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اجتماعي

وطن امروز شماره 2630

شنبه  22دی 1397

نبضجامعه

آوای شهر
رئیس پلیس پایتخت تشریح کرد

رئیس سازمان امداد و نجات اعالم کرد

امدادرسانی به بیش از  ۳هزار نفر
در  ۱۳استان

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر از امدادرس��انی به بیش از  ۳هزار نفر در
 ۱۳اس��تان متأثر از برف و ک��والک خبر داد.
مرتضی س��لیمی به میزان گفت :در روزهای
گذش��ته اس��تانهای مازن��دران ،گلس��تان،
کردس��تان ،زنجان ،اردبیل ،اصفهان ،خراسان
شمالی ،سمنان ،کردستان ،آذربایجان شرقی
و غربی ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و
بویراحمد متأثر از برف و کوالک ش��دند .وی
اف��زود :در این م��دت به  ۳ه��زار و  215تن
امدادرس��انی شده اس��ت و یکهزار و  269نفر
نیز اس��کان اضطراری ش��دند .رئیس سازمان
امداد و نجات با اش��اره به امدادرسانی در ۴۸
محور کوهستانی گفت ۲۵۹ :خودروی گرفتار
در برف رهاس��ازی ش��ده و امدادرس��انی به
حادثهدیدگان در حال انجام است.
س��لیمی عنوان کرد ۲۳۷ :نفر از نیروهای
امدادی در قالب  ۶۷تیم برای امدادرس��انی به
مناطق اعزام ش��دهاند .وی در ادامه با اشاره به
وقوع سیل در  ۶استان کشور گفت :استانهای
اصفه��ان ،چهارمحال و بختیاری ،خراس��ان
رضوی ،خوزس��تان ،کهگیلوی��ه و بویراحمد
و گلستان متأثر از س��یل و آبگرفتگی بودند.
س��لیمی همچنین با اش��اره به امدادرس��انی
در  ۱۵ش��هر و روس��تا گف��ت :در این مدت
به ۲۸۰نفر امدادرس��انی ش��ده و  ۶نفر نیز به
مناطق امن منتقل شدند .وی در ادامه افزود:
 ۷۸نفر از نیروه��ای امدادی در قالب  ۱۶تیم
برای امدادرس��انی به این مناطق اعزام شدند
و تاکن��ون  ۱۵۰تخته پتو ۵۰ ،تخته موکت و
 ۴۷۲قوطی کنسرو در مناطق یادشده توزیع
شده است.

کوتاه و گویا

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید
و امور ایثارگ��ران از اعطای  5درصد جانبازی
به نخس��تین گروه از رزمندگان فاقد مدارک
بالینی که پرونده مجروحیت آنان در ش��ورای
پزش��کی سپاه پاسداران احراز شده و به تایید
کمیسیون احراز بنیاد رس��یده بود ،خبر داد.
غالمرضا طائبی با اش��اره ب��ه بند «الف» ماده
 ۸۷قانون برنامه شش��م توسعه ،گفت :مطابق
این بند وضعی��ت جانبازی مش��موالن ماده
 61قانون الح��اق برخی مواد به قانون تنظیم
بخش��ی از مق��ررات مالی دول��ت باید تعیین
تکلیف شود و با توجه به تبصره این بند بنیاد
شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان
 8سال دفاعمقدس را که صورتسانحه بالینی
همزمان با مجروحیت را ندارند اما مجروحیت
آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده
(نیروهای مس��لح) احراز میش��ود ،بهعنوان
جانباز تلقی کند.
نمایش��گاه گروهی هنرهای تجسمی با
عنوان «هنرمن��دان معاص��ر» در زمینههای
عک��س و نقاش��ی در باغموزه قصر گش��ایش
مییاب��د .در این نمایش��گاه ک��ه در  2بخش
اس��اتید و هنرمندان جوان برگزار خواهد شد،
آث��ار هنرمندان جوان در کنار آثار اس��اتیدی
چون رس��ول اولیازاده ،ش��اهین آروین ،رضا
رحیمیلس��کو ،احمد طالبی ،رحیم نوهسی و
حسین هادی پوربروجنی به نمایش در خواهد
آمد .هدف از برپایی همزمان نمایشگاه اساتید
و هنرمن��دان جوان آن اس��ت ک��ه مخاطبان
بتوانند حاصل کار نسلهای گوناگون هنرهای
تجس��می را مقایس��ه کنند و به تش��ابهات و
تفاوتها پی ببرن��د ،ضمن اینکه قرار گرفتن
نامهای ش��اخص در کنار نام هنرمندان جوان
باعث بهتر دیدهش��دن کارهای نو و پیشرفت
هر چه بیش��تر هنرمندان جوان در این زمینه
میشود.
«ضربه فنی» تازهتری��ن فیلم غالمرضا
رمضان��ی با حض��ور وزی��ر آموزشوپرورش و
مدی��ران کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و
نوجوان��ان و این وزارتخانه اکران ش��د .اولین
اکران خصوصی این فیلم با حضور سیدمحمد
بطحایی وزی��ر آموزشوپرورش ،فاضل نظری
مدیرعام��ل کانون پرورش فک��ری کودکان و
نوجوانان و معاونان و مدیران این دو مجموعه
در مرکز آفرینشهای فرهنگی -هنری کانون
برگ��زار ش��د .غالمرضا رمضانی ،نویس��نده و
کارگ��ردان ضم��ن معرفی  3نوج��وان بازیگر
این فیلم ،س��یاوش اس��دپور ،علی ملکیان و
متین جانجانه ،گفت :ای��ن نوجوانان و بقیه
دوستانش��ان ک��ه اولی��ن حضورش��ان را به
عن��وان بازیگر در فیلم «ضرب��ه فنی» تجربه
کردن��د ،قهرمان��ان و ورزش��کاران تکوان��دو
در س��طح کش��وری ،آس��یایی و بینالمللی
هستند.

جزئیات نحوه کارکرد سامانه «مها»

گزارش «وطن امروز» از برنامه مدیریت شهری برای اداره تهران با هزینه از جیب مردم

تونلهای پایتخت پولی میشود؟!

الیح ه معاونت حملونقل و ترافیک برای دریافت عوارض تردد از  5تونل پایتخت
محسن پورعرب :این روزها اظهارات و تصمیمهای
مدیریت شهری پایتخت نشان میدهد برای رفع
مشکالت این کالنش��هر راهی جز گرفتن هزینه
زندگ��ی از جیب م��ردم ندارند! مدیریت ش��هری
که از س��ال گذشته با اجرای طرح ترافیک جدید،
زمزمههایی را مبنی بر پولی کردن برخی بزرگراهها
و تونله��ا و همچنین دریافت ع��وارض تردد در
محدوده زوج و فرد مطرح کرده بود ،حاال بر اساس
ش��واهد به نظر میرس��د برنامه جدیتری برای
اجرایی کردن این تفکر دارد.
در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر توسعه
محدوده طرح ترافیک و پولی شدن محدوده طرح
زوج و فرد و پولی شدن  5تونل تهران مطرح شده
است! موضوعی که به باور کارشناسان تاییدکننده
نگ��رش «اداره پایتخت گران» اس��ت .اگر چنین
تصمیمات��ی به مرحله اجرا برس��د ،تهرانیها باید
از س��ال آینده برای تردد در شهر هزینه بیشتری
را بپردازند و محقق ش��دن چنین موضوعی یعنی
تحقق ایدئول��وژیای که در ابتدای روی کار آمدن
ش��ورای ش��هر پنجم از س��وی برخ��ی مدیران و
نظریهپردازان جناح سیاسی حاکم بر شهر مطرح
شد.
نکته جالب توجه در یکی دو روز گذش��ته اما
ماجرای پولی ش��دن  5تونل تهران است .بتازگی
خبری منتشر ش��ده است که معاونت حملونقل
و ترافی��ک ش��هرداری الیح��های را ب��ه معاونت
برنامهری��زی ،توس��عه ش��هری و امور ش��وراهای
شهرداری تهران ارائه کرده است که بر اساس آن ۵
تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض
عبور و مرور میش��ود .اقدامی که البته به شهردار
شدن پیروز حناچی بیارتباط نیست.
■■تونلها پولی میشود؟

معاونت حملونقل و ترافیک که تا امروز نشان
داده برنامه جدی برای افزایش هزینههای زندگی
در ته��ران دارد بتازگی پیشنویس الیحهای را به
سالمت گ�روه اجتماعی :مدی��رکل دفتر
توانمندسازی و بهبود سرمایههای
انسانی پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت
با اش��اره ب��ه برنامه جذب س��االنه  ۱۰هزار نیروی
پرستاری در کش��ور ،گفت :قرار است طی  2سال
 98و  99تعداد  19هزار نیروی پرس��تاری به کادر
پرستاری افزوده شود.
نجاتیان با اشاره به تعداد نیروی پرستار

احمد
کشور ،به ایسنا گفت :باید توجه کرد که هنوز آمار
دقیقی از تعداد پرستاران در کشور وجود ندارد اما در
حال حاضر تعداد پرستارانی که در سیستم وزارت

در شهرداری تهران است .این
معاونت برنامهریزی ،توس��عه
ش��هری و ام��ور ش��وراهای حناچ�ی س�ال گذش�ته گفت�ه ب�ود :طرح هنوز به استحضار و تایید
ش��هرداری ته��ران ارائه کرده «احتمال ساخت بزرگراههای جدیدی شهردار تهران نرسیده و صرفا
اس��ت که ب��ر اس��اس آن  ۵در ش�هر ته�ران وج�ود دارد ک�ه در مرحله پیشنهاد است .هر
تونل ته��ران و اتوب��ان صدر خودروه�ای عبوری باید ب�رای گذر از گونه طرحی که در دوره جدید
مشمول دریافت عوارض عبور این مس�یرها ع�وارض پرداخت کنند مدیریت ش��هری ب��ه اجرا در
و م��رور میش��ود .بر اس��اس و حت�ی ممکن اس�ت این ای�ده برای میآید ،در راس��تای مصلحت
این الیحه ،تونلهای نیایش ،بزرگراههای فعلی نیز اجرا شود» .حاال و منفع��ت عموم��ی جامع��ه
رس��الت ،توحید ،شهدای غزه پس از شهردار شدنش ،باز هم موضوع خواه��د ب��ود و در ای��ن دوره
و امیرکبی��ر و اتوب��ان ص��در ارائه الیحه پولی ش�دن  5تونل تهران هیچگونه طرحی که برخالف
مشمول دریافت عوارض شده از س�وی معاونت حملونقل و ترافیک مصالح شهر و منافع شهروندان
و خودروهای عبوری برای هر شهرداری مطرح میشود!
باشد ،اجرا نمیشود .مدیریت
شهری با درک شرایط دشوار
بار عبور باید رقمی را به عنوان
عوارض پرداخت کنند که گفته میش��ود حداقل اقتصادی موجود جامعه ،خود را در کنار شهروندان
ع��وارض پیشبینی ش��ده حدود  ۳ه��زار تومان میداند و از اجرای هر گونه طرحی که باعث افزایش
خواهد بود .پیش از این نیز چنین الیحهای از سوی هزینه ،ایجاد دشواری و بروز نگرانی برای شهروندان
شهرداری تهران ارائه شده بود که با توجه به شرایط ش��ود ،اجتناب خواهد کرد .جالب اینجاس��ت که
اقتص��ادی آن زمان و افزای��ش ناگهانی قیمتها پیشنهاد این طرح در شرایطی دوباره مطرح شده
ش��هرداری ترجیح داد این الیحه را پیگیری نکند اس��ت که این روزها پیروز حناچی ،شهردار تهران
و آن را از شورا پس گرفت .آن زمان دلیل ارائه این است؛ ش��خصی که پیش از این زمانی که معاون
الیحه عدالت در ش��هر عنوان ش��ده بود ،در حالی محمدعلی نجفی ،شهردار اسبق تهران بود ،نظریه
که ب��رای هیچکدام از این تونله��ا و اتوبان صدر س��اخت بزرگراهه��ای جدید و دریاف��ت عوارض
وسیله حملونقل عمومی پیشبینی نشده است .تردد را مطرح کرده بود! حناچی س��ال گذشته در
با این حال پس از انتشار این خبر ،مرکز ارتباطات زمان تصویب طرح جدید ترافیک و مطرح ش��دن
و امور بینالملل ش��هرداری ته��ران توضیحاتی را زمزمههای پولی شدن بزرگراهها و تونلهای شهری
جهت روشنگری درباره جزئیات اقدام اخیر معاونت گفته بود« :احتمال ساخت بزرگراههای جدیدی در
شهر تهران وجود دارد که خودروهای عبوری باید
حملونقل و ترافیک شهرداری ارائه کرد.
برای گذر از این مسیرها عوارض پرداخت کنند و
■■یک پیشنهاد است!
مرکز ارتباط��ات و امور بینالملل ش��هرداری حتی ممکن است این ایده برای بزرگراههای فعلی
تهران به دنبال انتش��ار این خب��ر در اطالعیهای نیز اجرا شود» .حاال پس از شهردار شدن حناچی،
اعالم ک��رد :طرح اخذ به��ای ت��ردد از تونلهای باز هم موضوع ارائه الیحه پولی شدن  5تونل تهران
شهری در قالب الیحه از سوی معاونت حملونقل از س��وی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
و ترافیک شهرداری تهران پیشنهاد شده و صرف مطرح میشود!
ارائه پیشنهاد ،به منزله پذیرش آن نیست و ارسال ■■به دنبال «پایتخت گران»!
آن به شورای اسالمی شهر تهران مستلزم تایید آن
تصمیمه��ای اخیر مدیریت ش��هری مبنی بر
مدیرکل توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت اعالم کرد

جذب  19هزار پرستار در  2سال آینده

بهداشت ارائه خدمت میکنند،
حدود  ۹۰هزار نفر اس��ت .بر
ص تعداد
این اس��اس ش��اخ 
پرستارمان نس��بت به تعداد
تخت نیز یک است؛ یعنی به
ازای هر تخت بیمارستانی در
شبانهروز یک پرستار داریم .وی با بیان اینکه البته
اس��تانداردی که در این حوزه برای بهبود ش��رایط

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران اعالم کرد

کالهبرداری به بهانه سفر زیارتی
گ�روه اجتماع�ی :پلی��س برای
آژیر
شناسایی محل اختفای  2جاعل
عناوین دولتی از مردم کمک خواس��ت .به گزارش
تسنیم ،س��رهنگ خیراهلل دولتخواه با
اشاره به انتشار تصویر  2جاعل عناوین
دولت��ی ،درباره جزئیات این خبر اظهار
داش��ت :متهمان با سوءاستفاده از نام و
عنوان سازمان حج و زیارت و اداره اوقاف
و امور خیریه و عناوین مشابه ،اقدام به
کالهبرداری از مردم میکردند .رئیس
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران گفت:
متهمان با اج��اره چندماهه دفاتری در
قسمتهای مختلف شهر بویژه مناطق
مرکزی و غربی تهران ،اقدام به راهاندازی دفاتر تحت
پوشش خدمات مس��افری کرده و به بهانه ثبتنام
عتب��ات عالی��ات و حج عمره از متقاضی��ان ،پول و
س��ایر مدارک الزم دریاف��ت میکردند .وی تصریح

کرد :این متهمان پس از گذشت چندین ماه ،دفاتر
خود را تعطیل و در جای دیگر اقدام به افتتاح دفتر
میکردند .دولتخواه با بیان اینکه تاکنون حدود 40
نفر از ش��کات به پای��گاه پنجم پلیس
آگاهی مراجعه و با تشکیل پرونده علیه
این دو کالهبردار اعالم شکایت کردهاند،
گفت :هماهنگی الزم برای انتشار چهره
بدون پوش��ش متهمان برای شناسایی
مخفیگاه و محل سکونت آنها با بازپرس
شعبه ششم دادسرای ناحیه  10تهران
انجام شده اس��ت .رئیس پایگاه پنجم
پلیس آگاهی تهران از ش��هروندانی که
موفق به شناسایی تصویر متهمان شده
و اطالعاتی از مخفیگاه یا محلهای تردد آنها دارند،
خواس��ت هرگونه اطالعات خود را از طریق شماره
تم��اس  63957778در اختی��ار کارآگاهان پایگاه
پنجم پلیس آگاهی تهران قرار دهند.

کشور تعیین ش��ده و باید به
آن برسیم  1/8پرستار به ازای
هر تخت است ،افزود :بر اساس
این اس��تاندارد ،میزان کمبود
نیروی پرستار در کشور ،حدود
 ۷۰تا  ۸۰هزار نفر اس��ت .در
عین حال در حال حاضر کل کادر پرستاری وزارت
بهداشت در کشور نیز  ۱۲۵هزار نفر است و شاخص

افزایش هزینههای زندگ��ی در پایتخت در حالی
است که نظریه افزایش هزینههای پایتخت را اوایل
س��ال گذشته سیدحسین هاشمی ،استاندار وقت
تهران مطرح کرد .وی درباره امکان ایجاد ممنوعیت
برای مهاجرت از شهرس��تانها و سایر استانها به
ته��ران گفته بود« :امکان ایج��اد ممنوعیت برای
مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر
کشورهای پیش��رفته ،هزینه زندگی در شهرهای
بزرگ را باال برد تا از ورود جمعیت کم کرد».
ع�لاوه بر این محس��ن صفاییفراهانی ،فعال
اصالحطلب گفته بود« :هر شهروندی که در شهر
بزرگ زندگی میکند باید هزینه زندگی در ش��هر
بزرگ را بپذیرد .در اکثر کش��ورهای توسعهیافته،
م��ردم با عوارضی که در ش��هرهای ب��زرگ بابت
زندگی و اس��تفاده از خدمات شهری میپردازند،
درآمد آن ش��هر را تامین میکنن��د .فردی که در
تهران زندگی میکند نس��بت به یک شهروند که
در یک ش��هر کوچک زندگی میکند ،باید  2نوع
عوارض به ش��هرداری بپ��ردازد .بنابراین باید نوع
و می��زان پرداخت عوارض در ش��هرهای بزرگ و
کوچک تغییر کند» .حسین مرعشی ،عضو حزب
کارگزاران س��ازندگی نیز که یک��ی از گزینههای
شهرداری تهران بود از دیگر افرادی بود که تاکید بر
باال بردن هزینه زندگی در پایتخت داشت .مرعشی
با تاکید بر اینکه زندگی در تهران باید گران شود،
اظهار داشت« :برای اینکه محیطی برای زندگی و
هوایی برای تنفس باقی بماند ،باید شرایط زندگی
در تهران به نس��بت س��ایر کالنش��هرها از جمله
اصفهان و مشهد گران ش��ود» .مرور تصمیمهای
گرفته شده مدیریت شهری درباره افزایش هزینه
ط��رح ترافیک و پولی کردن مح��دوده زوج و فرد
و پولی ش��دن  5تونل شهری نشان میدهد رابطه
خوبی بین نظریهپردازان و مدیران اجرایی شهری
ایجاد ش��ده است ،موضوعی که تاییدی بر نگاه به
اداره شهر با جیب مردم خواهد بود.
آن ه��م  1/5به ازای هر تخت اس��ت ک��ه باید به
اس��تاندارد  2/5به ازای هر تخت برسیم .نجاتیان
به برنامههای وزارت بهداشت برای جذب  ۱۹هزار
نیروی پرس��تاری جدید در کشور اش��اره و اظهار
داشت :در دوره وزارت قاضیزادههاشمی مذاکراتی
با مجلس و س��ازمان مدیریت انجام و توافق بر این
ش��د که طی یک دوره  6الی  7ساله بتوانیم سالی
 ۱۰هزار پرستار به تعداد کادر پرستاری کشور اضافه
کنیم .بر این اس��اس  ۱۹هزار نیرویی هم که اعالم
شد قرار اس��ت طی سالهای  ۹۸و  ۹۹به ظرفیت
نیروهای پرستاری کشور اضافه شود.

معاون کمیته امداد خبر داد

رشد  ۳۵درصدی کمکهای مردمی به کمیته امداد
کمیته امداد گروه اجتماعی :معاون توسعه
مش��ارکتهای مردمی کمیته
امداد با اش��اره به رش��د ۳۵درصدی کمکهای
مردم به این نهاد در  7ماه نخس��ت سال جاری،
گفت :تعداد مراکز نیکوکاری فعال در سطح کشور
تا پایان سال به  ۲هزار مرکز
خواهد رسید.
به گزارش فارس ،علیرضا
عس��گریان ،معاون توس��عه
مشارکتهای مردمی کمیته
امداد گفت :یک��ی از اهداف
اصلی کمیته امداد قرار گرفتن جامعه در مس��یر
خیر و احسان و ایجاد بستری برای کمک به مردم
توسط مردم اس��ت .وی با بیان اینکه اصلیترین
برنامه ما واسپاری کار خیر به مردم است ،گفت :در
حال حاضر تعداد مراکز نیکوکاری فعال در سطح
کش��ور به  ۱۵۰۰مرکز رسیده است که بر اساس

برنامهریزی انجام ش��ده ،تا انتهای سال به  ۲هزار
مرکز خواهد رسید.
وی تمایل برای کمک به نیازمندان در میان
مردم را بسیار زیاد اعالم کرد و گفت :در ایام اربعین
امسال درآمد صندوقهای صدقه  2استان ایالم و
خوزستان که میزبان زائران
اربعین حسینی بودند بیش
از  2/5برابر ش��د که نشانگر
می��ل مردم ب��رای کمک به
نیازمندان در صورت افزایش
تعامل و ایجاد زمینه این امر
برای آنهاست .معاون توسعه مشارکتهای مردمی
کمیته امداد به رشد  ۳۵درصدی کمکهای مردم
به این نهاد در 7ماه نخس��ت س��ال جاری اشاره
کرد و گفت :امیدواریم بر اساس برنامهریزی انجام
ش��ده تا انتهای سال  ۹۷بتوانیم این افزایش را به
۵۰درصد برسانیم.

رئیس پلیس پایتخت گفت:
طالفروشیها ،مراکز تجاری
یتوانند به
و حتی من��ازل م 
سامانه «مها» (مرکز هشدار
الکترونیک پلیس پایتخت)
متصل شوند .سردار حسین رحیمی با تشریح
جزئیات سامانه «مها» مرکز هشدار الکترونیک
پلیس پایتخت به تس��نیم اظهار داش��ت :این
س��امانه مجموعهای اس��ت که طالفروشیها،
مراکز مهم تج��اری و حتی منازل میتوانند از
آن بهره ببرند و از طریق این س��امانه به پلیس
متصل میش��وند .رئیس پلیس پایتخت ادامه
داد :بهمحض وقوع حرکت غیرعادی در مراکز
مجهز به این س��امانه ،پلیس اطالع پیدا کرده
و گش��ت پلیس برای بررسی موضوع به محل
اعزام میش��ود .وی با بیان اینکه این س��امانه
توس��ط پلیس با هماهنگ��ی بخش خصوصی
طراحی ش��ده ،گفت :تمام صن��وف میتوانند
عضو این س��امانه شوند و توصیه میکنیم این
کار را انجام دهند ،البته عضویت در این سامانه
نیاز به پرداخت هزینه آن است و باید به بخش
خصوصی پرداخت ش��ود .رحیمی در پاسخ به
این پرس��ش که پلیس پایتخت این قابلیت را
دارد ک��ه تمام صنوف عضو در این س��امانه را
پوش��ش دهد ،خاطرنش��ان کرد :این قابلیت
وجود دارد ،در حال حاضر در طول  24ساعت،
 33هزار تماس با پلیس  110پایتخت گرفته
میش��ود که  13هزار از این تماسها عملیاتی
میشود و پلیس در نقاط گوناگون شهر تهران با
بیش از  800واحد عملیاتی موتوری کنترلهای
الزم را در اینباره انجام میدهد.

واکنش به بازگشایی
مهد ویژه سگ در تهران!

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت:
بازگش��ایی مهد ویژه س��گ در ته��ران اتفاق
نامیمونی اس��ت که با قوانین اسالمی منافات
دارد.
عبدالرضا عزیزی ،عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس در واکنش به راهاندازی مدارس س��گ
در تهران ،به خانه ملت اظهار داش��ت :کشور ما
دارای حکومت اسالمی است و راهاندازی مدارس
و مهد ویژه سگ با قوانین اسالمی منافات دارد.
وی با بیان اینکه س��گبازی را اش��اعه ندهیم،
افزود :بازگشایی چنین مدارسی نامیمون است
و باید گفت اگر به جایی رسیدهایم که به تقلید
از غربیها مهد ویژه س��گ در کشور راهاندازی
میکنیم ،علت را باید در نوع تربیت نسل جوان
جستوجو کنیم .عزیزی اظهار داشت :در واقع
وزارت آموزشوپرورش ،وزارت علوم و تحقیقات
و نیز تمام دستگاههای آموزشی باید توان خود را
در اسالمی تربیت کردن جوانان بگذارند تا با این
دست از اقدامات مواجه نشویم .عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس افزود :راهاندازی مدارس سگ
به تقلید از غربیها شاید اقداماتی هدفدار بوده و
پای تخریبگران انقالب در میان باشد.

ورود سامانه بارشی جدید از یکشنبه

س��امانه بارشی از روز یکش��نبه وارد کشور
میشود و بارش باران و برف را به همراه خواهد
داشت .به گزارش مهر ،امیر سرکرده ،کارشناس
سازمان هواشناسی درباره شرایط آب و هوایی
کشور گفت :این سامانه بارشی از نواحی غربی
وارد کش��ور میش��ود و ابت��دا در کردس��تان،
کرمانش��اه ،ایالم ،خوزستان و آذربایجان غربی
بارشها آغاز میش��ود .وی اف��زود :بتدریج در
اس��تانهای لرس��تان ،چهارمحالوبختیاری،
کهگیلویهوبویراحمد ،مرکزی ،فارس ،اصفهان،
هم��دان ،قزوی��ن ،ته��ران و نواح��ی جنوبی
الب��رز بارشها ادامه پیدا میکند .کارش��ناس
هواشناس��ی تصریح کرد :این سامانه دوشنبه
وارد نواحی شرقی و شمال شرق کشور میشود
که هموطنان ما در استانهای خراسان رضوی
و خراسان شمالی نیز باید منتظر بارشها باشند.
سرکرده افزود :این سامانه بارشی ،برف و باران
س��نگینی به همراه خواهد داش��ت که ممکن
اس��ت در جادههای کوهس��تانی و روس��تایی
ش��مال غرب کشور اختالل عبور و مرور پیش
بیاید .کارشناس هواشناسی گفت :بارشها برای
نواحی جنوبی کش��ور به صورت رگبار و باران
خواهد بود که باال آمدن سطح رودخانهها دور
از انتظار نیست.

