  خواهد ش
ــال افزايش خواهد  معابر اصلي و... در روزهاي منتهي به پايان س
داشت.وي با بيان اين  كه پليس اين ايام در آماده باش خواهد بود، 
خاطرنشان كرد: نيروهاي پليس از مراكز تجاري مراقبت بيشتري 

خواهند داشت.

 برخورد با پارك دوبله در مجاورت مراكز خريد
ساجدي نيا برخورد با پارك دوبله در مجاورت مراكز خريد را از 
ديگر اقدامات پليس در ايام منتهي به پايان سال برشمرد و افزود: 
ــت و اميدواريم شهروندان  پارك دوبله از موارد ايجاد ترافيك اس
همكاري الزم را با پليس در اين زمينه انجام دهند، زيرا در غير اين 

صورت پليس مجبور است با متخلفان برخورد كند.
وي با اشاره به نزديكي چهارشنبه آخر سال خاطرنشان كرد: در 

بحث مواد محترقه و حوادث چهارشنبه سوري در طول چهار سال 
ــاهد كاهش آمار و حوادث بوده ايم و تا به حال  ــته همواره ش گذش
ــكل خاصي در اين زمينه گزارش نشده و به نظر مي رسد با  نيز مش
ــته  ــكل خاصي نيز نداش ــهروندان و خانواده ها مش همكاري ش

باشيم.

 آغاز مجدد جمع آوري معتادان
رئيس پليس پايتخت درباره اجراي طرح جمع آوري معتادان 
ــادان را به كمپ منتقل  ــس از جمع آوري، معت ــز توضيح داد: پ ني
مي كرديم كه در گذشته با هماهنگي هاي انجام شده اين افراد به 
كمپ شفق انتقال داده مي شدند، اما با توجه به تعطيلي اين كمپ ، 
ــن  كه وجه دريافت مي كنند  ــاي خصوصي نيز به دليل اي كمپ ه

معتادان جمع آوري شده در طرح را جذب نمي كنند.

وي تاكيد كرد: به محض اين كه كمپ جديدي راه اندازي شود 
ــاجدي نيا  طرح جمع آوري معتادان را دوباره آغاز خواهيم كرد.  س
ــتگيري خرده فروشان مواد  درباره طرح جمع آوري معتادان و دس
مخدر نيز گفت: در فرحزاد، شوش، مولوي، پارك حقاني و... نسبت 
ــال تاكنون  به جمع آوري اين افراد اقدام كرديم كه از ابتداي امس
ــف شده و همه روزه  بيش از 13 تن موادمخدر نيز در پايتخت كش

نيز با خرده فروشان مواد مخدر برخورد مي شود.

 برخورد با دستفروشان مترو در حوزه پليس نيست
ــنا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره بحث  به گزارش ايس
برخورد با دستفروشان ايستگاه ها و واگن هاي مترو اظهار كرد:  اين 
ــت و شهرداري موظف است خود در اين  طرح در حوزه پليس نيس
زمينه وارد شود.ساجدي نيا درباره بحث جمع آوري زنان آسيب ديده 

نيز خاطرنشان كرد: در رابطه با جمع آوري اين زنان، پليس توان و 
آمادگي جمع آوري آنان را دارد، اما مشكل ساماندهي آنهاست كه 
ما اين موضوع را به سازمان هاي متولي نظير بهزيستي، مجلس، 

شهرداري ها، قوه قضاييه و... اعالم كرده ايم.

 ساعات طرح ترافيك و زوج و فرد تغيير نمي كند
ــراي تغيير در اين  ــاره به اين كه ب ــس پليس پايتخت با اش رئي
ساعات در روزهاي منتهي به پايان سال برنامه ريزي نكرده ايم و 
ــاعات فعال تغيير نمي كند، تصريح كرد: البته توصيه پليس  اين س
ــت كه حتما  به مراكز خريد نزديك  محل  ــهروندان اين اس به ش
سكونت شان مراجعه كنند و براي حمل و نقل نيز از اتوبوس، مترو 
ــايل نقليه عمومي استفاده كنند تا شاهد كاهش ترافيك در  و وس

اين ايام باشيم.

تسهيالت پليس براي ترخيص موتور  و خودروهاي توقيفي
به مناسبت دهه فجر افرادي كه خودرو يا موتورشان فاقد دستور توقيف مقام قضايي است مي توانند براي ترخيص وسيله نقليه خود اقدام كنند 

براساس گزارش پليس راهور تهران تاكنون براي كاهش  ساعات طرح ترافيك و  زوج و فرد در روزهاي پاياني سال تصميم گيري  نشده  و اين ساعات فعال تغيير نمي كند / عكس: نازنين كاظمي نوا- جام جم

ــهروندان تهراني مي توانند از اين پس در هر زمان كه اراده  ش
ــهرمان باخبر  كنند به صورت لحظه اي از وضع آلودگي هواي ش
شوند تا براساس آن براي ترددهاي خود در سطح شهر برنامه ريزي 

كنند.
ــامانه برخط اطالع رساني آلودگي هوا (سامانه  با رونمايي از س
ــواي تهران) امكان اطالع از وضع كيفي هواي  كنترل كيفيت ه
ــايت  ــهروندان به صورت لحظه اي از طريق وبس تهران براي ش

ميسر شده است.
ــركت كنترل كيفيت هوا در  ــنا، مديرعامل ش به گزارش ايس
نشست خبري آسيب شناسي وضع آلودگي هواي كالنشهر تهران 
كه روز گذشته در فرهنگسراي رسانه برگزار شد، با اعالم اين خبر 
ــتفاده از اين وبسايت توضيح داد: شهروندان  در مورد جزئيات اس
 (air.tehran.ir/airnow) مي توانند با مراجعه به وبسايت
به صورت لحظه اي از وضع آلودگي هواي منطقه خود مطلع شوند 

ضمن اين كه اين سامانه 23 ايستگاه كنترل كيفي هوا دارد.
ــيني افزود: عالوه بر اين داده هاي ده سال كيفيت  وحيد حس
هواي تهران روي اين سامانه قرار مي گيرد و شهروندان مي توانند 
ــئوالن  ــكال، با برقراري تماس مس ــورت بروز هرگونه اش در ص

ذي ربط را مطلع كنند.
ــركت كنترل كيفيت هوا از تردد 150 هزار  مديرعامل ش
ــهر تهران خبر  خودروي ديزلي بدون هيچ گونه نظارتي در ش
ــهرداري در برنامه هاي خود ابتدا ناوگان حمل  داد و گفت: ش
ــس از آن به منظور  ــرار داده و پ ــود را در اولويت ق ــل خ و نق
ــتور كار  ــرايط كيفي هوا، ناوگان خصوصي را در دس بهبود ش

قرار مي دهد.
ــيني، كنترل آاليندگي ديزلي را از جمله برنامه هاي مهم  حس
كالنشهرهاي بزرگ در سراسر دنيا دانست و گفت: اميدواريم سال 
ــوده اي را كه با بيش از  آينده بتوانيم تكليف ميني بوس هاي فرس

30 سال سابقه در حال تردد در سطح شهر هستند، روشن كنيم.
ــا بيان اين كه وضع  ــركت كنترل كيفيت هوا ب مديرعامل ش
ــوخت در دو سال گذشته از نظر كيفي بسيار بهبود يافته، افزود:  س
ــوخت خودروهاي  ــل اصلي ما محتواي گوگرد ديزلي در س معض
ــت و در اين زمينه با سطح يورو 4 فاصله داريم؛ بنابراين  ديزلي اس

نيازمند كم شدن گوگرد در سوخت كشور هستيم.

 شماره گذاري خودروها به شرط استفاده  از يورو4
ــت، سرپرست دفتر بررسي اقليم و آلودگي  در ادامه اين نشس
ــت نيز با تاكيد بر اين كه در  ــازمان حفاظت محيط زيس هواي س
ــديد هستيم، خاطرنشان  بحث آلودگي هوا دچار عقب ماندگي ش
ــث آلودگي هوا بويژه در مورد خودروها  كرد: عقب ماندگي در بح
ــت و در اين زمينه نمي توانيم  ــوخت بيش از ديگر بخش هاس و س
ــرايط مطلوب  ــي يك دوره زماني كوتاه وضع آب و هوا را به ش ط

ــال آينده استفاده از  ــيدي با بيان اين كه س ــانيم. يوسف رش برس
ــال آينده در  ــت، تاكيد كرد: از خرداد س ــوخت يورو 4 الزامي اس س
صورت استفاده نكردن از اين نوع سوخت، شماره گذاري خودروها 

انجام نمي شود.
ــد آلودگي بيش  ــيكلت ها در رون ــورد تاثير موتورس وي در م
ــال 82 تردد و  ــرد: تقريبا از س ــران نيز اظهار ك ــواي ته ــد ه از ح
ــم اكنون تمامي  ــده و ه ــيكلت دوزمانه ممنوع ش توليد موتورس
ــا به دليل  ــتند، ام ــدي چهار زمانه هس ــيكلت هاي تولي موتورس
ــطح كيفي شان پايين است و به طور متوسط  كاربراتوري بودن س

شش يا هفت گرم آلودگي براي هوا در پي دارند.
سرپرست دفتر بررسي اقليم و آلودگي هواي سازمان حفاظت 
ــت با اشاره به اين كه كانون اصلي هجوم ريزگردها در  محيط زيس
عراق وجود دارد، افزود: زمين هاي كشاورزي رها شده و تاالب ها و 
رودهاي خشك شده كانون اصلي ريزگردها هستند؛ بنابراين اميد 
ــم در يك تعامل دو جانبه در مورد مديريت تهاجم ريزگردها  داري

به توافق برسيم.
ــور عراق از نظر منابع آبي كه تاثير  ــيدي توضيح داد: كش رش
بسزايي بر كانون هاي ريزگرد دارد، مشكلي ندارد بلكه در مديريت 
ــازمان حفاظت  ــت؛ بنابراين رئيس س اين موضوع دچار نقص اس
محيط زيست به همراه گروهي به عراق رفته تا در زمينه مديريت 

اين موضوع به توافق برسند.

 10 هزار تاكسي برقي   جايگزين  تاكسي هاي فرسوده
ــهرداري تهران نيز  قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافيك ش
ــت با بيان اين كه در بودجه سال آينده به ترويج  در ادامه اين نشس
استفاده از خودروهاي پاك نيز اشاره شده است، گفت: خودروهاي 
ــت و  ــيراني خواهند پيوس ــع ناوگان تاكس ــاك به جم ــي و پ برق
ــاس ده هزار خودروي تاكسي به صورت برقي جايگزين  بر اين اس

خودروهاي فرسوده تاكسي مي شود.
ــي در شهر تهران  حجت اهللا بهروز با بيان اين كه 8800 تاكس
ــتند، افزود: تاثير اين خودروها در آاليندگي هوا حدود  پيكان هس
ــهر تردد مي كنند؛  ــت كه در ش صد برابر خودروهاي معمولي اس
ــنهاد داده ايم در بودجه سال آينده ترويج خودروهاي  بنابراين پيش
پاك در دستور كار قرار گيرد و در اين زمينه به طور ويژه به افزايش 
ــود. وي تاكيد كرد: اميدواريم سال  خودروهاي هيبريدي توجه ش
ــدي و برقي به خودروهاي تهران  ــده ده هزار خودروي هيبري آين
ــود تا از اين طريق بتوانيم ميزان آلودگي هواي تهران را  اضافه ش
ــتفاده از  بتدريج كاهش دهيم و زمينه هاي الزم براي ترويج و اس

خودروهاي هيبريدي را فراهم كنيم.
بهروز با اشاره به اين كه سهم بخش حمل و نقل در آلودگي 
ــت، خاطرنشان كرد: تشخيص  هوا رقمي حدود 70 درصد اس
ــي هوا از جمله  ــا در ميزان آلودگ ــهم منابع توليد آالينده ه س
ــت كه به صورت ويژه مدنظر قرار دارد و عالوه بر  ــائلي اس مس

ــناخت مطلب و تشخيص مساله به منظور دسترسي به  اين، ش
ــت و پايش هاي الزم به منظور حركت  اندازه گيري هاي درس
ــت كه بايد  ــت كاهش آلودگي هوا از ديگر اقداماتي اس در جه
ــي از  ــد بر كنترل گازهاي ناش ــود. وي با تاكي ــه آن توجه ش ب
ــه عنوان يكي از تاثيرگذارترين بخش ها  خودروهاي بنزيني ب
در زمينه آلودگي هواي تهران اظهار كرد: در اين زمينه توجه به 
ــهر تهران كه سن و سال بااليي دارند، اولويت  تاكسي هاي ش
ــي از  ــده تا از اين طريق بتوانيم گازهاي ناش ــرار داده ش اول ق

خودروهاي بنزيني را كنترل كنيم.

 خودروهاي پاك از آرم طرح ترافيك مستثنا شدند
قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان 
اين كه براساس مصوبه شوراي عالي ترافيك تهران خودروهاي 
ــردد در محدوده هاي طرح  ــت مجوز براي ت ــاك نيازمند درياف پ
ــاس اين مصوبه، خودروهاي پاك  ــتند، گفت: براس ترافيك نيس
ــامل  ــد در محدوده هاي طرح ترافيك حركت كنند كه ش مجازن

خودروهاي هيبريدي و برقي هستند.
ــت خبري  ــروز در نشس ــت اهللا به ــنا، حج ــه گزارش ايس ب
ــران كه در  ــهر ته ــع آلودگي هواي كالنش ــي، وض آسيب شناس
ــهم آلودگي هواي  ــراي رسانه برگزار شد، بيشترين س فرهنگس
ــت و  ــالم و ناپاك را خودروهاي ديزل دانس تهران در روزهاي ناس
افزود: تعداد اين خودروها در شهر تهران بسيار محدود است، اما با 
توجه به نقشي كه در آاليندگي هواي تهران ايفا مي كنند، اولويت 

اولمان را حذف و كنترل دود خودروهاي ديزل قرار داده ايم.

 پلمب كارخانه هاي آالينده در پايتخت
ــت شوراي شهر  ــالمت و محيط زيس ــيون س رئيس كميس
ــال اخير خبر  تهران از افزايش معنادار آالينده هاي هوا در پنج س
ــوخت  ــن معاينه فني خودروها و توزيع س داد و گفت: افزايش س
ــمگير آالينده ها در چند سال  ــتاندارد از داليل رشد چش غيراس
ــاره به  ــت اهللا حافظي در گفت وگو با مهر با اش ــت. رحم اخير اس
ــب كارخانه هاي  ــالمت براي پلم ــيون س پيگيري هاي كميس
ــت مي كنند، گفت: چندي  ــهر تهران فعالي آالينده كه داخل ش
ــتيم.  پيش يكي از كارخانه هاي ريخته گري در منطقه 18 را بس
دستور پلمب اين كارخانه 20 سال پيش صادر شده بود، اما با نفوذ 
صاحبان اين كارخانه اين دستورالعمل اجرايي نمي شد و هنوز هم 
اين نگراني وجود دارد كه متوليان اين كارخانه با نفوذي كه دارند، 
پلمب را بشكنند. مطالبه ما از قوه قضاييه آن است كه از اين عمل 
ما صيانت كنند و اجازه فك پلمب را ندهند.وي همچنين از پلمب 
ــري در همين منطقه خبر داد و افزود: اين كارخانه  كارخانه ديگ
ــازي نيز بزودي پلمب مي شود و كميسيون سالمت شورا  شن س

در حال فراهم كردن مقدمات اجراي آن است.

اطالع لحظه اي از وضع آلودگي هوا ممكن شد
با شروع كار سامانه اطالع رساني آنالين آلودگي هوا،  شهروندان تهراني  مي توانند از وضع كيفي هوا لحظه به لحظه مطلع شوند

 هشدار نسبت به بارش 
سنگين برف در 12 استان 

ــازمان هواشناسي كشور  ــدار سريع س مدير پيش بيني و هش
نسبت به بارش برف و باران در 12 استان كشور هشدار داد.

احمد وظيفه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به سامانه بارشي كه 
ــور شده است، افزود: از امروز بارش باران  از جنوب غرب وارد كش
ــتان هاي هرمزگان، جنوب كرمان و بارش برف و باران در  در اس
ــبب اختالل در تردد و  ــتان و بلوچستان س ــمال و جنوب سيس ش

سيالبي شدن رودخانه ها و مسيل ها خواهد شد.
ــامانه فردا نيز سبب بارش باران و سيالبي  به گفته وي، اين س
شدن رودخانه ها و مسيل ها در جنوب سيستان و بلوچستان و غرب 
ــتان هاي  هرمزگان، همچنين بارش برف و اختالل در تردد در اس
ــه و بويراحمد، غرب فارس،  ــال محال و بختياري،  كهگيلوي چه

لرستان، غرب اصفهان، مركزي و همدان مي شود.
ــازمان هواشناسي كشور  ــدار سريع س مدير پيش بيني و هش
ــنبه آسمان  ــاره كرد و افزود: روز چهارش به وضع هواي تهران اش
پايتخت نيمه ابري، در ارتفاعات بارش پراكنده بتدريج كاهش ابر 
ــينه  و در پاره اي نقاط همراه وزش باد خواهد بود كه كمينه و بيش

دماي تهران در اين روز به 7- و صفر خواهد رسيد.

 كيفيت واكسن ايراني 
بهتر از خارجي

ــت  ــز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش رئيس مرك
ــب از وارداتي ها  ــن هاي توليد داخل به مرات گفت: كيفيت واكس

بهتر است.
ــن ب.ث.ژ دنيا را  ــزود: بهترين واكس ــدي گويا اف محمدمه
ــورمان مي سازد. دومين كارخانه اين واكسن  انستيتو پاستور كش
ــن توليدي اش بي كيفيت تر از  نيز در دانمارك قرار دارد كه واكس
واكسن پاستور است.  وي اظهار كرد: نياز ساالنه كشور به واكسن 
ــال است و هم اكنون به اندازه كافي  ب.ث.ژ  پنج ميليون دوز در س
ذخيره واكسن ب.ث.ژ وجود دارد و موسسه پاستور از ابتداي سال 

تاكنون 3/5 ميليون دوز تحويل داده است.
ــن هپاتيت ب را 9 ميليون  ــور به واكس ــاالنه كش گويا نياز س
ــتيتو پاستور از ابتداي سال تاكنون  دوز اعالم كرد و ادامه داد: انس
3/8 ميليون دوز تحويل داده است و بنابر آنچه از سوي اين موسسه 

اعالم شده، براي تامين نيازها مشكلي وجود ندارد.
ــن ام.ام.آر عنوان كرد: اين  ــه گزارش مهر، وي درباره واكس ب
واكسن در كشور به صورت تك دوزي، دودوزي و پنج دوزي توليد 
ــود و نياز ما به واكسن ام.ام.آر تك دوزي است.به گفته وي،  مي ش
ــاالنه ما پنج ميليون دوز واكسن تك دوزي ام.ام.آر است و  نياز س
ــازي نياز داخلي را برآورده  ــده است موسسات واكسن س مقرر ش
ــد در اين بخش به واردات هم نياز پيدا  كنند، گرچه به نظر مي رس
ــاي واگير وزارت  ــم كرد.  رئيس مركز مديريت بيماري ه خواهي
ــن دي.تي.پي (ضد سياه سرفه) كه  ــد: واكس ــت يادآور ش بهداش
ــه رازي توليد مي كند، از نوع وارداتي آن بسيار بهتر است،  موسس

ولي متأسفانه هم اكنون در كشور توليد نمي شود.

 فراخوان مشموالن
 ديپلم  و زيرديپلم

ــرگ آماده به  ــم داراي ب ــم و زيرديپل ــموالن ديپل تمام مش
ــزام به خدمت  ــال براي اع ــت در تاريخ نوزدهم بهمن امس خدم

فراخوانده شدند.
ــازمان وظيفه  ــل از اداره اجتماعي س ــه گزارش ايرنا و به نق ب
عمومي نيروي انتظامي، تمام مشموالن غايب و غيرغايب متولد 
ــت دوره ضرورت  ــان بهمن 1374 براي انجام خدم ــا پاي 1355 ت

فراخوانده شدند.
ــر شد، آمده است: تمام   در اطالعيه اي كه به اين منظور منتش
مشموالن ديپلم و زيرديپلم اين سال ها كه برگ آماده به خدمت به 
تاريخ نوزدهم بهمن سال1392 دريافت كرده اند، بايد در ساعت و 
محلي كه از سوي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي در برگ 
معرفي نامه مشموالن به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعالم شده، 
حضور يابند. حضور نيافتن بموقع در زمان و محل هاي تعيين شده 

براي اين مشموالن غيبت محسوب مي شود.
ــاس اين گزارش، آن دسته از مشموالني كه به هر دليل  براس
ــموالن به مراكز  ــون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مش تاكن
ــر خدمات  ــه نزديك ترين دفت ــد ب ــده اند، مي توانن ــوزش نش آم
الكترونيك انتظامي( پليس+10 ) مراجعه و نسبت به دريافت اين 

برگ و اطالعات درج شده در آن اقدام كنند.

 ابالغ دستورالعمل
 بيمه داروهاي ناباروري

ــي از پرداخت 50 درصد  ــازمان تامين اجتماع مديرعامل س
هزينه هاي مربوط به ده قلم از داروهاي زوج هاي نابارور بيمه شده 
اين سازمان براساس فهرست ارائه شده وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيدتقي نوربخش به سياست هاي حمايتي 
ــكي از زوج هايي كه با  ــان و آموزش پزش ــت، درم وزارت بهداش
ــاره كرد و گفت: سازمان  ــتند، اش ــكل ناباروري روبه رو هس مش
تامين اجتماعي تالش مي كند با پرداخت بخشي از هزينه دارويي 
ــدگان نابارور، رويكرد حمايتي خود را افزايش دهد.وي با  بيمه ش
ــده و قابل  ــتورالعمل در همين هفته ابالغ ش بيان اين كه اين دس
اجرا در سراسر كشور است، تاكيد كرد: اين اقدام حمايتي در حالي 
ــون، ارائه خدمات دارويي براي  ــاس قان صورت مي گيرد كه براس

نازايي از تعهدات سازمان تامين اجتماعي نيست.

ــترين استان هايى كه  ــرطان گفت: بيش مدير برنامه ملى س
ــرطان در آنها باال بوده، آذربايجان  شرقى و غربى،  ميزان بروز س
ــوم علت بروز اين  ــت و دوس ــل، تهران و اصفهان بوده اس اردبي

بيمارى به سبك زندگى و مصرف دخانيات مربوط مى شود.
ــت هفته پيشگيرى از سرطان  على قنبرى مطلق در نشس
ــت افزود: در سال 2000 ميالدى ده ميليون  در وزارت بهداش
ــد تا سال  ــرطان مبتال بودند كه پيش بينى ش نفر در دنيا به س
ــال 2008  ــد. در اين مدت در س 2020 به 20 ميليون نفر برس
ــون نفر بود و در  ــد، 12/4 ميلي ــارى كه در جهان اعالم ش آم
ــت كه پيش بينى هاى  2012، 14 ميليون و اين بيانگر اين اس

انجام شده، منطقى بوده است.
وى ادامه داد: حدود دوسوم بروز سرطان در كشورهاى در 
ــورهايى كه ميزان درآمد ساالنه شان  حال توسعه است؛ كش
ــتم بهداشتى كه  ــط جهانى قرار مى گيرد و سيس در حد متوس

ــرل بيمارى هاى غيرواگير  ــاخت هاى الزم را براى كنت زيرس
ــته باشد، ندارند. قنبرى مطلق اظهار كرد: متوسط آمار بروز  داش
سرطان در مردان در هر صد هزار نفر 205 نفر در سال است. اين 

عدد در ايران 132 نفر در هر صد هزار نفر است.
ــرطان در دنيا 165 نفر  وى عنوان كرد: آمار ابتالى زنان به س
در هر صد هزار نفر است كه در ايران 123 نفر در هر صد هزار نفر 
ساالنه سرطان مى گيرند كه اگر برنامه ثبت صددرصدى سرطان 

را در كشور داشته باشيم، اين عدد شايد كمى بيشتر شود.
ــرطان ابراز كرد: اگر به  به گزارش فارس، مدير برنامه ملى س
سيستم و شيوه زندگى غربى نزديك شويم، يعنى زندگى صنعتى 
ما گسترش يابد و نقش سيگار را هم در نظر بگيريم، به اين نتيجه 
ــرطان در كشورهاى در  ــيم كه 60 تا 70 درصد عوامل س مى رس
حال توسعه شيوه زندگى و سيگار است و تا 15 سال آينده جمعيت 

مبتاليان به سرطان در كشور به دو برابر افزايش مى يابد.

آذربايجان، اردبيل، تهران و اصفهان ركورددار سرطان
تا 15 سال آينده جمعيت مبتاليان به سرطان در كشور 2 برابر مي شود

وزير پيشين بهداشت مي گويد:
مشكل نظام سالمت؛ افزايش 

سالمندي و بيماري هاي غيرواگير
ــتگذاري سالمت گفت: پس از  رئيس مركز تحقيقات سياس
ــتي در سراسر كشور موجب  ــبكه بهداش پيروزي انقالب ايجاد ش
ــمگير مرگ مادران و  ــرل اكثر بيمارهاي واگير و كاهش چش كنت
كودكان شد، اما امروز بايد بر چالش هاي اقتصاد سالمت، افزايش 

سالمندي و افزايش بيماري هاي غيرواگير فائق شويم.
به گزارش فارس،  كامران باقري لنكراني درمورد مهم ترين 
ــتاوردهاي نظام سالمت طي 35 سال گذشته، افزود: به هر  دس
حال ما در شاخص هاي عمومي بهداشت ارتقاي درخور توجهي 

داشته ايم.
ــال 55 طبق آمار نزديك 5000 نفر از  وي اظهار كرد: در س
زنان باردار حين زايمان يا هفته هاي بعد از زايمان فوت مي كردند 
در حالي كه جمعيت آن روز ايران 35 ميليون نفر بود، اما امروزه 
ــان و فوت به كمتر  ــان به عوارض بارداري و زايم ــداد مبتالي تع
ــت در حالي كه جمعيت امروز  ــيده اس ــال رس از 300 نفر در س

79 ميليون نفر است.
ــد: امروزه اميد به زندگي از كمتر از  باقري لنكراني يادآور ش
60 سال به 74 سال رسيده است كه در مردان اين اميد به زندگي 

به 73 سال و در زنان به كمتر از 76 سال برآورد مي شود.
ــالمت تصريح  ــتگذاري س ــز تحقيقات سياس ــس مرك رئي
ــا مهم ترين  ــور م ــاي عفوني روزگاري در كش ــرد: بيماري ه ك
ــوده، اما  ــال ب ــوزادان و كودكان زير پنج س ــر ن ــل مرگ ومي عل
ــال ها پيش فلج  ــته اند؛ س ــن بيماري ها رخت بر بس ــروزه اي ام
ــاليان طوالني است  ــده  است و كزاز نيز س ــه كن ش اطفال ريش
ــت ادامه داد: به  ــين بهداش ــود. وزير پيش كه ديگر ديده نمي ش
موازات اين پيشرفت ها با چالش هاي جديدي روبه رو بوده ايم و 
 در مسير سالمندي پيش  رفته ايم. جمعيت سالمندي كه در سال

ــيده است  ــت امروز به 8/5 درصد رس  55 حدود 2 درصد بوده اس
كه رو به افزايش است.

ــتگذاري سالمت عنوان كرد:   رئيس مركز تحقيقات سياس
ــار خون، چاقي، قند و سرطان ها  بيماري هاي غيرواگير مثل فش
به مرور خود را به عنوان عامل مرگ و مير نشان مي دهند؛ البته 
تصادفات و تلفات جاده اي نيز يكي از چالش ها عنوان مي شود.

ــاره و بيان كرد:  ــالمت اش باقري لنكراني به بحث اقتصاد س
در اين زمينه نيز چالش داريم؛ سال ها پيش حدود سال هاي 64 
ــتاده  ــاالنه 4000 نفر براي انجام جراحي قلب به خارج فرس س
ــدند كه امروزه هيچ اقدام مهمي نيست كه نتوان در ايران  مي ش
انجام داد، اما اقدامات نوين درماني به دليل فناوري باال و داروي 

گرانقيمت، هزينه بااليي در ايران مي طلبد.

 افزايش جعل اسناد 
در آموزش و پرورش

ــناد در آموزش و پرورش را  وزير آموزش و پرورش، جعل اس
ــت و ضمن ابراز نگراني از  ــبت به سال هاي قبل بيشتر دانس نس
وجود چنين مشكلي در جامعه، دستيابي به راه حل مناسب براي 

برطرف كردن اين معضل را ضروري برشمرد.
ــه گزارش فارس، علي اصغر فاني بر ضرورت تعيين اهداف  ب
ــون در اين حوزه  ــي تاكيد كرد و افزود: هم اكن ــاي درس كتاب ه
ــئوالن وزارتي خواستم  خأل جدي وجود دارد، به اين علت از مس
ــخص  ــتار مش ــازمان پژوهش، خواس با تنظيم نامه اي براي س
ــوند .وي با تأكيد برضرورت  ــدن اهداف كتاب هاي درسي ش ش
ــي و تحقيق و  ــالح روش تدريس گفت: درك مفاهيم درس اص
ــوي دانش آموز موضوعي مهم است چون  ــي مطالب از س بررس
ــت.فاني سوق دادن  فهم مفاهيم، ماندگارتر از حفظ مطالب اس
ــيدن به  ــؤال براي رس ــمت طراحي و تحليل س دانش آموز به س
پاسخ صحيح را فرآيند مهم آموزشي بيان كرد و افزود: برگزاري 
امتحانات به روش كتبي باعث از بين رفتن مهارت هاي كالمي 

و كند شدن سرعت انتقال افكار به يكديگر شده است.

 شناسايي شكارچيان 7 روباه
 در اصفهان

ــچه اصفهان  ــت قالده روباه در كمش ــتار هف مظنونان كش
شناسايي شدند.

ــوق حيوانات، با پيگيري هاي  ــايت ديد بان حق به گزارش س
ــت استان اصفهان خوشبختانه  محيط بانان حفاظت محيط زيس
ــتار هفت قالده روباه شناسايي و به مراجع قضايي  مظنونان كش

شهرستان برخوار معرفي شدند.
ــس از قطعيت  ــتان پ ــت اس ــت محيط زيس  اداره كل حفاظ
ــد مجازات  ــوع و طي مراحل تحقيق و تكميل پرونده، اش موض
ــده در قانون را براي عامالن اين اقدام بي رحمانه،  پيش بيني ش

خواستار خواهد شد.




