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اجتماعي

وطن امروز شماره 2531

دوشنبه  19شهریور 1397

نبضجامعه

آوای شهر
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد

وزیر بهداشت اعالم کرد

ایجاد و تجهیز
 ۱۷مرکز درمان ناباروری

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت ۱۷ :مرک��ز درمان ناباروری در کش��ور
ایجاد ش��ده و ای��ن مراکز تجهیز ش��دند .به
گزارش ایس��نا ،سیدحسن قاضیزادههاشمی
اظهار داشت :راهاندازی مراکز درمان ناباروری
در راستای سیاستهای جمعیتی ابالغی رهبر
انقالب و افزایش نرخ رشد جمعیت بوده است.
وی ادامه داد :بیمهها ب��ه انداره تامین اعتبار
خود از مراکز ناباروری حمایت میکنند .وزیر
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی گفت:
جهت حمایت و تسهیل درمان زوجهایی که
مش��کل ناباروری دارند ،افزایش این مراکز به
 ۲۸مرکز در دس��تور کار ای��ن وزارتخانه قرار
دارد .قاضیزادههاش��می با اشاره به نوسانات
ارزی و شرایط اقتصادی گفت :هیچ نگرانی در
حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی برای بیماران
وج��ود ن��دارد و راهبرد و ن��گاه وزارت در این
شرایط صرفهجویی و مدیریت هزینههاست به
نحوی که در روند خدمات مطلوب به بیماران
و مردم مشکل ایجاد نشود.

حکم ناظم مدرسه معین قطعی شد

رئیس دادگس��تری استان تهران از تایید
حکم ناظم مدرسه شهرک غرب خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی ،رئیس دادگستری
اس��تان تهران به باش��گاه خبرنگاران جوان
گف��ت :دادگاه تجدیدنظ��ر با رس��یدگی به
تجدیدنظرخواه��ی متهم و وکیل مدافع وی
ضم��ن رد تجدیدنظرخواه��ی ،رای دادگاه
بدوی را عینا تایید کرد .وی افزود :مشارالیه
برابر رای صادره به تحمل  ۱۰س��ال حبس و
 ۷۴ضربه شالق محکوم شده است .مجازات
تعیین ش��ده حداکثر مج��ازات قانونی برای
اتهامات انتس��ابی به متهم ب��وده و هیچگونه
تخفیفی درباره وی اعمال نشده است .گفتنی
است ،هفتم خردادماه امسال بود که یکی از
س��ایتهای خبری ،از آزار و اذیت تعدادی از
دانشآموزان مدرسهای در غرب تهران توسط
ناظم مدرسه خبر داد؛ خبری که بهسرعت در
فضای مجازی پیچید و ب ه دنبال آن فیلمهایی
از ناظم مدرسه منتش��ر شد .بهدنبال انتشار
این خبر ،رهبر انق�لاب در نامهای به رئیس
قوهقضائیه دس��تور دادند پس از محاکمه ،در
اس��رع وقت حدود الهی در رابطه با متهمان
اجرا ش��ود .در متن نامه معظمله آمده است:
خبر جنای��ت در یکی از مدارس غرب تهران
موجب اندوه و تأسف شد .مقتضی است پس
از محاکمه س��ریعاً حدود الهی را در رابطه با
محکومان اجرا کنید.

تعیینتکلیف وزارتخانه میراث فرهنگی

رئیس کمیس��یون مشترک طرح تشکیل
وزارتخان��ه می��راث فرهنگی با بی��ان اینکه
ای��رادات وارده از س��وی ش��ورای نگهب��ان
برطرف ش��ده اس��ت ،گفت :طرح تش��کیل
وزارتخان��ه میراث فرهنگی هفته اول مهرماه
در صح��ن علن��ی مجلس مطرح میش��ود.
س��لمان خدادادی درب��اره آخرین وضعیت
ط��رح تش��کیل وزارتخانه می��راث فرهنگی
ب��ه فارس گفت :پ��س از رای مثبت اکثریت
اعضای مجلس به طرح تبدیل سازمان میراث
فرهنگ��ی ،صنایع دس��تی و گردش��گری به
وزارتخانه ،این طرح از سوی شورای نگهبان
با ایراد اصل  75قانون اساس��ی مواجه ش��د.
وی افزود :بر اس��اس اصل 75قانون اساسی،
ش��ورای نگهبان معتقد بود با تش��کیل این
وزارتخانه بار مالی به دولت وارد میش��ود و
این بار مالی مربوط به تغییر سربرگها ،آرم،
تابلوها و اس��امی نام سازمان میراث فرهنگی
به وزارتخانه است .رئیس کمیسیون مشترک
ط��رح تش��کیل وزارتخانه می��راث فرهنگی
ب��ا بیان اینک��ه پس از بازگش��ت ط��رح به
کمیسیون مش��ترک رفع ایرادات انجام شد،
اظهار داش��ت :پس از تعطیالت مجلس و در
هفت��ه اول مهرماه طرح تش��کیل وزارتخانه
می��راث فرهنگ��ی در صح��ن علنی مجلس
مطرح میشود .در جلسه علنی  10مردادماه
سال جاری مجلس بررسی طرح یک فوریتی
تشکیل وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردش��گری در دس��تور کار قرار گرفت و
ماده واحده این طرح به تصویب رسید.

فوت ساالنه  ۴۵۰۰نفر
بر اثر آلودگی هوا

گزارشی از دادههای سازمان ثبت احوال کشور

آمارهای طالق

گروه اجتماعی :آمارهای سازمان ثبت احوال نشان
میدهد  ۸درصد طالقهای سال گذشته برای بار
دوم در زنان و مردان رخ داده و همچنین ش��انس
م��ردان برای ازدواج دوباره پس از طالق بیش��تر از
زنان است.
به گ��زارش مهر ،طالق به عن��وان یک معضل
اجتماعی که آسیبهای زیادی به همراه دارد ،یکی
از دغدغههای مدیران و متولیان حوزه آس��یبهای
اجتماعی اس��ت ،چرا که بررسیها نشان داده است
وقوع یک طالق ،آس��یبهای جبرانناپذیری برای
خانواده و جامعه به دنبال دارد که در نهایت میتواند
به تش��دید فساد نیز منجر شود .از همین رو ،توجه
به راهکارهای پیش��گیری از وقوع طالق بویژه بین
زوجین جوان ،از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت به
طوری که دولت و مجلس نیز با طرحها و لوایحی که
در دستور کار دارند ،تالش میکنند تا حد ممکن،
آمار طالق را کاهش دهند اما آمارها حکایت دیگری
دارد.آمارهای ثبت احوال نش��ان میدهد در س��ال
گذشته  ۱۷۶هزار و  ۹۲۲طالق به ثبت رسیده است
که اس��تان تهران با  ۳۶هزار و  ۹۰۱مورد ،خراسان
رضوی با  ۱۶هزار و  ۱۹۰مورد و اس��تان اصفهان با
 ۱۰هزار و  ۸۰۲مورد به ترتیب بیشترین طالقهای
ثبت شده را به خود اختصاص دادهاند.
■■ ۹۱درصد طالقها برای بار اول در زنان و مردان

بر اس��اس آمارهای موجود در سال 91/1 ،۹۶
درص��د از طالقه��ا در مردان برای ب��ار اول و 8/2
درصد بار دوم و  0/7درصد بار س��وم و بیش��تر به
ثبت رسیده اس��ت ،همچنین  91/4درصد طالق
زنان برای بار اول ۸ ،درصد بار دوم و  0/6درصد بار
سوم و بیشتر به ثبت رسیده است.
بر همین اساس کارشناسان معتقدند ضروری
ش مهارتهای زندگی و آموزش قبل از
است آموز 
ازدواج و تابآوری زندگی مشترک و نیز مهارتهای
ارتباطی افراد که به دفعات اقدام به ازدواج و طالق
میکنند ،مورد رصد قرار گیرد و با توجه به برابری
این نسبت شاید بهتر باشد برنامه ویژهای برای ارائه
مشاوره قبل از ازدواج طراحی شود.
ثبتاحوال گروه اجتماعی :بر اس��اس قانون
بودجه کشور ،خدمات ثبت احوال
تعرفه مش��خصی دارند و دریافت مبالغ اضافی از
مردم جرم به حساب میآید.
به گزارش فارس ،برای خدمات س��ازمان ثبت
احوال طبق قانون بودجه هرساله تعرفه مشخصی
معین میشود و دریافت هرگونه مبلغ اضافی جرم
به حساب میآید.
بر اساس اعالم ثبت احوال ،تعرفه تمام خدمات
مطابق قانون بودجه س��ال  ۹۷به خزانهداری کل
کش��ور واریز میش��ود و ام��کان پرداخت تعرفه
خدمات به روشهای مندرج در جدول امکانپذیر
است.
چگونگی پرداخت تعرفه خدمات ثبتاحوال
در یک نگاه
امکان پرداخت در ادارات ثبت احوال از طریق
دستگاهکارتخوان

۱

 ۲شماره حساب  4001011101012167نزد بانک مرکزی
۳

از طریق انتقال وجه به صورت کارت به کارت به
شماره کارت 6367957022823913

مراجعه به بانک ملی و پرداخت از طریق حواله پایا یا
۴
ساتنا به شماره شبا IR 300100004001011101012167

■■تعرفه ثبتنام کارت هوشمند ملی

بر این اس��اس ،تعرفه ثبتنام کارت هوشمند

گروه اجتماعی :فرمانده انتظامی
پلیس
ته��ران بزرگ با تاکی��د بر تالش
پلیس برای تامین امنیت کامل عزاداران حسینی
و مراسم سوگواری ماه محرم و بازگشایی مدارس،
تصریح ک��رد :حضور بموقع گش��تهای انتظامی
کالنتریها در مناطق حاش��یهای در پیشگیری از
وقوع جرائم تاثیر بسزایی دارد.
به گزارش میزان ،س��ردار حسین رحیمی در
نهمین کمیس��یون تح��ول کالنتریهای پلیس
پیشگیری پایتخت با تاکید بر حضور بموقع و مؤثر
واحدهای گش��ت کالنتریها در صحنه وقوع جرم
بویژه مناطق حاشیهنش��ین ،گفت ۲۱ :کالنتری از

نماینزدیک
بررسی پیشنهاد «کاهش معیار  ۱۱۰سکه به نصف» در مجلس
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :افزایش قیمت سکه در حدی به مردم فشار آورده است که در برخی
مراجعات مردمی ،مردانی هستند که بهدلیل فرار از پرداخت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.
فاطم�ه ذوالقدر ،نماینده مجلس ب�ا افزایش آمار محکومان مهریه در پی باال رفتن قیمت س�که ،گفت:
ت س�که افزایش پیدا کرده است و افرادی که
متاس�فانه این مشکل مدتی است که به وجود آمده ،قیم 
از قبل مهریه را به صورت ماهانه پرداخت میکردند با مشکل مواجه شدند .حتی ممکن است بسیاری از
این افراد ازدواج دوباره هم کرده و فرزند داش�ته باشند اما مجبورند تا سالها ماهانه یک سکه پرداخت
کنند .زمانی که سکه زیر  2میلیون تومان قیمت داشت مشکلی نبود اما در حال حاضر با قیمت بیش از
 4میلیون تومانی سکه در حال تدبیر هستیم که دقیقا برای مهریه چه تصمیمگیری باید کرد؟ ذوالقدر
گفت :برخی در کمیس�یون این موضوع را مطرح کردهاند که معیار  ۱۱۰س�که را به نصف کاهش دهند ،یا
اینکه در پرداخت مهریه سکهها را به نرخ روز عقد حساب کنند ،این پیشنهادات در کمیسیون اجتماعی
در حال بررسی است تا در این باره تصمیمگیری شود .عضو فراکسیون زنان مجلس در ارتباط با پیشنهاد
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر حذف مهریه و تقسیم اموال بعد از ازدواج و مخالفت زنان
مسؤول با این پیشنهاد گفت :مگر زن حق طالق دارد که مهریه نداشته باشد؟ این مساله به نفع مرد تمام
میشود .در اروپا این قانون وجود دارد ،چرا که زن هم هر زمانی که بخواهد میتواند جدا شود .حقوق برابر
وجود دارد اما در ایران یک زن براحتی نمیتواند این کار را انجام دهد ،پس مجبور است مهریه داشته باشد
تا از ابزاری برای احقاق حق خود برخوردار باشد.

فوت همسر در این آمار قرار
■■س�هم زنان و مردان از
شغل زنان و مردان طالق گرفته در یک نگاه
دارند .با وجود تغییرات رخ
بیهمسری
توضیحات
ردیف جنسیت
داده در الگوی همسرگزینی
نس��بت جنس��ی افراد
 26/8درصد صنعتگر
در سالهای اخیر ،با افزایش
بیهمس��ر ب��ر اث��ر طالق
نسبت همس��ران همسن
اینگونه است که  ۱۷۹زن
 25/5درصد کارمند امور دفتری
مرد
1
مواج��ه بودهایم که به طور
در براب��ر  ۱۰۰مرد به ثبت
 13/3درصد نیروی خدماتی
میانگین م��ردان حدود ۵
رس��یده و این آمار نش��ان
 41/2درصد کارمند امور دفتری و اداری
تا  ۸س��ال نس��بت به زنان
میدهد شانس مردان برای
 9/9درصد خدمات و فروشنده
2
بزرگتر بودهاند .همچنین
ازدواج مجدد پس از طالق
زن
بر اس��اس آماره��ای ثبت
 30/9درصد متخصص
بیشتر از زنان است.
احوال ۸۵ ،درص��د زنان و
آخرین سرشماری انجام
شده توس��ط مرکز آمار نشان میدهد  ۳میلیون و  ۷۵درصد مردانی که طالق میگیرند در سن کمتر
 ۸۳۹هزار و  ۸۸۴فرد بدون همسر هستند که سهم از  ۴۰سال قرار دارند .در سال  ۲۴۷ ،۹۶طالق برای
زن��ان از این تعداد  ۸۱درصد اس��ت که  ۶۲درصد زنان  ۱۳س��اله و کمتر رخ داده ک��ه این رقم برای
آنها بر اثر فوت همس��ر در این آمار قرار گرفتهاند و مردان  ۱۵ساله و کمتر ۷ ،مورد ثبت شده است.
همچنین  ۱۹درصد زنان مطلقه هستند و همچنین ■■نسبت ازدواج به طالق در استانها
س��هم مردان از بدون همسری  ۱۹درصد است که
نسبت ازدواج به طالق در استان تهران در سال
 ۱۰درصد آنان مطلقه هستند و  ۹درصد نیز بر اثر  ،2/47 ،۹۵استان البرز  2/58و استان قم  2/95بوده

■■تعرفه خدمات ثبت والدت

همچنین تعرفه ثبت والدت در مهلت قانونی
به همراه صدور شناسنامه  10هزار تومان و ثبت
والدت بع��د از مهلت قانونی (ت��ا  3ماه) به همراه
صدور شناس��نامه  30هزار تومان است .این رقم
برای ثب��ت والدت بعد از مهل��ت قانونی (پس از
گذش��ت  3ماه و بیش��تر)  50هزار تومان است.
تعرفه تش��کیل س��ند هویتی در اج��رای احکام
مراجع قضایی و کمیس��یون تشخیص سن 200

ه��زار توم��ان و تنظی��م
س��ند هویتی برای صدور
شناسنامه فرزندان ناشی
از ازدواج زن��ان ایران��ی با
مردان خارجی و بازگشت
به تابعیت  100هزار تومان
است.

■■تعرفه خدمات صدور شناسنامه

تعرفه صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان
(نوبت اول)  40ه��زار تومان ،نوبت دوم  70هزار
تومان و نوبت سوم به بعد  200هزار تومان است.
همچنین تعرفه تغییرنام  250هزار تومان ،تغییر
نام خانوادگی (نوبت اول)  100هزار تومان و تغییر
نام و نام خانوادگی برای بار دوم یا برگش��ت به نام
اولیه  250هزار تومان است.
■■تعرفه خدمات استعالم

تعرفه صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات،
وفات و تاییدیه شماره ملی  10هزار تومان ،تایید
گزارش مفقودی شناسنامه و کارت ملی  10هزار
توم��ان و تایید عکس متقاضی��ان در دفاتر احراز
هویت ادارات ثبت احوال  5هزار تومان است.

رئیس پلیس پایتخت تشریح کرد

برنامههای پلیس برای تأمین امنیت عزاداریها
مجموعه کالنتریهای ش��هر
تهران در مناطق حاشیهنشین
مستقر است که سرعت عمل
ای��ن کالنتریها در راس��تای
پیش��گیری از وق��وع ج��رم
و مقابل��ه ب��ا ناهنجاریهای
اجتماعی موثر اس��ت .فرمانده انتظامی پایتخت با
اشاره به استفاده پلیس از ظرفیتهای محلی مانند

■■رابطه گروههای سنی و میزان طالق

بر اس��اس آمارهای سازمان ثبت حوال در سال
گذشته ،باالترین میزان طالق در گروه سنی زنان
 ۱۵تا  ۱۹س��اله رخ داده که  29/84درصد بوده و
همچنین باالترین میزان طالق در مردان  ۲۰تا ۲۴
س��اله نیز  23/5بوده و  ۴۵درصد طالقها مربوط
به همس��ران متعلق به یک دهه سنی بوده است.
بین زنان بیش��ترین س��هم (۴۰درصد) مربوط به
زنانی اس��ت که در دهه سوم زندگی خود هستند
یعنی  ۲۱تا  ۳۰سالهها و همچنین بیشترین سهم
مردان نیز حدود  ۳۹درصد مربوط به مردانی است
که در دهه چهارم  ۳۱تا  ۴۰ساله زندگی میکردند.
همچنین ۱۸۵۰طالق نیز برای زنان بیش��تر از ۶۰
سال به ثبت رسیده که این رقم برای مردان  ۶هزار
و  ۳۸۴مورد است که  ۴درصد کل طالقها را شامل
شده است.
■■تعرفه خدمات ازدواج و طالق

اعالم تعرفه ازدواج و طالق
ملی (برای نخستینبار)20
هزار توم��ان ،صدور کارت
هوش��مند ملی ناش��ی از
فقدان (برای نخستینبار)
 40ه��زار توم��ان ،صدور
کارت ملی هوشمند ناشی
از فقدان (برای دومین بار)
 70هزار تومان و برای بار س��وم به بعد  100هزار
تومان اس��ت .همچنین تعویض کارت هوشمند
ملی ناش��ی از تغییرات اطالعات سجلی یا خرابی
30هزارتومان و فعالس��ازی امضای الکترونیکی
20هزار تومان است.

که این رقم در س��ال  ۹۶در ته��ران به  ،2/20البرز
 2/51و قم  2/74رسیده است .سیستان و بلوچستان
نیز با نسبت  ،11/6یعنی در حدود یک طالق به ازای
ه��ر  ۱۲ازدواج ،پایینترین آمار را به ثبت رس��انده،
در حالی که اس��تان تهران ب��ا  ۲/۲باالترین آمار را
ب��ه خود اختصاص داده ،یعنی به ازای یک طالق 2
ازدواج انجام شده است .مقایسه سال  ۹۲تا  ۹۶نشان
میدهد در کل کش��ور تعداد ازدواجهای رخ داده در
مقابل هر یک طالق از  ۵به  ۳کاهش یافته است.
در س��ال  ۹۶به ازای هر ه��زار نفر جمعیت ۲
طالق در کش��ور به ثبت رس��یده که استان تهران
در ای��ن آمار در ازای هر هزار نفر  ۳طالق داش��ته
است و سیستان و بلوچستان با کمتر از یک طالق
ب��ه ازای هر هزار نفر پایینترین رتبه را داراس��ت.
آمارها نشان میدهد استانهای تهران ،کرمانشاه،
گیالن ،کردس��تان ،ق��م ،مازن��دران ،کهگیلویه و
بویراحمد ،البرز ،مرکزی و خراس��ان رضوی میزان
طالق استاندارد شده برای آنها بیشتر از میزان کشور
است که این موضوع نیازمند توجه و مداخله برای
برنامهریزی در زمینه شناسایی مشکالت و تالش
برای حفظ زندگی مشترک در معرض خطر است.

پلیس افتخاری ،نگهبان محله
و بس��یج برای پیش��گیری از
وقوع جرائم و برقراری امنیت
اجتماعی در بین ش��هروندان،
بیان ک��رد :پلیس برای تامین
امنیت عمومی شهروندان در
ایام پیش رو همچون مراس��م س��وگواری شهادت
اباعبداهللالحس��ین(ع) و بازگش��ایی م��دارس در

تعرف��ه صدور گواهی تجرد ،ازدواج و طالق
 50ه��زار تومان ،ثبت اقرارنام��ه زوجیت 30
هزار تومان ،انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی
ازدواج در اس��ناد هویتی  5هزار تومان ،انتقال
واقع��ه طالق از دفاتر رس��می طالق  15هزار
تومان و صدور رونوش��ت سند ازدواج و طالق
اتباع ایران��ی خارج از کش��ور  50هزار تومان
است.
■■تعرفه خدمات اتباع خارجی

تعرف��ه ثبت والدت و ف��وت اتباع خارجی 20
ه��زار تومان و صدور گواه��ی والدت و فوت اتباع
خارجی  15هزار تومان است.

■■تعرفه سایر خدمات هویتی

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی
 30ه��زار توم��ان و درخواس��ت اصالح س��ن از
کمیسیون تشخیص سن  50هزار تومان است.
■■تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت

ص��دور و تمدید گواهینامه مدی��ر فنی دفاتر
پیشخوان و پست  200هزار تومان ،صدور و تمدید
پروانه دفاتر پیش��خوان و پست  300هزار تومان،
فعالس��ازی اولیه توکن دفاتر پیش��خوان و پست
 100هزار تومان و فعالس��ازی مجدد توکن دفاتر
پیشخوان و پست  200هزار تومان است.
آمادهباش کامل قرار دارد .این مقام ارش��د انتظامی
تصریح کرد :برای تامین امنیت اجتماعی شهروندان
و عزاداران حس��ینی؛ تکایا ،مس��اجد و هیاتهای
مذهبی در س��طح حوزه اس��تحفاظی کالنتریها
شناس��ایی و ضمن برگزاری جلس��ات با مسؤوالن
آنها ،تمهیدات الزم در این راس��تا پیشبینی شده
است .سردار رحیمی با بیان اینکه یکی از برنامههای
پلیس در ماه مهر ،اقدامات ویژه بازگشایی مدارس
اس��ت ،ادامه داد :باید برای اول مهر با هدف ارتقای
آرامش و امنیت برنامهریزی کنیم تا محیطی امن و
سالم و به دور از نگرانی برای دانشآموزان و خانواده
آنها مهیا شود.

عضو شورای ش��هر تهران گفت گزارشهایی
وج��ود دارد که  4500ش��هروند تهرانی به دلیل
آلودگی هوا در سال فوت میکنند.
به گزارش فارس ،ش��هربانو امانی در جلس��ه
شورای ش��هر تهران پس از ارائه گزارش معاونت
حملونقل شهرداری تهران گفت :در گزارشی که
پورس��یدآقایی ارائه کردند  55درصد خودروهای
تولیدی و خودروهایی که کمتر از  4س��ال عمر
دارند ،نتوانس��تهاند معاینه فن��ی دریافت کنند،
از رئیس ش��ورا تقاضا دارم از شریعتمداری ،وزیر
صنعت ،مع��دن و تجارت دعوت کنند در اینباره
توضی��ح داده و به مطالبات پاس��خ دهند و واقعا
استانداردسازی کنند .وی ادامه داد :مورد دیگر در
ارتباط با موتوسیکلتهاست 3 .میلیون موتور در
ش��هر تهران تردد میکنند که یکی از منشأهای
مهم آلودگی هوا هستند .عضو شورای شهر تهران
گفت :آقای پورسیدآقایی گفتند شهرداری بنا دارد
 5هزار دس��تگاه موتوس��یکلت خریداری کرده و
تحویل موتورسواران بدهد .من خواهش دارم که
شهرداری تنها تسهیلگر باش��د .در دوره گذشته
نیز بنا بود ش��هرداری تسهیلگر باش��د اما چون
مس��تقل وارد شد ،مورد حمایت قرار نگرفت ولی
گزارشهایی وجود دارد که  4500شهروند تهرانی
به دلیل آلودگی هوا در سال فوت میکنند.

انتقاد از روحانی
درباره توجه نداشتن به مترو

رئیس ش��ورای ش��هر تهران
نسبت به پرداخت نشدن یارانه
بلیت مترو و اتوبوس از سوی
دولت به مدیریت شهری انتقاد
ک��رد و گف��ت :در نامهای که
تهیه شده به این موضوع اشاره میشود .محسن
هاشمیرفس��نجانی در پایان هشتاد و پنجمین
جلسه شورای ش��هر تهران در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :جلسه با گزارش معاون حملونقل
و ترافی��ک ش��هرداری تهران آغاز ش��د و در این
جلسه به اقدامات شهرداری تهران در آستانه سال
تحصیلی اشاره شد .هاشمی گفت :انتخاب اعضای
کمیس��یونها موضوع دیگری بود که در جلسه
مطرح شد و اعضا در کمیسیونها تثبیت شدند
و قطعا برای انتخاب روس��ای کمیسیونها اقدام
خواهند کرد .رئیس ش��ورای ش��هر تهران درباره
نامه اعضای شورای شهر به رئیسجمهور گفت:
هماکن��ون بحثی در دولت اس��ت درباره موضوع
کامیونها ،آلودگی هوا و بازسازی اتوبوسها که در
آن بخشی تخصیص داده شده بود به اتوبوسهای
ش��هری و به همین منظور اعضای شورای شهر
ته��ران نامهای را خطاب ب��ه رئیسجمهور تهیه
کردند .وی گفت :در این نامه درخواست شده بود
رئیسجمهور درخواست ویژهای را درباره نوسازی
اتوبوسهای شهری بدهد ،ضمن اینکه در این نامه
اش��ارهای نیز به یارانه دولت درباره بلیت مترو و
اتوبوسها شده است.

تأیید فوت مردی که مقابل شهرداری
خودسوزی کرد

مدیرعامل ش��رکت شهر س��الم گفت :فردی
که مقابل س��اختمان ش��هرداری تهران اقدام به
خودسوزی کرده بود ،صبح دیروز به دلیل ایست
قلبی درگذشت .به گزارش مهر ،حمید چوبینه
با بیان اینکه بر اس��اس گزارشهای پزشکان ،روز
گذش��ته ورم سر و صورت متوفی بهتر از گذشته
ش��ده ب��ود و وضعیت قن��د و فش��ارخون نیز به
س��مت پایداری در حرکت ب��ود ،گفت :از ابتدای
پذیرش بیمار در بیمارس��تان س��وانح سوختگی
ش��هید مطهری ،پزشکان میزان سوختگی را ۵۰
درصد و در روزه��ای بعد  ۶۹درصد اعالم کردند
و متاسفانه ریس��ک فوت ایشان باالی  ۵۰درصد
تخمین زده شد .وی گفت :با این وجود ،پزشکان
تالش کردند با مناسب شدن وضعیت بیمار عمل
جراحی پوس��ت را انجام دهند اما متاس��فانه به
دلیل شرایط جسمانی نامساعد وی این جراحی
امکانپذیر نشد .چوبینه با تاکید بر اینکه مدیران
ش��هرداری تهران از روز نخست به طور مرتب در
بیمارستان حضور داشتند و لحظه به لحظه پیگیر
مراحل درمان مصدوم حادثه بودند ،تصریح کرد :از
ابتدا به خانواده بیمار و مسؤوالن بیمارستان اطالع
دادیم ،بنا به دستور شهردار تهران آمادگی داریم
هر نوع تجهیزات مورد نیاز را برای درمان ایش��ان
فراهمکنیم .مدیرعامل شرکت شهر سالم با ابراز
تاسف از رخداد خودسوزی و فوت مصدوم حادثه
و تسلیت به خانواده وی ،گفت :هزینههای درمان
ایش��ان از سوی شهرداری تهران پرداخت خواهد
شد .چوبینه افزود :از آنجا که خانواده فرد متوفی
ش��اهد خودسوزی بودهاند ،احتمال اینکه شرایط
روحی و روانی نامناسبی داشته باشند ،زیاد است.

