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ë  مسقف شدن ايستگاه هاي مترو: آقاي اكبر عدني 
در تماس با ما عنوان كردند كه پايانه هاي اتوبوس 
و تاكســي ايســتگاه هاي متــرو امــام خمينــي)ره( و 
جوانمــرد قصــاب شــهرري، شــاهد، حــرم مطهر، 
رســالت  ميــدان  شــمال  پايانــه  و  آزادي  ميــدان 
و... فاقــد ســقف يكپارچه هســتند. انتظــار مي رود 
شهرداري نسبت به مســقف كردن آنها اقدام كند 
تــا راننــدگان و مســافران از تابــش اشــعه آفتاب و 
گرمــاي طاقت فرســا و برف و بــاران و باد در فصل 

گرما و سرما در امان باشند.
ë  اظهــار عابــدي  اكبــر  پــارك:  داخــل  چراغ هــاي 

داشــتند اكثــر پنل ها و چراغ هــاي روشــنايي و تابلوهاي راهنمايــي رانندگي 
خورشــيدي در پارك هــا و خيابان ها گرد و خاك گرفته و كثيف هســتند. اگر 
بموقع شســت و شــو و تميز شــوند روشــنايي آنها كيفيت مطلوبي خواهند 

داشت.
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طرح »تقسیم کار ملی« برای کنترل  وکاهش آسیب های اجتماعی کودکان  

خبر

با حضور 15 دستگاه و نهاد دولتی بررسی شد 

هشدار عضو شورای شهر تهران نسبت به کمبود 
آمبوالنس در پایتخت

 جلســه علنی اين هفته شــورای شــهر تهران از »ايســت قلبــی اورژانس 
تهــران« و »هشــدار نســبت به شــكل گيری محله هرندی جديــد در منطقه 
15« شــروع شــد و در نهايــت به نطق تنــد حكيمی پور، عضــو اصالح طلب 

شورا نسبت به اقدامات سياسی روزنامه همشهری رسيد.
بــه گــزارش »ايــران«، »كمبــود پايــگاه و آمبوالنــس در تهــران كمتــر از 
اســتانداردهای جهانی«، عنوان تذكر ديروز رحمت اهلل حافظی در شــورای 

شهر تهران بود. 
او بــا بيان اينكــه در حادثه ای در خيابان آموزگار، اورژانس تا رســيدن به 
محل حادثه، 35 دقيقه تأخير داشــت، گفت: اين درحالی بود كه 5 پايگاه 
اورژانس در منطقه وجود داشت كه به علت نبود آمبوالنس در زمان وقوع 

حادثه، با تأخير 35 دقيقه ای بر بالين بيمار حاضر شدند.
او در ادامه خطاب به وزير بهداشــت، خواســتار حمايــت اين وزارتخانه 
از اورژانس تهران شــد تا از ايســت قلبی آمبوالنس ها جلوگيری كند! چراكه 
بــه اعتقــاد او سيســتم بی ســيم اورژانــس از نــوع آنالوگ و قديمی اســت و 
تعــداد پايگاه هــای اورژانس هم از حد اســتاندارد پايين تر اســت. از طرفی 
تكنيســين های اورژانــس هــم بــه دليــل فشــار كاری، متقاضــی انتقــال بــه 
بيمارســتان ها هستند!ســخنان اقبال شــاكری، ديگر عضو شورا هم ديروز با 
هشــدار نســبت به افزايش تعداد معتادان و ســگ های ولگرد در دو پارک 

معروف منطقه 15، يعنی پارک »اناری« و »بوستان مسافر« آغاز شد.
او تأكيد كرد كه بايد تا قبل از اينكه اين دو پارک هم به سرنوشــت پارک 
هرندی معروف تبديل شــوند، ناجا، شهرداری و بهزيستی اقدامات الزم را 
انجام دهند.به گفته شــاكری، حتی وجود گرمخانه هم نتوانســته از شــدت 

آسيب های اين منطقه كم كند.
 گاليه حکیمی پور از همشهری

نطــق بعــدی شــورا بــه گاليه هــای حكيمی پــور دربــاره تعلــل روزنامــه 
همشــهری بــرای انتشــار مطلبــش اختصــاص داشــت؛ نطقــی كــه البتــه 
واكنش های سياســی ديگر اعضا و حتی واكنش تلگرامی قربانزاده، سردبير 
ايــن روزنامه را هم به همراه داشــت.او دراين باره گفت: من در مورد طرح 
بازنگــری معامالت شــهرداری برای تنويــر افكار عمومی، مطلبــی را برای 
چــاپ به همشــهری دادم كه متأســفانه پس از گذشــت چنــد روز هنوز اين 
مطلــب كار نشــده اســت.وی ادامــه داد: وقتی ســردبير روزنامــه اجتماعی 
متعلــق بــه شــهرداری، مديــركل تشــكيالت سياســی می شــود، مــا نگــران 

می شويم، چراكه بسيار زود است افراد وارد وادی انتخابات شوند.
مجتبی شــاكری هم در جريان بررســی اليحه الزام شــهرداری تهران به 
طراحی و اجرای مبلمان شــهری چند منظوره با محوريت بهره برداری در 
مواقع بحران، گفت: بافت های فرسوده پراكنده در چندين منطقه ظرفيت 
تبديل شــدن بــه فاجعه انســانی در صورت وقــوع زلزله در تهــران را دارد، 

شايد فاجعه ای سنگين تر از هيروشيما و ناكازاكی پيش روی ماست.

اعــالم  اجتماعــی  رفــاه  و  كار  وزيرتعــاون، 
كــرد: كنتــرل و كاهــش آســيب های اجتماعــی 
كودكان از جمله اعتياد كودكان، كودک آزاری، 
غربالگــری اضطــراب و ســالمت روان كودكان 

مواردی بسيار جدی است كه دنبال می شود.
به گزارش »ايــران« دكترعلی ربيعی ديروز 
درنشســت طرح تقســيم كارملی بــرای كنترل 
موضــوع  بــا  اجتماعــی  آســيب های  كاهــش 
توســط  كــه  كــودكان  اجتماعــی  آســيب های 
دبيرخانه شــورای عالی رفــاه اجتماعی و اداره 
رفــاه  وزارت  اجتماعــی  امــور آســيب های  كل 
موجــود  درمشــاوره های  افــزود:  برگزارشــد، 
درمدارس پودمان های مددكاری تعريف شده 
است و آموزش های مددكاری نيز وجود دارد و 
بچه های در معرض اختالل های سالمت روان 

و اضطراب شناسايی می شوند.
وی گفــت: براســاس مطالعــات  و جامعــه 
آمــاری درنظــر گرفتــه شــده درتحقيقــات مــا 
درخانواده هــای دارای درگيری و تنش، بچه ها 
رفته اند.ايــن  اعتيــاد  و  خودكشــی  ســمت  بــه 
كودكان ساعات كمی با پدرومادرخود گفت و گو 
و گفت و گو هــای درون خانه هــا  انــد  می كــرده 
ضعيف  بوده اســت بنابرايــن فقدان گفت و گو 
در خانــه يكی از عوامل اضطــراب دركودكان و 
كشــيده شدن آنها به سمت آسيب های بعدی 

است.
ربيعی تأكيد كرد: اگر نتوانيم در خانواده ها 
رفتار بهتری داشــته باشــيم شــاهد نابسامانی 

هســتيم و زمينه آســيب اجتماعــی دركودكان 
افزايش پيدا می كند.

وزيرتعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی افــزود : 
غربالگری هــای نــوع اول درخصــوص ژنتيــک 
انجام شده و پروتكل غربالگری های اضطراب 
كــه آمادگــی  درشــهرهای بزرگتــر و مدارســی 
داشــتند بــه عنوان مــددكار حضــور پيــدا كنند 
انجــام و هماهنگی هــای بيــن بخشــی زيــادی 
درايــن زمينه تعريف شــده اســت و ايــن امر را 
به مصوبه شــورای عالی رفاه خواهيم رســاند و 
درشــورای اجتماعــی و در هر نقطــه ای كه نظر 

رئيس جمهوری باشد، انجام می شود.
ربيعی ادامه داد: اگر بخواهيم ترســيمی از 

آينده يک كشــور داشــته باشــيم بايد وضعيت 
كــودكان را رصــد كنيــم تــا ببينيــم آن جامعــه 
در آينــده از لحــاظ ســالمت فــردی و جســمی 
وآمادگی برای ايفای مسئوليت های اجتماعی 
چه شــرايطی خواهد داشــت بنابراين شــورای 
حمايت از كودكان اجتماعی در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی تشــكيل شد واخيراً هم در 
شــورای اجتماعــی كارگروهــی تشــكيل داديم.
وی يــاد آورشــد: اولويــت اول مــا كــودكان در 
معرض آسيب هســتند و اولويت دوم كودكان 
در برابر فرصت های نابرابراجتماعی هســتند.
وزيرتعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی اعــالم كرد: 
تمركز برموضوع كودک آزاری دردســتور كار ما 

قــرار دارد و بــرای حل اين موضــوع چند مدل 
برنامه ريزی و تقسيم كارملی انجام داده ايم. 

وی تقسيم كارملی دربرابركاهش آسيب های 
و  كــرد  تشــريح  طورمفصــل  بــه  را  كــودكان 
گفــت: وزارت بهداشــت و ســازمان بهزيســتی 
ناتوانــی  و  فقــر  از  جلوگيــری  كشورمســئوليت 
بــه  رســيدگی  دارنــد،  برعهــده  را  كــودكان 
كــودكان دارای ســوء تغذيــه از مراكزبهداشــت 
بــا  بــه كــودكان  امــور مربــوط  آغــاز می شــود، 
آزمايش هــای ژنتيــک وغربالگری درســازمان 

بهزيستی كشور دنبال می شود.
شناســايی  كــرد:  خاطرنشــان  دكترربيعــی 
كودكان بازمانــده از تحصيل و برگرداندن آنها 
به مدرسه را وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی پيگيــری می كند. 
مطالعــات نشــان مــی دهد كــه بخشــی از اين 
امــر مســائل فرهنگی اســت واميدواريــم با كار 
فرهنگــی و مذاكــره خانه به خانــه اين موضوع 
و  انجــام شــود. همچنيــن وزارت دادگســتری 
دســتگاه های مرتبــط ديگــر، رســيدگی بــه اين 
وزارت مســكن  را دردســتوركارخود دارد.  امــر 
از  و....حمايــت  بدنــی  تربيــت  شهرســازی،  و 

كودكان را در ابعاد مختلف پيگيری می كند.
 وزيرتعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی افــزود: 
از  اجتماعــی  مراقبــت  )نظــام  نمــاد  ائتــالف 
دانش آموزان( كه در شورای عالی رفاه و تأمين 
اجتماعــی نيــز تصويــب و ابــالغ شــده اســت 
بايــد بــه طور جــدی دنبــال  و موانع پيشــرفت 

شناسايی و برطرف شود.
ربيعــی با اشــاره به اطلــس اجتماعی تهيه 
شــده از وضعيت آســيب های اجتماعی تأكيد 
كــرد بــا توجــه بــه اينكــه هم اكنــون شــناخت 
مناطــق  و  اســتان ها  وضعيــت  از  دقيقــی 
بحــران خيز كشــور وجــود دارد بايد مداخالت 

هدفمند و مؤثر صورت گيرد.
وی ادامه داد : در اين اطلس كاملترين وضعيت 
آســيب هــای اجتماعــی هــر اســتان بــر اســاس 
شاخص های تعيين شــده همچون كودک آزاری 
، اعتياد، بازماندگی از تحصيل ، خشونت خانگی ، 
خودكشی ، سرقت، تكديگری و ... تدوين شده است 

تا در اختيار برنامه ريزان قرار گيرد.
گفتنی اســت در ابتدای اين نشست» روزبه 
كردونــی «مديــر كل دفتــر امــور آســيب های 
اجتماعی گزارشــی از اقدام های انجام شــده 
آســيب های  كاهــش  و  كنتــرل  خصــوص  در 
دســتگاه های  توســط  كــودكان  اجتماعــی 
مختلف ارائه كرد و ســپس دكتربندپی رئيس 
ســازمان بهزيســتی كشــور بــه تشــريح اقدام 

های ســازمان متبوع خود پرداخت. 
در اين نشســت نمايندگان وزارت مســكن، 
معاونــت  بهداشــت،  وزارت  احمــر،  هــالل 
زنان رياســت جمهوری، كميته امــداد، وزارت 
دادگستری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، پزشكی 
قانونی، آموزش و پرورش، ســازمان مديريت، 
معاونت پيشــگيری قــوه قضائيه، صداوســيما 

داشتند. شركت 

 6 مدرســه در منطقه 18 با شكايت 
بــه  دادگاه  رأی  و  خصوصــی  مالــک 
تخليه محكوم شــدند تا يک ماه مانده 
به آغاز ســال تحصيلــی جديد، 4 هزار 
اختالف هــای  از  بی خبــر  دانش آمــوز 
پــرورش،  و  آمــوزش  و  مالــک  مالــی 
ســرگردان مــدارس ديگر شــوند. خبر 
تعطيلــی ايــن 6 مدرســه را يک عضو 
شــورای شــهر در جلســه شــورای شهر 
بلكــه  تــا  اســت  كــرده  علنــی  تهــران 
مــرگ  از  پيــش  پــرورش  و  آمــوزش 
سهراب، نوشداروی »پول« را به جيب 
مالــک بريــزد. مالكــی كه بنا بــه آنچه 
از ســوی مســئوالن آمــوزش و پرورش 
روايــت می شــود، بی توجــه بــه توافق 
خــود بــا ايــن وزارتخانــه، برای كســب 
ســود بيشــتر پا روی همه قول و قرارها 
گذاشــته و رأی دادگاه را هــم بــا خــود 

همراه كرده است!
»ايــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
والمســلمين  حجت االســـــــــــــــــــــالم 
عبدالمقيــم ناصحی صبــح ديروز در 
تذكــر پيــش از دســتور خــود در ميــان 
 6 ايــن  تعطيلــی  بحــث  شــورايی ها، 
همــت«،  »شــهيد  جملــه  از  مدرســه 
»شــهيد باكــری« و »دكتر حســابی« را 

پيــش كشــيد تا جلــوی حكــم قضايی 
»تحويــل  و  »تعطيلــی«  بــه  رأی  كــه 
ملــک« بــه مالــک داده اســت، هرچه 
زودتــر گرفتــه شــود، اما تــا بعدازظهر 
رايزنی هــای  همــه  وجــود  بــا  ديــروز 
آمــوزش و پــرورش، همچنــان خبری 
نبــود،  مــدارس  ايــن  بازپس گيــری  از 
درحالــی كه به گفتــه ناصحی، منطقه 
18 بــا وجــود داشــتن 12 هــزار و 600 
دانش آموز، دارای بيشترين جمعيت 
محصــل بوده و بايــد وزارت آموزش و 
پرورش و شــهرداری برای آن چاره ای 

می انديشيدند!
ناصحــی می گويــد: »پيــش از ايــن 
تفاهمنامه ای بين آمــوزش و پرورش 
و مالــک نوشــته شــده بود، امــا مالک 
بدون اطالع آموزش و پرورش دوباره 
شــكايت كــرده اســت و از يــک زميــن 
5 هــزار متــری تنهــا 2 هــزار متــر آن 
بــه مدرســه اختصــاص يافتــه و ديگر 
كوچــه  و  بــه خيابــان  تبديــل  فضاهــا 
شده اســت، بنابراين وزارت آموزش و 
پــرورش و مديركل آمــوزش و پرورش 
اســتان تهران بايد هرچه زودتر در اين 
باره اقدام كرده و اين ملک را از مالک 

خريداری كنند.«

بــا وجــود ايــن، موضــع آمــوزش و 
پــرورش منطقــه نشــان می دهــد كــه 
هنــوز اقدامات جدی بــرای خريداری 
اين ملک انجام نگرفته اســت. رئيس 
منطقــه 18 آمــوزش و پــرورش شــهر 
تهــران اگرچــه از تعطيلــی 6 مدرســه 
در منطقــه خليج فــارس جنوبی ابراز 
نگرانــی كــرده اســت، اما بدون اشــاره 
بــه يک نتيجــه رضايت بخــش دراين 
باره می گويد: در گذشــته، مذاكراتی با 
مالــک خصوصی اين مــدارس انجام 
شده بود، اما اختالالتی به وجود آمده 
و حاضريم بــا مالک دوباره به مذاكره 
بنشينيم و مدارس را خريداری كنيم.

حســين ابراهيمی دربــاره جزئيات 
تعطيلــی 6 مدرســه در منطقه خليج 
فــارس جنوبــی ادامه می دهد: شــش 
مدرســه شــامل »ســتايش«، »خليــج 
»دكتــر  باكــری«،  »شــهيد  فــارس«، 
حسابی«، »شهيد همت« و »تربيت« 
كــه دو مــورد از آنهــا دبيرســتان دوره 
دوم دخترانه، يک دبســتان دخترانه، 
يــک دبيرســتان دوره اول و يــک مورد 
دبســتان دوشــيفت پســرانه با بيش از 

چهار هزار دانش آموز هستند.
وی می افزايــد: اين 6 مدرســه يک 

مالــک خصوصــی دارند كــه مذاكرات 
ملک هــا  گرفتــه؛  صــورت  وی  بــا 
قيمت گذاری شــده و تشــريفات خريد 
انجام شده بود، اما وی اين اواخر روی 
متــراژ زميــن و قيمــت آن بحث هايی 
داشــت و درصــدد بــود قيمــت و پول 
فضايــی كــه در خيابان و معبــر افتاده 
و شــهرداری آنهــا را تبديــل بــه پارک 
كرده اســت را هم از آموزش و پرورش 
بگيــرد در صورتــی كــه مــا تصــرف و 

مالكيتی بر آن فضاها نداريم.
ايــن  بــا همــه  وی تأكيــد می كنــد: 
اوصاف، ما حاضريم بار ديگر پای ميز 
مذاكره بنشــينيم، اگرچه مالک قبل از 
مذاكــره، حكم قاضــی و دادگاه را هم 

گرفته است.
ايــن  ارزش  ابراهيمــی،  گفتــه  بــه 
مــدارس بيــش از 10 ميليــارد تومــان 
است و هشت هزار متر مربع مساحت 
دارد و در منطقه خليج فارس جنوبی 

قرار گرفته است.
آنطور كــه او می گويد با وجود همه 
كل  اداره  ســوی  از  كــه  پيگيری هايــی 
آموزش و پرورش شهر تهران صورت 
گرفته، هنوز نتيجه اميدواركننده ای به 

دست نيامده است.

مالک با حکم دادگاه 6 مدرسه در منطقه 18 را تعطیل کرد

تعطیلی 6 مدرسه و سرگردانی4 هزار دانش آموز

گســل هــای شــمال و جــــــنوب تهــران كــه 
بخش هايی از آن در داخل بافت شــهری قرار 
دارد، حريمی دارد كه بايد ســاخت و سازها بر 
روی آن و پيرامون آن با لحاظ حساسيت های 

ويژه انجام شود.
مديريــت  و  پيشــگيری  ســازمان  رئيــس   
بحــران شــهر تهــران در جريــان بازديد رئيس 
و دو نفــر از اعضای كميســيون امنيــت ملی و 
سياســت خارجــی مجلــس از تصويب نقشــه 
پهنه های گسلی شــهر تهران)مناطق 22گانه( 
در جلســه اخيــر شــورای عالــی شهرســازی و 

معماری كشور خبر داده است.
دكتــر احمد صادقی با اشــاره بــه چندين 
گســل های  شناســايی  روی  مطالعــه  ســال 
شــهر تهــران و تهيه نقشــه پهنه های گســلی 
پايتخــت و ضــرورت رعايــت ضوابــط ويــژه 
ســاخت و ساز در حريم اين گسل ها از جمله 
كيفيت ســاخت و ساز، نوع كاربری و رعايت 
بلندمرتبه ســازی گفــت: نقشــه  محدوديــت 
پهنه های گســلی شــهر تهران پس از بررسی 
و تأييــد در كارگــروه تخصصــی زلزله و زمين 
لغــزش اليه هــای زميــن شــورای هماهنگی 
تحقيقــات  مركــز  كشــور،  بحــران  مديريــت 
مسكن و شهرسازی و سازمان زمين شناسی 
به شــورای عالی شهرسازی و معماری كشور 
ارائه  شــد و در نشست اخير اين شورا كليات 

 . آن به تصويب رسيد 
بــه ايــن ترتيــب عــالوه بــر بازنگــری طرح 
ايــن  كاربری هــای  اصــالح  بــرای  تفصيلــی 

محدوده هــا، ضوابــط ويــژه ســاخت و ســاز در 
اين پهنه ها اعمال می شــود.مواردی همچون 
ممنوعيت بلندمرتبه ســازی و احــداث مراكز 

حساس مانند بيمارستان.
رئيــس  بروجــردی  عالءالديــن  دكتــر 
كميســيون امنيــت ملــی و سياســت خارجی 
مجلــس شــورای اســالمی نيــز بــا تأكيــد بــر 
اهميــت نقــش مــردم در مديريــت بحران، 
از  يكــی  عنــوان  بــه  را  شــهروندان  آمــوزش 
ضروريــات الزم در ايــن زمينه نــام برد و آن 
را شــرط الزم برای گســترش فرهنگ مقابله 

با بحران  می داند.
وی با اشــاره بــه تجربه آمادگــی و آگاهی 
مردم بروجرد در زلزله ســال 85 و در نتيجه 
بــا وجــود وســعت و  بــروز كمتريــن تلفــات 
شــدت حادثه گفــت: مــردم بايــد بدانند كه 
كشــور مــا زلزلــه خيــز اســت و بايــد همــواره 
از آمادگــی الزم برخــوردار بــود. بــه عنــوان 

مثــال چــادر صحرايــی بايد به يكــی از اقالم 
ضــروری هــر خانــواده ايرانی بــرای آمادگی 
اســكان اضطــراری تبديــل شــود و فرهنــگ 

ترويج شود. آمادگی 
وی تأكيد كرد كه رســانه های جمعی بويژه 
صــدا و ســيما بايــد نقــش بيشــتری در ترويج 
و آمــوزش عمومــی مــردم و آشــنايی آنهــا با 

حداقل ها ايفا كند.
مجلــس  كــه  كــرد  تأكيــد  همچنيــن  وی 
نيــز بايــد در تنظيــم و تدويــن اليحــه برنامــه 
ششــم و اليحه بودجــه برای تقويــت و اجرای 
برنامه های مــدون مديريت بحران پايتخت و 

كشور ايفای نقش كنند.
صادقــی بــا توجه به بررســی اليحــه قانون 
گفــت:  مجلــس  در  كشــور  بحــران  مديريــت 
انتظار می رود كه مجلس در تدوين و تصويب 
نهايی اين قانون به نقش و توان شــهرداری ها 

در ساختار مديريت بحران توجه كند 

محدودیت ساخت وساز در پهنه های گسلی تهران
رئیس سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران خبر داد: 

مديرکل فني و مستمري هاي سازمان تأمین 
اجتماعي در گفت و گو با »ايران«:

خبرنگاري همچنان جزو مشاغل 
سخت و زیان آور است

و  فنــي  مديــركل 
ســازمان  مســتمري هاي 
تأميــن اجتماعــي، خبــر 
حذف شــغل خبرنگاري 
مشــاغل  فهرســت  از 
را  زيــان آور  و  ســخت 

تكذيب كرد.
به گزارش »ايران« ديروز در يكی از خبرگزاری ها اعالم شده بود: شغل 
خبر نگاری از فهرست مشاغل سخت و زيان آور حذف می شود. منصور آتشي  
در ايــن بــاره به »ايران« گفت: بر اســاس آيين نامه مشــاغل ســخت و زيان آور 
مصوبه هيأت وزيران در سال 85 تكليف و تشخيص كارهاي سخت و زيان آور 
را كاماًل مشخص كرده است. وي افزود: طبق اين آيين نامه تطبيق و تشخيص 
مشــاغل ســخت و زيان آور بر اساس ضوابط و سياســتگذاري هاي شوراي عالي 
حفاظت فني و مقررات مربوط بر عهده كميته هاي بدوي استاني است كه اين 
كميته ها در ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور نمايندگان وزارت 
بهداشــت، كارفرمايان، تأميــن اجتماعي، وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
و نماينــدگان كارگران تشــكيل مي شــود و درخواســت هاي بيمه شــدگان براي 

استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان آور را بررسي مي كنند.
ادامــه داد: در مــاده 11 آيين نامــه مشــاغل ســخت و زيــان آور  آتشــي 
اشــاره شــده اســت عالوه بر كارهاي ســخت و زيان آور، مشخص شده طبق 
مصوبات شــوراي عالي حفاظت فني و موارد تأييد شــده توسط كميته هاي 
اســتاني موارد زير نيز ســخت و زيان آور شــناخته مي شــوند. 1- مشاغلي كه 
در ندامتگاه هــا و زندان هــا مســتقيماً بــا زنداني ارتباط دارند، 2- مشــاغلي 
كــه مســتقيماً در مراكــز روان درماني با بيمــاران رواني مرتبط هســتند، 3- 
خبرنــگاري. البتــه در خصوص خبرنــگاري تبصره اي در آيين نامه اســت كه 
تأكيد دارد مصاديق خبرنگاري)ســردبيری، دبيری، معاون دبير، گزارشگر، 
خبرنويــس، تنظيم كننده خبر، صفحه بندی و ويراســتاری ( با تأييد كميته 
بدوي موضوع ماده 8 تعيين مي شود.مديركل فني و مستمري هاي تأمين 
اجتماعــي اظهــار داشــت: افرادي كــه حداقل 20 ســال متوالي يا 25 ســال 
متنــاوب در كارهــاي ســخت و زيان آور اشــتغال داشــته باشــند و حق بيمه 
مزبور را به صندوق پرداخته باشند، مي توانند با طي كردن مراحل قانوني و 
ثبت درخواست خود از طريق سامانه مشاغل سخت و زيان آور درخواست 
اجرايــي  آيين نامــه  ادامــه داد: در حــال حاضــر  بازنشســتگي كننــد.وي 
مشــاغل ســخت و زيــان آور در تمامي شــعب تأمين اجتماعــي در حال 
اجراســت و تاكنــون هيچ جلســه يــا بحثي در ســازمان تأميــن اجتماعي 
دربــاره حــذف موارد مذكور يا حذف و جرح و تعديل آيين نامه مشــاغل 
ســخت و زيــان آور انجــام نشــده اســت و مواردي كــه افــراد در خصوص 
حــذف شــغل خبرنــگاري از مشــاغل ســخت و زيــان آور بيــان مي كننــد، 

نظرات شــخصي است و مورد تأييد ســازمان تأمين اجتماعي نيست.

» کودکان خیابان«  شناسایی 
و تحویل مراکز بهزیستی می شوند

 معــاون اجتماعــی بهزيســتی اســتان تهــران از شناســايی 1500 كــودک 
خيابانی و تحويل به مراكز بهزيستی خبر داد

 ابراهيــم غفــاری در گفت و گو با »ايــران« گفت: طرح شناســايی كودكان 
خيابان از تيرماه امســال آغاز شــده اســت كه تاكنون 860 كودک شناســايی 
شــده و جذب مراكز بهزيســتی شــده اند.وی افزود: در حال حاضر 17 مركز 
نگهداری روزانه كودكان خيابان در تهران وجود دارد كه قرار اســت تا هفته 
دولت به 20 مركزبرســد همچنين در نظر داريم تا هفته دولت بهزيســتی با 
همكاری 17  تشــكل مردمی از دو هزار كودک خيابانی كه در تهران هســتند 

يک هزارو 500 كودک خيابانی  شناسايی شود.
او ادامه داد: 3 مركز شبانه روزی برای كودكان رها شده در شهر نيز وجود 
دارد كه به صورت شبانه روزی به آنها خدمات ارائه می شود.به گفته غفاری 
آمــار دقيقــی درباره تعداد كــودكان خيابان وجود ندارد ولی گفته می شــود 
حــدود 9 هزار كودک خيابان وجود دارد.وی گفــت: در عمليات جمع آوری 
متكديــان تهــران و جذب كــودكان كار و خيابان، ســازمان بهزيســتی متولی 

اصلی شناسايی، جذب و ساماندهی كودكان كار و خيابان است.
غفــاری تعــداد ان.جی.او هايــی كــه با بهزيســتی در خصوص شناســايی 
كودكان خيابان تفاهمنامه دارند را 17 ان.جی.او اعالم كرد و  گفت: ســعی 

شده در اين باره از  ظرفيت بخش غير دولتی نيز استفاده كنيم.
وی خاطرنشــان كــرد: بــرای اين طــرح بــه 700 ميليون تومــان اعتبار 
بــرای تجهيــز NGOهــای همكار و يــک ميليــارد تومان بــرای مداخالت 
كودكان و اجرای برنامه های كاهش آســيب برای آنان و خانواده هايشان 

الزم است.
غفــاری همچنيــن از تجهيز مركز ويژه دختران خيابــان خبر داد و گفت: 
در حال حاضر در اين عمليات جذب دختران را نيز می پذيريم اما به دليل 
آنكــه نياز اســت مركز ويــژه ای برای دختــران خيابانی تجهيز شــود در حال 

حاضر تجهيز مركز دختران را در دستور كار خود قرار داديم.

مديركل حفاظت محيط زيست استان 
سيســتان و بلوچســتان از رهاسازی مرحله 
دوم حقابه زيســت محيطی تاالب هامون 
خبر داد به گزارش سازمان محيط زيست، 
سعيد محمودی در اين باره گفت: با توجه 
به وزش بادهای شديد 120 روزه و افزايش 
منظــور  بــه  سيســتان،  منطقــه  در  تبخيــر 
برقــراری چرخه اكولوژيكــی تاالب هامون، 
ريزگردهــا،  بحرانــی  كانون هــای  تثبيــت 
و  اكوتوريســم  منطقــه،  هــوای  تعديــل 
اشــتغال حاشيه نشينان تاالب، با همكاری 
سازمان های ذيربط مرحله دوم رهاسازی 
حقابــه داخلی تاالب هامون بــه ميزان 20 
ميليــون متر مكعــب از ذخاير چاه نيمه ها 
اختصــاص يافــت و ايــن حجــم آب از روز 
شــنبه مــورخ 23 مــرداد بــه ســمت تاالب 
هامــون صابــوری و هيرمنــد در رودخانــه 

سيستان در جريان است.

محمــودی افزود: مرحلــه اول از حقابه 
زيســت محيطــی 60 ميليون متــر مكعبی 
مورد توافق بــا وزارت نيرو از منابع داخلی 
ذخايــر چــاه  نيمه ها، به ميــزان 20 ميليون 
متر مكعب در تيرماه ســال جاری در بستر 
تــاالب هامــون رهاســازی شــد و تأثيــرات 
قابــل توجهی در چرخه اكولوژيكی تاالب و 
بهره برداری بهينــه از كاركردهای مختلف 

تاالب هامون داشت.
 او همچنيــن گفــت باقيمانــده حقابــه 
تــاالب بــه ميــزان 20 ميليون متــر مكعب 
را در زمــان مناســب قبــل از كاهــش دمــا 
و شــروع نــزوالت جــوی در تــاالب هامــون 
رهاســازی می شــود كــه ايــن حجــم آب از 
طريق رودخانه سيســتان بــه رودخانه های 
لــورگ باغ و افضل آباد و در نهايت هامون 
)ســنگل(  هيرمنــد  هامــون  و  صابــوری 

هدايت می شود.

رهاسازی مرحله دوم 
حقابه زیست محیطی تاالب هامون


