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رئیس کمیته امداد از ایجاد  ۹۰هزار فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد از ابتدای سال جاری خبر داد .به گزارش مهر ،سیدمرتضی بختیاری در دیدار
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه کمیته امداد مکلف است ساالنه  ۷۰هزار شغل جدید برای مددجویان ایجاد کند ،افزود :عالوه بر ایجاد ۹۰
هزار فرصت شغلی برای خانوادههای تحت حمایت قرار است تا پایان سال این رقم به  ۱۷۰هزار شغل برسد.

اجتماعی

شهر
جوانان کودکآزارپس از بازداشت:

پشیمانیم

 2جوانی که با آزار رساندن به کودک کار ،او را درون
سطل زباله انداخته بودند پس از دستگیری توسط نیروهای
اطالعات سپاه ،از کار خود ابراز ندامت کردند 2 .جوانی که
کودکی را درون سطل زباله انداخته بودند توسط نیروهای
سازمان اطالعات سپاه در استان البرز دستگیر شدند .یکی
از این دو جوان با اعالم اینکه خودش نیز کارگر اس��ت و
از وضع مالی مناسبی برخوردار نیست ،گفت این کار را از
روی ندانمکاری و جوانی انجام داده و فکر نمیکرده چنین
بازتابی داشته باشد .وی با عذرخواهی از مردم گفت پس از
این اقدام نیز از این کودک عذرخواهی کرده و با خریدن
ساندویچ برایش از او دلجویی کرده است .جوان دیگر نیز با
اشاره به فشار روحی بسیاری که پس از انتشار فیلم بر وی
وارد شده است ،گفت از دیروز در حال گریه و ندامت است.

هوای تهران
ناسالم برای گروههای حساس

هوای تهران دیروز با ش��اخص ۱۳۱
در ش��رایط ناس��الم برای گروههای
حساس گزارش شد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،بر اس��اس آخرین
گزارشهای شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران ،دیروز وضعیت هوای پایتخت با شاخص ۱۳۱
در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت .بر اساس
گزارششرکتکنترلکیفیتهوایتهرانهمچنینوضعیت
هوای تهران در  ۲۴ساعت گذشته ماقبل دیروز با شاخص
 ۱۳۳در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.

بنیاد

هزینه  ۱۲۶میلیاردی بنیاد مستضعفان
در حوزه درمان مناطق محروم

بنیاد مس��تضعفان س��ال گذشته
بی��ش از  ۵۰۰میلیارد تومان برای
ارائه خدمات حمایتی در قالبهای
مختلف هزینه کرد که بیش��ترین
سهم از این ملبغ را با  ۱۲۶میلیارد
تومان« ،خرید تجهیزات و ساخت مراکز درمانی» داشت.
به گزارش فارس ،در بین خدمات حمایتی ارائه شده به
محروم��ان و مخاطبان این خدمات« ،خرید تجهیزات و
س��اخت مراکز درمانی» با هزینهای بالغ بر  ۱۲۶میلیارد
تومان ،بیشترین سهم را از این خدمات داشته است .طرح
س�لامت مادران باردار ،تسهیالت طرحهای اشتغالزایی،
کمکهزینه تهیه مس��کن نیازمندان ،طرح ملی آبادانی
مناطق محروم و ساخت مراکز آموزشی و تربیتی از دیگر
اقداماتی اس��ت که بنیاد مستضعفان در سال گذشته در
قالب خدمات حمایتی به جامعه مخاطب این خدمات در
سراسر کشور و بویژه در مناطق محروم ارائه کرده است.

پلیس

پشت پرده «حراج جمعه سیاه»
از زبان پلیس سایبری کشور

معاوناجتماعیپلیسفتایناجاگفت:
تبلیغات فریبن��دهای در جهت ارائه
خدم��ات و فروش کاال با قیمتهایی
پایینتر از قیمتهای واقعی و ارسال
رایگان صورت میگیرد .این در حالی
است که طی این سالها استفاده از شیوه فروش «بلکفرایدی»
به برخی از فروشندهها کمک کرده است تا بتوانند کاالهای
قدیمی خود را بهراحتی بفروشند .سرهنگ رامین پاشایی
گفت :افراد سودجو از اعتماد هموطنان سوءاستفاده کرده و با
برپایی سایتهایجعلیوتقلبی،هماعتباردیگرفروشگاههای
اینترنتی که دارای فعالیتی سالم هستند را زیر سوال میبرند
و هم از مردم کالهبرداری میکنند.

درختکاری
با اقدام سازمان جنگلها و همکاری
سازمان محیطزیست انجام میشود

کاشت  14میلیون نهال در سراسر کشور

سرپرست س��ازمان جنگلها گفت:
کشت  14میلیون اصله نهال در قالب
«نهضت نهالکاری همگانی برای ایران
سرسبز» از پنجشنبه هفته جاری در
سراسر کشور آغاز میشود .به گزارش
«وطن امروز» خسرو شهبازی اعالم کرد :نهضت نهالکاری
همگانی برای ایرانی سرسبز در سازمان جنگلها تشکیل شده
و قرار است طی این هفته  14میلیون اصله نهال در کشور
کشت کنیم .شهبازی توضیح داد که برنامه کشت نهال تا پایان
سال هم  42میلیون اصله است و ابراز امیدواری کرد حداقل
 34میلیون اصله نهال به طور کامل کشت شود .وی بودجهای
را که برای کشت  14میلیون اصله نهال اختصاص یافته است
 100میلیون یورو اعالم کرد که  24/6میلیون یوروی آن سهم
سازمان جنگلهاست و بخشی هم از محل صندوق توسعه
ملی و بخشی از اعتبارات جنگلهای شمال اختصاص خواهد
یافت .به گفته وی ،افزایش گاز دیاکسیدکربن CO2معموال با
افزایش تخریب جنگل صورت میگیرد که متعاقب آن دمای
محیطزیست نیز باال میرود .وی در پاسخ به «وطن امروز»
درباره هماهنگیهای این سازمان با سازمان محیطزیست
برای کاش��ت  14میلیون نهال گفت :هماهنگیهای الزم با
مدیران کل استانی سازمان محیطزیست در سازمان جنگلها
به عمل آمده است.

بادجنوببهشمالمتهماصلیبویبدپایتخت

بوی نامطبوع
دوباره به تهران آمد

گ�روه اجتماع�ی 11 :ماه پس از اینکه اس��تاندار تهران اعالم
کرد پسماندهای صنعتی لبنیات در تهران موجب شیوع بوی
نامطبوع در پایتخت ش��ده ،بار دیگ��ر بوی نامطبوع در تهران
شهروندان را آزار داد.
به گزارش «وطنامروز» ،شیوع دوباره بوی نامطبوع در تهران
روز گذشته پایتختنشینان را غافلگیر کرد و مسؤوالن ،باد جنوب
به شمال را عامل اصلی این اتفاق دانستند.
رئیس اداره محیطزیست شهر تهران درباره علت انتشار بوی
نامطبوع در پایتخت به «وطن امروز» گفت :تیمهای پایش این
سازمان برای شناسایی منشأ بوی بد در تهران در حال گشتزنی
هستند اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
مس��عود زندی با بیان اینکه دامنه بوی بد در تهران بسیار
وسیع است ،گفت :این بوی نامطبوع همه نقاط شهر تهران را
در برگرفته و مش��خص نیست منشأ آن کجاست .وی با اعالم
اینکه ساکنان مناطق  9 ،5 ،3 ،2و 10شهرداری تهران درگیر
این بوی بد هستند ،افزود :پس از نتیجهگیری رصد نیروهای
پایشگر در سطح شهر ،سازمان محیطزیست درباره علل این بو
اطالعرسانی میکند.
رئیس اداره محیطزیست شهر تهران در پاسخ به این سوال که
سال گذشته نیز در این فصل ،تهرانیها همین تجربه را داشتند

و بوی بسیار بدی شهر را فرا گرفته بود که در نهایت معلوم نشد
منشأ آن کجا و علتش چه بود ،گفت :درست است ،سال گذشته
نیز تهرانیها با بوی بسیار بدی مواجه شدند که پس از بررسیها
و پایشهای الزم باالخره منشأ آن مشخص نشد.
مدیرکل محیط زیس��ت و توس��عه پایدار شهرداری تهران
هم درباره بوی نامطبوع به فارس گفت :دوشنبه شکایتهایی
درباره انتش��ار بوی نامطبوع در مناطق مرکزی شهر تهران به
اداره کل محیطزیست شهرداری تهران واصل شد .متعاقب این
شکایتها گروههایی از سوی اداره کل محیطزیست شهرداری
تهران برای پیگیری موضوع و همچنین مشخص شدن منشأ
بو ،مسؤولیت پیدا کردند.
شینا انصاری با بیان اینکه انتشار این بو در مناطق ،9 ،6 ،2
 13 ،11 ،10و  17گزارش ش��ده ،گفت :مشغول بررسی علت
انتشار این بو و پیدا کردن منشأ آن هستیم و به محض مشخص
شدن علت ،به شهروندان درباره آن اطالع خواهیم داد.
وی ادامه داد :گروههای اعزامی با خود دس��تگاههایی برای
جمعآوری آثار بو به محلهای انتشار بوی نامطبوع بردهاند اما
عموماً به دلیل فرار بودن بو و وزش باد ،جمعآوری آثار بو کار
سخت و تا حدودی ناممکن است.
در این میان ش��ب گذش��ته یکی از مس��ؤوالن س��ازمان

معاونوزارتآموزشوپرورشمطرحکرد

تالش برای تصویب قانون خاص برای فرهنگیان
معاون وزارت آموزشوپرورش گفت :طرح رتبهبندی فاز سوم
ندارد و حرکت بعدی ما حرکت به سمت داشتن قانون خاص
فرهنگیاناست.نظامآموزشوپرورش
از این قانون همگانی مدیریت خدمات
کشوری خس��ته شده است و دیگر
کارای��ی ندارد .علی الهیارترکمن در
گفتوگو با مهر ،درباره این موضوع
که با اج��رای طرح رتبهبندی هنوز
ش��ماری از معلمان ناراضی هستند
و ای��ن را افزای��ش حقوقی میدانند که س��الها پیش برای
یکسانسازی حقوق معلمها با سایر کارکنان دولت وعده داده
شده بود و فاز اول آن در میانه دهه  ۹۰اجرا شد ،گفت :انجام

امور معیشتی فرهنگیان و بودجه آموزشوپرورش و افزایش
حقوق ،فرآیندی است که طبق قانون بین دستگاههای مختلف
تقسیم شده است .یعنی سازمان برنامه
و بودج��ه و ما بهعنوان بخش اجرایی
همچنین خزان��هداری و بخشهای
مختلف وزارت اقتصاد و سازمان امور
استخدامی در این امور دخیل هستند.
وی درباره این انتقاد که کارشناسان
میگویند ای��ن رتبهبندی صرفا یک
افزایش حقوق است و تاثیری بر کیفیتی که مدنظر رتبهبندی
است ندارد ،گفت :اگر قانون خاص داشتیم میشد چنین جهش
حقوقی را شاهد باشیم.

زمینشناسی اعالم کرد هر وقت باد از جنوب به سمت شمال
تهران بوزد چنین بویی متصاعد میشود.
مدیرکل دفتر مخاطرات زمینشناسی سازمان زمینشناسی
علت بوی بد تهران را جهت باد جنوبی دانست و گفت :بیتردید
علت بوی بد تهران وزش باد از جنوب همراه رطوبت است.
رضا ش��هبازی افزود :هر زمان جهت باد در تهران به سمت
شمال تغییر کند این بو به مشام میرسد!
رئیس کمیته س�لامت شورای اسالمی شهر تهران هم در
جمع خبرنگاران درباره انتشار بوی نامطبوع در شهر تهران که
از عصر دیروز آغاز شد ،گفت :این پدیده مصادف شد با زمانی
که سال گذشته هم چنین بویی در شهر تهران استشمام شد.
این همزمانی و وجود پدیده اینورژن (وارونگی دما) میتواند این
احتمال را قوت ببخشد که شاید به دلیل تغییرات آب و هوایی
و وج��ود پدیده اینورژن یکس��ری از بوهای موجود در مناطق
خارج از شهر تهران در این فصل از سال به داخل شهر آمده و
استشمام میشود.
ناهید خداکرمی گفت :قرار بود سازمان محیطزیست یک
دس��تگاه سنجش میزان بو و تشخیص ترکیبات بو خریداری
کند تا در چنین مواقعی به شناسایی دقیق منشأ بو کمک کند
اما بر اساس آنچه ما کسب اطالع کردیم این اتفاق نیفتاده است.

برای بررسی صحت این خبر «وطن امروز» با محمدحسین
بازگیر که س��ال گذشته در زمان شیوع بوی بد ،مدیر اداره
محیطزیست ش��هر تهران بود ،تماس گرفت که وی گفت:
س��ال گذشته نیز ساکنان مرکز شهر تهران برای ساعاتی با
بوی بسیار بدی مواجه شدند اما خوشبختانه این بو پس از
ساعاتی از بین رفت .بازگیر افزود :پارسال نیز با وجود پایشها
و بررس��یهای فراوان نتوانستیم علت انتشار و مکان این بو
را شناسایی کنیم.
ب��ا وجود اظه��ارات بازگیر درباره مش��خص نبودن بوی بد
پایتخت ،انوشیروان محسنیبندپی ،استاندار تهران سال گذشته
اعالم کرده بود :متأسفانه در جنوب و غرب استان تهران صنایعی
مستقرهستند مانند صنایعلبنیوکشتارگاههای مرغکهحداقل
استانداردهای محیطزیستی را رعایت نمیکنند .فاضالب ناشی
از ش��یرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی
فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاهها آلودگی بسیار باالیی ایجاد
میکند ،بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و بر اثر وزش
باد پراکنده میشود.
البته بندپی س��ال گذشته قول داد این موضوع را پیگیری
کند تا این اتفاق بودار تکرار نشود اما دیروز مشخص شد وعده
استاندار ،عملی در پی نداشته است.

معاونفنیوبهرهبرداریسازمانتاکسیرانیخبرداد

افزایش تسهیالت  50میلیونی برای نوسازی تاکسیهای فرسوده
معاون فنی و بهرهبرداری س��ازمان تاکسیرانی از افزایش
تس��هیالت قرضالحسنه نوسازی تاکس��یهای پایتخت به
 50میلی��ون تومان خب��ر داد .علی
محتشمیپور در گفتوگو با ایسنا،
درباره تسهیالت نوسازی تاکسیهای
پایتخت با بیان اینکه در شهر تهران
 25ه��زار تاکس��ی فرس��وده فعال
هستند ،گفت :متاسفانه در سالهای
اخیر به علت عدم تامین منابع مالی
الزم و همچنی��ن کاهش تولید و تحوی��ل خودروها مطابق
استاندارد تاکسی ،شاهد روند افزایش تاکسیهای فرسوده در
س��طح شهر هستیم .وی با تاکید بر لزوم مشارکت رانندگان

تاکس��ی در نوسازی تاکسیهای فرسوده گفت :در سالهای
اخیر تحریمهای ظالمانه موجب برهم خ��وردن بازار تعادل
خودرو و افزایش قیمت آن ش��د؛ به
گونهای که افزایش قیمت خودرو بر
توان رانندگان تاکسی و حتی بخش
خصوصی تاثیر منفی گذاشت و آنها
موفق به نوسازی نشدند .محتشمیپور
افزود :شهرداری تهران با هدف افزایش
توان مالی رانن��دگان و در چارچوب
ضوابط ،تسهیالتی را فراهم کرده که تاکسیرانی با استفاده از
تسهیالت قرضالحسنه با سود 4درصد نسبت به اسقاط خودرو
و نوسازی تاکسی اقدام کند.

معاون وزیر بهداشت:

تعطیلی مدارس مشکل آلودگی هوا را حل نمیکند
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با
بهداشت
تاکید بر نقش دستگاههای دیگر در
بهبود کیفیت هوای شهرها ،تاکید کرد برای رفع آلودگی
هوا به اقدامات اساسی و زیرساختی نیاز است .دکتر علیرضا
رئیسی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به نامه وزیر بهداشت
به ش��هردار تهران درباره مش��کالتی که آلودگی هوا برای
سالمت ایجاد میکند ،گفت :در راستای همین اقدامات،
کارشناسان ما در وزارت بهداشت در جلسات کمیته اضطرار
آلودگی هوای استان تهران نیز شرکت میکنند اما نکتهای
که نباید از آن غافل بود این است که وزارت بهداشت تنها
 2وظیفه دارد ،اول آنکه مردم را نسبت به تاثیر آالیندهها
بر سالمتشان آگاه کند و دوم رشته دانشگاهی در ارتباط
با مهندس��ی هوا و آب راهاندازی کنیم؛ پس باقی وظایف
به عهده س��ایر دستگاههاست .وی با بیان اینکه در برخی
روزها و در برخی مناطق تهران آلودگی هوا تا  30برابر حد

مجاز باال میرود ،اظهار کرد :البته این وضعیت تنها شامل
حال تهران نیس��ت ،بلکه در استانهای فارس ،اصفهان و
خوزستان نیز مشکل آلودگی هوا وجود دارد .معاون وزیر
بهداشت با اشاره به اینکه آلودگی هوا میتواند باعث تشدید
س��ایر بیماریها از جمله بیماری آنفلوآنزا شود ،ادامه داد:
با توجه به اینکه در اوج دوره بیماری آنفلوآنزا قرار داریم و
این دوره اوج حداقل تا  2هفته آینده به طول میانجامد،
آلودگی هوا میتواند تشدیدکننده آن شود و احتمال ابتال
ب��ه آنفلوآنزا در بین افراد بویژه ک��ودکان ،افراد باالی 60
سال ،کسانی که سیس��تم ایمنی بدنشان ضعیف است،
اف��راد دارای بیماری زمینهای و ...ش��ود .وی ضمن آنکه
تعطیلی مدارس و دانشگاهها را راهکاری برای رفع آلودگی
لونقل عمومی
هوا ندانست ،در عین حال به سیستم حم 
انتق��اد کرد و افزود :بارها از مردم خواس��تهایم از تردد با
خودروی خود به صورت تک سرنش��ین خودداری کرده و
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به شبکه حملونقل عمومی مراجعه کنند اما در این زمینه
چه تسهیالت مناسبی برایشان در نظر گرفتهایم؟ همواره
راهکار ارائه دادهایم بدون آنکه به س��رانجام خاصی برسد.
اقداماتی از قبیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها تنها اقدامات
موقتی اس��ت که نمیتواند حلکننده معضل آلودگی هوا

باشد .رئیسی ضمن تاکید بر اهمیت اصالح کیفیت سوخت
و خودروهای تولیدی ،تصریح کرد :برای رفع آلودگی هوا
نیاز به اقدامات اساسی و زیرساختی داریم .اصالح نوع بنزین
و افزای��ش کیفیت خودروها یکی از راههای بهبود کیفیت
هوای شهر بویژه در فصل سرد سال است.

