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اجتماعي

وطن امروز شماره 2594

نبضجامعه

شنبه  10آذر 1397

گزارش «وطنامروز» از گرایش به عملهای جدید و واکاوی دالیل آن از نگاه کارشناسان

تیغ زیبایی از دماغ به شکم رسید!

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

توزیع متادون
در داروخانههای منتخب

آوای شهر
گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان داد

یک هفته آلوده برای پایتخت

بر اساس اعالم مراجع رسمی ،عملهای زیبایی باالترین رتبه شکایت از پزشکان را دارد

کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت
کنترل س��ازمان غذا و دارو از برنامه این سازمان
برای عرضه متادون توسط داروخانههای منتخب
خب��ر داد .به گزارش «وطن امروز» ،علی بیرامی
ب��ا اعالم این خبر گفت :با توجه به اینکه عرضه
دارو از وظایف ذاتی داروخانههاست ،سازمان غذا
و دارو براس��اس برنامهای در نظر دارد متادون به
صورت یک پکیج در داروخانههای منتخب توزیع
شود .وی افزود :در حال حاضر متادون مورد نیاز
کش��ور توسط سازمان غذا و دارو تامین میشود
و ب��رای توزیع بین مراکز ترک اعتیاد ،در اختیار
دانش��گاههای علوم پزش��کی قرار میگیرد .این
کارش��ناس اداره داروهای مخ��در و مواد تحت
کنترل س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه مرحله
آزمایشی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی قم
در حال اجراس��ت ،عنوان کرد :متادون و قرص
به ص��ورت یک پکیج در نظر گرفته ش��ده و از
طری��ق  2داروخانه در اختیار مراکز ترک اعتیاد
ق��م قرار میگیرد .به گفته وی ،این طرح پس از
اتمام مرحله آزمایش��ی ،به صورت سراسری در
داروخانهها اجرا میش��ود و ه��ر  ۲۰مرکز ترک
اعتیاد تحت پوشش یک داروخانه قرار گرفته و
سهمیه داروی خود را تهیه میکنند.

برگزاری بیستمین مانور زلزله
در مدارس

آژیر «زنگ ایمنی در برابر زلزله» بهمدت یک
دقیقه از طریق بلندگوها در مدارس پخش شد
و در طول این مدت ،دانشآموزان در مکانهای
مناسب پناهگیری کردند.
ب��ه گزارش فارس ،با توجه به اینکه کش��ور
ایران ،کش��وری زلزلهخیز اس��ت ،آمادگی مردم
در برابر زلزله بس��یار بااهمیت است 14 .میلیون
دانشآموز در سراسر کشور تحصیل میکنند که
الزم اس��ت اطالعات الزم و ضروری درباره زلزله
را کس��ب کنند ،بر این اساس برپایی مانور زلزله
در مدارس کشور پیشبینی شد .مانور سراسری
زلزله و ایمنی مدارس هر ساله در مدارس کشور
برگزار میشود تا دانشآموزان ،حضور در شرایط
بحران��ی زلزله را تجربه ک��رده و به پناهگیری و
امداد و نجات بپردازند .بر این اساس ،آژیر «زنگ
ایمنی در برابر زلزله» بهمدت یک دقیقه از طریق
بلندگوها در مدارس پخش ش��د و در طول این
م��دت ،دانشآم��وزان در مکانه��ای مناس��ب
پناهگیریکردند.

کوتاه و گویا

جلسه شورای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
با حضور شهردار منطقه ،مدیران شهری و ائمه
جماعات منطقه  9تهران برگزار شد .سیدعلی
مفاخریان ،ش��هردار منطقه  9تهران با اش��اره
به میزبانی ش��هرداری این منطقه در برگزاری
جش��ن پیروزی انقالب اسالمی گفت :با توجه
به چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اس�لامی ،باید با همکاری تمام ارگانها نسبت
ب��ه برگزاری هر چه باش��کوهتر این مراس��م و
دس��تاوردهای انقالب برای نسلهای آینده با
تمام وجود تالش کرد.
دبیر اجرایی پنجمین کنگره سالمت نوزادان
ایران با اش��اره به تأثیر شیر آغوز در پیشگیری
از عفونت در نوزادان گفت :نوزادانی که از شیر
مادر تغذیه میکنند نی��ز در مقابل عفونتها
مقاومترند .نسترن خسروی ،عضو هیات علمی
علومپزشکی ایران در پنجمین کنگره سالمت
نوزادان ایران در ارتباط با عفونت نوزادان اظهار
داشت :ازآنجایی که سیس��تم دفاعی نوزادان
ضعی��ف بوده و جنین در محیط داخل رحم با
میکروبها و آنتیژنها مواجه نیست زمانی که
متولد میش��ود در معرض عفونتهای زیادی
قرار میگیرد.
در سال حمایت از کاالی ایرانی ،نمایشگاه آثار
طراحی گرافی��ک و کارتون با موضوع «کاالی
استاندارد ایرانی میخرم»  5آذرماه در باغموزه
قصر گش��ایش یافت .کارگاه کشوری طراحی
گرافیک و کارتون در اردیبهشتماه سال جاری
با حضور  70هنرمند در سازمان ملی استاندارد
ایران برگزار ش��د .در این کارگاه 3روزه بیش از
 140اثر خلق شد که آثار منتخب آن در گالری
ملکالشعرای بهار باغموزه قصر در معرض دید
عموم قرار گرفته است.
آیینافتتاحیهششمیندوساالنهمجسمههای
ش��هری جمعه 9آذرماه در موسسه فرهنگی-
هنری صبا برگزار شد .در دوساالنه ششم902
نفر در فراخوان ش��رکت کردند که از این میان
 280نفر برای بررسی در مرحله بعدی انتخاب
شدند و درنهایت  61نفر به نمایشگاه ششمین
دوساالنه راه یافتند.

لیال ش�وقی« :افزای��ش  14درصدی
تمایل مردان به انجام عمل زیبایی»،
«عملهای زیبای��ی در ایران  7برابر
بیش��تر از کش��ورهای دیگ��ر انجام
میش��ود» و ...آمارهای ریز و درشتی
اس��ت که هر از گاهی در رس��انهها
منتش��ر میش��ود؛ آمارهای��ی که از
اپیدمی عمله��ای جراحی در ایران
حکایت دارد.
حاال آماری دیگری هم از آنسوی
ماجرای عملهای زیبایی منتشر شده
اس��ت؛ آماری که «ایرج خسرونیا»
عض��و ش��ورای عالی نظام پزش��کی
اعالم کرده اس��ت .ب��ه گفته وی «بر
اس��اس آمار موجود روزانه  10تا 15
مورد ش��کایت از جراحان زیبایی به
ثبت میرس��د که بیش��ترین موارد
مربوط به جراحی بینی است» .عضو
شورای عالی نظام پزشکی گفته است« :بیشترین
ش��کایت بیماران از جراحان پالس��تیک و زیبایی
است .بس��یاری از افرادی که برای جراحی زیبایی
بوی��ژه بینی به پزش��ک مراجعه میکنن��د دچار
مش��کالت روحی و روانی هس��تند و پس از عمل
تصور میکنند هنوز بینیشان دچار مشکل است
و شکایت میکنند» .خسرونیا در حالی از آمار باالی
ش��کایات در عملهای زیبایی گفته اس��ت برخی
پزشکان روشهای خاص خودشان را برای دور زدن
قانون دارند.
■■رضایت میدهم!

«ممکن اس��ت به بدن شما نسازد»؛ این جمله
دیالوگ مشترک تعدادی از پزشکان زیبایی قبل و
پس از ب هوجود آمدن مشکلی برای بیمار است .جز
این خط و نشانها که برخی پزشکان برای بیماران
میکشند ،قانون هم در مواقعی جانب پزشكان را
گرفته اس��ت .بر اس��اس ماده  319قانون مجازات
اسالمی مصوب «1370در صورتی که روند درمان
یا جراحی بیمار منجر به بروز خساراتی به ویشود،
پزشک به طور مطلق ضامن بوده ،اعم از اینکه تلف
یا نقص وارد بر بیمار بهواسطه تقصیر پزشک انجام
شدهباش��د یا تنها ناش��ی از نتیجه ندادن درمان
باشد».هرچند قانون مجازات اسالمی در سالهای
گذشته دچار اصالحاتی شده است اما برای رهایی
از این قانون ،تعدادی از پزشكان دست به تنظیم 2
سند به نامهای برائتنامه و رضایتنامه زدهاند.
با امضای رضایتنامه توس��ط بیمار ،پزش��ک از
نیمکت گروه اجتماع�ی :مدیرعامل بنیاد
برکت گفت :بنی��اد برکت تاکنون
هزار و  110مدرسه با بیش از  6هزار کالس درس را
برای دانشآموزان مناطق محروم و کمتر توسعهیافته
احداث کرده و بهبهرهبرداری رسانده است.
به گ��زارش فارس ،در مراس��می ک��ه با حضور
محم��د بطحایی وزیر آموزشوپ��رورش ،محمدرضا
حافظی رئیس جامع ه خیران مدرسهس��از کشور و
مهراهلل رخشانیمهر رئیس سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس کشور برگزار شد ،از بنیاد برکت به
نیابت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دلیل
فعالیت مستمر و گسترده این بنیاد در مدرسهسازی
تقدیر ب ه عمل آمد .مدیرعامل بنیاد برکت در حاشیه
این مراس��م از بهرهبرداری از یکهزار و  110مدرسه

■■جامعهای نازیبا داریم

زدهاند ،روز شب نمیشود! در
مس��ؤولیت کیفری ناش��ی از
صدمههای وارد ب��ه بیمار در بر اس�اس م�اده  319قان�ون مجازات همین باره «محمدرضا ایمانی»
طول عملجراح��ی در امان اسلامی مصوب «1370در صورتی که جامعهش��ناس با اشاره به آمار
میماند .ب��ا امضای برائتنامه ،روند درمان ی�ا جراحی بیمار منجر به ب��االی عمله��ای زیبایی در
مسؤولیت مدنی و موضوع دیه بروز خس�اراتی به ویشود ،پزشک به ایران به خبرنگار «وطنامروز»
ناش��ی از فوت یا نقص وارد بر ط�ور مطلق ضامن ب�وده ،اعم از اینکه میگوید :شخصی که خودش
بیمار از عهده پزشک برداشته تلف یا نق�ص وارد بر بیمار بهواس�طه را به دس��ت پزشک میسپارد
میشود ،بنابراين قبل از عمل تقصیر پزشک انجام شدهباشد یا تنها و در خلق��ت خودش دس��ت
جراحی ع��وارض احتمالی به ناش�ی از نتیجه ندادن درمان باش�د» .میبرد ،عوارض و مش��کالتی
اطالع بیماران میرسد که البته ب�رای رهایی از این قان�ون ،تعدادی از برای��ش پی��ش میآی��د .این
اگ��ر به تأیید بیماری نرس��د ،پزش�كان دس�ت به تنظیم  2سند به عوارض و مش��کالت به سابقه
ذهنی که در انسان وجود دارد،
عملی هم انجام نمیشود .حاال نامهای برائتنامه و رضایتنامه زدهاند
مرتبط میشود .بیشک همه
فرقی ندارد که این عمل ،عمل
زیبایی است یا یک عمل درمانی .فردی که به امید ما عالقهمندیم که زیبا ،جذاب و مورد تأیید جامعه
زیباتر ش��دن ،گزینه تیغ جراحی را انتخاب کرده باشیم .همه اینها اتفاقات مثبتی است .اما پرسش
اس��ت ،امضای  2س��ند قانونی برایش کاری ندارد .اینجاست که این مورد تأیید بودن را به چه شکلی
اوضاع وقتی حاد میشود که شخصی که بهخاطر ایجادمیکنیم؟
الغری دست به عملی مانند ابدوپالستی زده و در
این جامعهشناس پاسخ میدهد« :زمانی که در
ت میبریم ،این را محتمل
یک مطب عمل شده است به خاطر عوارض ناشی از ساختار فیزیکیمان دس 
عملش سر از بخش مراقبهای ویژه مثل آیسییو میدانیم که در هر زمان دیگری هم میتوانیم یک
در میآورد .در این میان بعضی جراحیهای زیبایی جراحی دیگر انجام دهی��م ،در نتیجه جراحیهای
عواقب خطرناک و جبرانناپذیری مانند مرگ را نیز متمادی اتفاق خواهد افتاد .همه اینها باعث میشود
به همراه دارد.
ما اعتماد ب ه نفسمان را از دست دهیم و مشکالت
روحی و روانی برایمان پیش بیاید» .به باور ایمانی،
■■نشانهخودکمبینی
دیگر مش��اهده افرادی که بینیش��ان را عمل هر انسانی با قابلیتهای فیزیکی و روحی مشخصی
کردهاند ،چندان عجیب نیس��ت .بدون مش��اهده خلق میش��ود و هر ک��دام از مخلوقات خداوند هم
روزی  3-4دختر و پس��ر جوان که چس��ب بینی مشخصات و ویژگیهای شاخص خود را دارند.
مدیرعامل بنیاد برکت مطرح کرد

بهرهبرداری از هزار و  ۱۱۰مدرسه در مناطق محروم
برکت با بیش از  6هزار کالس
درس در کش��ور خب��ر داد.
س��عید جعفری تصریح کرد:
با توجه ب��ه دغدغههای رهبر
انقالب در زمین ه مدرسهسازی
و توس��ع ه فضاهای آموزش��ی
و دلنگرانی ایش��ان بابت تعلیم و تربیت کودکان و
ارتقای عدالت آموزشی در روستاها و مناطق محروم
کش��ور ،میکوشیم فضای آموزش��ی ایمن ،مجهز و
شایست ه دانشآموزان ایرانی را فراهم کنیم .وی تأکید

مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان خبر داد

جلسه شورای عالی جوانان پس از  ۴سال!
جمعیت گروه اجتماع�ی :مدیرکل دفتر
هماهنگ��ی و نظ��ارت ب��ر امور
جوانان از برگزاری جلسه شورای عالی جوانان خبر
داد و گفت :مهمترین دستور جلسه سیوهشتم این
شورا تغییر دامنه سن جوانی است .امید محدث
از برگزاری جلس��ه ش��ورای
عال��ی جوانان خب��ر داد و به
فارس گفت :این ش��ورا پس
از گذش��ت  ۴سال با ریاست
مع��اون اول رئیسجمه��ور
تشکیل جلس��ه خواهد داد.
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان با
اشاره به اینکه مهمترین دستور جلسه سیوهشتم
شورای عالی جوانان تغییر دامنه سن جوانی است،
گفت :در حال حاضر س��ن جوان��ی طبق قانون
بهارستان گ�روه اجتماعی :عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس بر این باور است
که برای تسهیل ازدواج جوانان کارهایی انجام شده
اما کافی نیس��ت ،جوانان نهتنها برای خرید خانه،
بلکه برای ودیعه مس��کن نیز با مش��کالتی مواجه
هستند که باید حل شود.
زهرا س��اعی درباره تسهیل ازدواج جوانان به خانه
ملت گفت :کمیس��یون اجتماعی مجلس بارها برای
تسهیل ازدواج جوانان جلساتی برگزار کرده و مکاتباتی

 ۱۵تا  ۲۹سال عنوان میشود اما معاونت جوانان
خواستار تغییر این دامنه س��نی شده است .وی
افزود :با توجه به افزایش س��ن ازدواج و تاخیر در
روند جامعهپذیری و کسب شغل دائمی ،پیشنهاد
کردیم این دامنه سنی به  ۱۸تا  ۳۵سال افزایش
یابد .محدث گفت :همچنین
در این جلسه از  ۳استانداری
که در حوزه جوانان فعالیت
چشمگیری داش��ته و حائز
رتبه ش��دهاند تقدیر به عمل
خواه��د آمد .گفتنی اس��ت
ش��ورای عالی جوانان از جمله نهادهایی است که
زیر نظر رئیسجمهور اداره میشود و وظیفهاش،
برنامهری��زی و رس��یدگی به امور جوان��ان ایران
است.

کرد :بنیاد برکت در راس��تای
تحقق ای��ن مهم ،تاکنون هزار
و  110مدرس��ه با بی��ش از 6
ه��زار کالس درس را ب��رای
دانشآموزان مناطق محروم و
کمتر توسعهیافته احداث کرده
و بهبهرهبرداری رس��انده است .همچنین هماکنون
نی��ز  500مدرس��ه با  3ه��زار کالس درس در حال
ساخت اس��ت که این روند تا احداث  2هزار مدرسه
برکت ادامه مییابد ،این نهضت با جدیت همچنان

■■تغییرتعاریفحرفهای

ایمانی نخس��تین دلیل ظاهربین شدن جامعه
ایرانی را متوجه خانواده دانس��ت و اظهار داش��ت:
«این عملهای جراحی که تعدادشان هم افزایش
داشته اس��ت ،بخش زیادی از آن به خانواده ،نظام
آموزشی و نظام پزشکی ارتباط دارد .امروز پزشک
ما در عملهای زیبایی درآمد باالیی پیدا میکند».
وی تأکید کرد« :اگر در گذش��ته مس��ؤولیت یک
پزش��ک این بود که پزشک ش��ود تا جان افراد را
نج��ات دهد و بر اس��اس رس��الت اجتماعی خود
عمل کند ،امروز متاس��فانه برای برخی پزش��کان
این تعاریف تغییر کرده است .امروز تعریف پزشکی
باشم که کسب درآمد داشته باشد ،معنا پیدا کرده
است!
ادامه خواهد یافت .به گفت ه مدیرعامل بنیاد برکت،
این بنیاد تاکنون در فرآیند مدرسهس��ازی بالغ بر 9
هزار میلیارد ریال س��رمایهگذاری انجام داده است.
جعفری خاطرنشان کرد :بنیاد برکت بتازگی توسعه
مش��ارکتهای مردمی را در برنام ه خود قرار داده تا
کس��انی را که تمایل به مش��ارکت در فعالیتهای
عامالمنفع ه این بنیاد دارند ،همراهی کند .در همین
راس��تا و در حوزه مدرسهس��ازی ،نخستین مدرسه
مشارکتی با مشارکت یکی از خیران آماده بهرهبرداری
شده است .گفتنی است ،بنیاد برکت تاکنون یکهزار و
 110مدرس ه برکت را در  31استان کشور ،با پوشش
 2هزار و  550روس��تا ،احداث کرده و به بهرهبرداری
رس��انده و در حال حاضر برنام ه ساخت هزار مدرسه
دوم برکت را در دست اجرا دارد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک خبر داد

احتمال ابطال معاینه فنی
خودروهای تصادفی

دبیر ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی ترافیک
شهرهای کش��ور از احتمال ابطال معاینه فنی
معتب��ر پس از وقوع تص��ادف خبر داد و گفت:
در ح��ال مذاکره با پلیس راهنمایی و رانندگی
هس��تیم تا بتوانیم بعد از این حوادث ،گواهی
معاینه فنی معتبر را باطل کنیم.
پوری��ا محمدیانی��زدی با بی��ان اینکه در
بررسی عوامل تصادفات به این نتیجه رسیدیم
نقص خ��ودرو که در معاینه فنی محرز ش��ده
اس��ت ،نقش مهمی در بروز تصادفات دارد ،به
ایسنا اظهار داشت :اگر خودرویی گواهی معاینه
فن��ی را دریافت کند اما روز بعد بنابر حادثهای
با خودروی دیگری تصادف کند؛ به طوری که
در این تصادف جلوبندی ماشین تغییر شکل
دهد ،به طور قطع آن خودرو دیگر از س�لامت
و ایمنی برخوردار نخواهد بود ،زیرا ضربهای به
آن وارد شده است و حتی اگر آن خودرو دوباره
در تعمیرگاه به ش��کل اول خود بازگردد ،برای
اطمینان از س�لامت و ایمن��ی دوباره نیازمند
بررسی است.
محمدیان ادامه داد :به همین دلیل در حال
مذاکره با پلیس راهنمایی و رانندگی هس��تیم
تا بتوانیم پس از این ح��وادث ،گواهی معاینه
فنی معتبر را باطل کنیم .یعنی یا کارش��ناس
مربوطه سر صحنه تصادف اطالعات خودروها
را به س��امانه سیمفا ارس��ال کند یا به هنگام
مراجع��ه رانندگان به واحد خس��ارت بیمه ،از
طریق این سازمان اطالعات مربوطه به سامانه
س��یمفا برای باطل ش��دن معاینه فنی ارسال
شود.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تأکید کرد

ضرورت پرداخت سهم دولت
برای مترو

رئیس کمیته امداد عنوان کرد

اختصاص  2نوبت سبد کاال به مددجویان
گروهاجتماعی :رئیس کمیته امداد
رفاه
در سفر به استان خراسانجنوبی
که به منظور سرکشی از مددجویان کمیته امداد و
بررسی وضعیت خدماترسانی به خانوادههای تحت
پوش��ش انجام ش��د ،از اختصاص  2نوبت سبد کاال
به مددجوی��ان کمیته امداد و
بهزیس��تی تا پایان سال خبر
داد .به گزارش ف��ارس ،پرویز
فت��اح در ای��ن دیدار ب��ا بیان
اینکه س��ال گذشته بر اساس
برنامهریزهای انجام شده آمار
جامع��ه مددجوی��ان تحت حمای��ت کاهش یافت،
افزود :متاسفانه به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی در
جامعه و بروز مش��کالت متعدد در ماههای گذشته
برای خانوادههای نیازمند ،محدودیت ورود به چرخه

عضوکمیسیوناجتماعیمجلس:

تأخیر در ازدواج در حال فرهنگ شدن است
با وزارت ورزش و جوانان انجام ش��ده است و خواسته
بودی��م گزارشهایی را در این ب��اره ارائه دهند که در
یکی ،دو سال گذشته چه کارهایی در این زمینه انجام
ش��ده است و آمار ازدواج را تا چه اندازه افزایش و آمار
طالق را کاهش دادهایم .نماینده مردم تبریز ،آذرشهر

ایمان��ی معتق��د اس��ت رش��د
عملهای جراحی در ایران باالست و
در این زمینه رکوردشکنی داشتهایم.
کشور ما در هر زمینهای رکوردشکنی
میکن��د و اگر هم بخواهی��م از نظر
ریشهای این موضوع را بررسی کنیم،
دلیل��ش این اس��ت که ما همیش��ه
میخواهی��م منحصربهفرد و بهترین
باش��یم .خودبزرگبین��ی و ح��س
برتربینی باعث میش��ود تعدادی از
مردم مدام به فکر تغییر دکوراسیون و
تک بودن باشند و همه اینها تأثیراتی
منفی بر جامعه خواهد داشت .یکی
از تأثیرات ای��ن رفتار ،کاهش میزان
لذت و خوش��نودی در جامعه است.
یکی از مش��کالتمان این است که
به موضوعات متفاوت آموزشی توجه
کردهایم اما به موضوعات تربیتی بیتوجه بودهایم.
نگاه تربیتی میگوید ش��ما باید روی شاخصهای
شخصیتی افراد یک جامعه کار کنید .این شاخص
میگویدافرادیکجامعهبایدمسؤولیتپذیر،مهربان
و محترم بوده و احسان و نیکوکاری داشته باشند .ما
این شاخصها را فراموش کردهایم و وزن جامعه را
به سمت برتر بودن بردهایم .این جامعهشناس با ذکر
مث��ال میافزاید« :برای مثال میگوییم که فرزندم
رتبه اول دانش��گاه باش��د .این موضوع در ظاهر و
تمایل به عملهای جراحی هم بهوجود آمده است.
اینها نظم جامعه را از بین میبرد و نتیجه آن یک
جامعه به هم ریخته و نازیبا میشود .جامعهای که
هیچ چیز سر جای خود نیست».

روز گذشته کیفیت هوای تهران با شاخص
 134در شرایط ناسالم قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش «وط��ن ام��روز» ،بر اس��اس
گزارشهای ش��رکت کنترل کیفیت هوا ،روز
گذشته هوای تهران با شاخص  134در شرایط
«ناس��الم برای گروههای حساس جامعه» قرار
گرفت .این در حالی است که پنجشنبه گذشته
نیز ش��اخص هوای تهران روی عدد  110قرار
گرفت .بدین ترتیب آس��مان پایتخت در پایان
هفته گذش��ته آلوده و ط��ی  2روز متوالی در
شرایط «ناسالم برای گروههای حساس جامعه»
قرار داشت.

و اس��کو در مجلس با بیان اینکه برای تسهیل ازدواج
جوانان کارهایی انجام ش��ده اما کافی نیس��ت ،افزود:
برای رواج ازدواج بین جوانان باید زیرساختها فراهم
شود ،قیمت مسکن گران شده است و حتی بسیاری
از جوانان نهتنها ب��رای خرید خانه ،بلکه برای ودیعه

حمایتی امداد برداشته شد و  ۶۰۰هزار خانواده جدید
تحت پوشش این نهاد قرار گرفتند .فتاح از پیشنهاد
کمیته امداد برای ارائه  2بسته حمایتی به مددجویان
این نهاد تا پایان س��ال خبر داد و گفت :با توجه به
شرایط نامساعد اقتصادی و تورم باال که باعث فشار
مضاعف بر اقشار محروم جامعه
شده اس��ت ،از رئیسجمهور
خواس��تیم ت��ا پایان س��ال 2
نوبت بس��ته حمایتی کاالیی
برای مددجویان کمیته امداد و
بهزیستی و یک بسته حمایتی
برای سایر اقشار نیازمند که تحت پوشش نهادهای
حمایتی نیس��تند در نظر گرفته شود که با موافقت
رئیسجمهور این بس��تههای حمایتی تا پایان سال
به صورت سبد کاال به اقشار مشمول ارائه میشود.
مسکن نیز با مشکالتی مواجه هستند .عضو فراکسیون
جوانان مجلس تصریح کرد :بحث اشتغال جوانان نیز
بحث مهمی اس��ت که باید حل شود .ساعی با انتقاد
از اینکه تاخیر در ازدواج درحال تبدیل ش��دن به یک
فرهنگ اس��ت ،گفت :یک بخش اندکی از جامعه هم
شاید ش��رایط برای ازدواج داش��ته باشند اما قائل به
این هس��تند که ازدواج را باید در س��ن باالتری انجام
دهند که باید روی این افراد کار فرهنگی انجام ش��ود
و متولیان فرهنگی چارهای در این زمینه بیندیشند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از
لزوم واریز یارانه دولت برای توس��عه اتوبوس و
مترو در تهران خبر داد.
افشین حبیبزاده با اش��اره به لزوم کمک
دولت به توس��عه ناوگان اتوبوس��رانی به ایسنا
گف��ت :تاکنون دولت یاران��هاش را برای کمک
به توس��عه اتوبوس و مترو در س��الهای ،۹۵
 ۹۶و  ۹۷به طور کامل پرداخت نکرده اس��ت.
وی با بیان اینکه از س��ال  ۸۶تا  ۹۴دولت باید
برای یارانه مترو  ۷۸۳۰میلیارد ریال پرداخت
میکرده اس��ت ،اظهار داشت :اما تاکنون تنها
 ۳۷درصد این مبلغ از س��وی دولت پرداخت
شده است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با
بیان اینکه دولت باید ب��رای یارانه اتوبوس نیز
در س��الهای ۸۵تا  ۹۴حدود ۲۸هزار و ۴۰۸
میلی��ارد ریال پرداخت میکرده اس��ت ،گفت:
شهرداری توانس��ته در این حوزه تنها ۱۶۱۹
میلیارد ریال دریافت کند.
حبی��بزاده با بیان اینک��ه دولت باید برای
توس��عه مترو در س��الهای  ۹۵و  ۹۶ساالنه
۷۰میلیارد تومان پرداخت میکرد اما تاکنون
محقق نشده است ،افزود :ما برای توسعه حمل
ونق��ل عمومی به یارانه نیاز داریم و اگر نتوانیم
یارانه را از دولت دریافت کنیم ،نمیتوانیم پاسخ
مردم را بدهیم.

