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اجتماعي

وطن امروز شماره 2517

نبضجامعه

سهشنبه  30مرداد 1397

این روزها میلیونها زائر حاجی میشوند

لحظههای عاشقی در عرفات

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی:

مسؤوالن برای درمان
به بیمارستانهای دولتی مراجعه کنند

حضور  10هزار زائر ایرانی در روز عرفه در عراق

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با
اشاره به اینکه سفر هیچ مسؤولی را برای درمان
به خارج از کش��ور توجیهپذیر نمیدانیم ،گفت:
درخواس��ت ما از مقامات مس��ؤول این است که
برای درمان به بیمارس��تانهای دولتی مراجعه
کنند؛ همان اقدامی که رهبر انقالب انجام دادند.
به گزارش تسنیم ،محمد رئیسزاده در نشست
خبری با موضوع وضعیت حوزه سالمت و عملکرد
و اقدامات س��ازمان بسیج جامعه پزشکی درباره
انتقادات مردم از اعزام مس��ؤوالن برای درمان به
کشورهای خارجی اظهار داشت :به صراحت عنوان
میکنیم س��فر مس��ؤوالن برای درمان به خارج
از کش��ور غلط است و ما نیز براساس داشتههای
پزشکی و علمی چنین امری را تایید نمیکنیم.
وی ادامه داد :هماکنون در کش��ور هیچ نیازی به
اعزام بیمار به خارج از کش��ور نیست ،زیرا اتفاقاً
پزشکی ایران برخالف برخی صنوف و رشتههای
دیگر در این  4س��ال بسیار رشد کرده است و در
مرز دانش حرکت میکند و وقتی مقام مسؤولی
برای درمان به خارج میرود این رش��د پزشکی
ایران را زیر سؤال میبرد و مسلماً باعث ناراحتی
مردم نیز میشود ،بنابراین سفر مقامات مسؤول
برای درمان به خارج از کشور توجیهپذیر نیست.
رئیسزاده با اشاره به اینکه مسؤوالن به سیستم
بیمارستانهای دولتی اعتماد کنند ،همانطور که
رهبر انقالب برای بیماری خود به یک بیمارستان
دولتی مراجعه کردند و از سیس��تم درمان رایج
کشور بهرهمند شدند ،افزود :علت سفر برخی از
این مس��ؤوالن برای درمان به خارج از کشور نیز
به این دلیل است که بیماری صعبالعالج دارند
و میخواهند از جدیدترین تکنیکها برای اندک
امید درمانی استفاده کنند ،کما اینکه معتقدیم
همان امی��د اندک هم با توجه ب��ه هزینه باال و
اعتب��اری ک��ه از آن مس��ؤول در جامعه میرود
فایدهای ندارد.
توسط کمیته امداد انجام میشود

ارائه مشوقهایی برای بازگشت
مددجویان به روستا

مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی
س��اختمان کمیته امداد مش��وقهای بازگشت
مددجویان از روس��تا به ش��هر را اعالم کرد .به
گزارش «وط��ن امروز» ،ابراهیم بازیان ،مدیرکل
دفتر تأمین مس��کن و امور مهندسی ساختمان
کمیته امداد با بیان اینکه توجه ویژه به اشتغال
و مسکن روستاییان باعث کاهش حاشیهنشینی
روستاییان در شهرها میشود ،گفت :در اولویت
قرار گرفتن مددجویان روس��تایی برای دریافت
خدمات مسکن عالوه بر فعال نگهداشتن و توسعه
طرحهای اشتغالزایی ،موجب محرومیتزدایی از
چهره روستاها نیز میشود .وی با اشاره به اینکه
سرانه هر خانوار روس��تایی تحت حمایت برای
تأمین مس��کن  20میلیون تومان اس��ت ،اعالم
کرد :ه��ر خانوار مددجویی ک��ه تصمیم بگیرد
به روس��تا بازگردد بهعنوان مشوق از  25درصد
سرانه بیشتر بهرهمند میشود .بازیان با اشاره به
اینکه سال گذشته  300واحد مسکونی به دلیل
مهاجرت مددجویان از ش��هر به روس��تا تأمین
شد ،یادآور شد :عالوه بر مسکن ،تسهیالت ویژه
برای اشتغالزایی روستاییان نیز میتواند محرک
مناسبی برای مهاجرت معکوس باشد .مدیرکل
دفتر تأمین مس��کن و امور مهندسی ساختمان
کمیته امداد با اشاره به اینکه هماکنون  3میلیون
و  875هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد قرار
دارند که 55درصد از این تعداد در روستاها ساکن
هستند ،گفت :کمتر از  10درصد از خانوارهای
روستایی تحت حمایت ،فاقد مسکن هستند.

جزئیاتوام 50میلیونیدانشآموزی

مدیرکل دفتر آموزشه��ای کاردانش وزارت
آموزشوپ��رورش جزئیات ارائ��ه وام دانشآموزی
از س��وی صندوق کارآفرینی امید را تشریح کرد.
آذرکیش درباره روند ارائه وام کارآفرینی

مصطفی
به دانشآموزان و فارغالتحصیالن هنرستانها ،به
ایسنا گفت :برای نخستینبار بخش دانشآموزی
به اساس��نامه صن��دوق کارآفرینی امی��د که در
فروردینماه سال جاری در هیأت وزیران به تصویب
رس��ید اضافه ش��د .وی افزود :این مصوبه یکی از
اقدامات در راس��تای حمای��ت از فارغالتحصیالن
هنرستانهاست .وی با بیان اینکه اکنون هر کدام
از دانشآموزان طرح کارآفرینی داش��ته باش��ند،
صن��دوق کارآفرینی امید تا بی��ش از  50میلیون
تومان تس��هیالت در اختیار آنها میگذارد ،گفت:
در مجموع هر کس��ی طرح و ایدهای داشته باشد
که منجر به تولید موثر شود تا  50میلیون و حتی
در مواردی گزارش ش��ده ام��کان ارائه وام تا 100
میلیون تومان هم برای آنها وجود دارد.

گروه اجتماع�ی :هزاران نفر از زائران
کش��ورمان مکه مکرمه را به مقصد
سرزمین عرفات ترک کردند و اعمال
وی��ژه حج را در عرفات و در آس��تانه
عید قربان انجام دادند .عرفات بخش
اول از مناس��ک ویژه ایام تشریق به
حس��اب میآید که حج��اج پس از
محرم ش��دن ابت��دا وارد این منطقه
میش��وند؛ جای��ی ک��ه ب��ه اعتقاد
مس��لمانان ،محل ش��ناخت خود و
خداوند اس��ت .نزدیک به  3میلیون
مسلمان از یکشنبهشب راهی عرفات
شدند و پس از یک وقوف  24ساعته
این منطقه را به مقصد مشعرالحرام
(مزدلفه) منطق��های مابین عرفات و
منا ترک میکنند.
حجاج همچنین صبح سهشنبه
(ام��روز) همزمان با عی��د قربان در
عربس��تان به منا ،ناحیهای در حومه
ش��رق مکه منتقل میشوند و تا روز
پنجش��نبه در آنجا مس��تقر خواهند بود و پس از
س��نگباران شیطان و انجام عمل قربانی ،به اعمال
خود پای��ان داده و برای طواف به مکه باز خواهند
گشت.
■■زائران ایرانی در عرفات

در همین باره ،مس��ؤول مح��و ر عرفات در ایام
تش��ریق گفته اس��ت« :زائران کش��ورمان پس از
ورود به س��رزمین عرفات با حف��ظ آرامش و نظم
در خیمههای در نظر گرفته شده برای آنان مستقر
ش��دند و تدارک الزم متناس��ب با ش��رایط برای
اقامت آنان در عرفات فراهم ش��ده اس��ت» .اکبر
رضایی اظهار داش��ت :نخستین نقطهای که زائران
کش��ورمان در ایام تش��ریق از مکه مکرمه به آنجا
منتقل میشوند ،عرفات است.
وی اف��زود :کار انتقال  86هزار زائر کش��ورمان
عصر روز هشتم ذیالحجه ،مطابق با برنامه از پیش
تعیین شده و زمانبندی دقیق انجام شد .وی افزود:
زائران کشورمان بعد از ورود به سرزمین عرفات با
حف��ظ آرامش و نظم در خیمههای در نظر گرفته
شده برای آنان مستقر شدند و تدارک الزم متناسب
با ش��رایط برای اقامت آنان در عرفات فراهم شده
اس��ت .مسؤول محور عرفات در حج تمتع تصریح

قلب ،داخل��ی ،ریه ،چشمپزش��ک،
دندانپزش��ک ،زن��ان ،قل��ب و عروق
اس��ت ،مرب��وط ب��ه گرمازدگیهای
شدید ،افت فشار ،مشکالت تنفسی
و س��رماخوردگیهای مزم��ن بوده
اس��ت .وی همچنین گف��ت :در این
بیمارستان پزشکان مشغول ویزیت
بیماران هس��تند و پ��س از آن هم
داروهای آنها از طریق داروخانه تامین
میش��ود .همچنی��ن ای��ن تیمهای
درمانی در عرفات خواهند بود و پس
از آن به س��مت من��ا میروند ،البته
تیمهای اصلی ما در منا حضور دارند
و این افراد جایگزین آنها خواهند شد
تا پذیرش بیماران را انجام دهند.

■■حضور  10ه�زار زائ�ر ایرانی در
عراق

کرد :اسکان زائران کشورمان
در عرف��ات ب��ه ص��ورت
مجموعهای اس��ت در صورتی
که در س��الهای گذشته این
اسکان به صورت کاروانی و در
خیام ی��ا چادرهای کوچک و
سنتی انجام میگرفت .رضایی
افزود :در حال حاضر وضعیت
چادرها به مراتب نس��بت به
گذشته بهتر شده است ،یعنی
ارتفاع چادرها بلندتر ش��ده و
نفوذ گرمای هوا به آنها ایجاد
نمیشود؛ ضمن اینکه داخل چادرها نیز کولرهای
گازی تعبی��ه ش��ده و امکانات برای اس��تقرار یک
مجموعه وج��ود دارد .وی تصریح کرد :چادرهای
آقایان و خانمهای یک مجموعه جدا از یکدیگر اما
در کنار هم تعبیه ش��ده است که باید در این باره
ضمن آگاهی ،رعایت حال یکدیگر را داشته باشند
و زائران عزیز از فضای معنوی مش��اعر مقدسه به
بهترین نحو استفاده کنند .مسؤول محور عرفات در
ح��ج تمتع اظهار کرد :زائران عزیز در زمان حضور
خ��ود در چادرها به هیچ عنوان به کولرهای گازی

رئی�س مرکز پزش�کی ح�ج و زیارت
جمعیت هاللاحمر گفت :خوشبختانه
مشکل خاص یا بیماری شایعی در میان
زائران وجود ندارد و بیش�ترین حجم
حضور زائران در درمانگاه تخصصی ما
که شامل متخصصان قلب ،داخلی ،ریه،
چشمپزشک ،دندانپزشک ،زنان ،قلب
و عروق است ،مربوط به گرمازدگیهای
شدید ،افت فشار ،مشکالت تنفسی و
سرماخوردگیهای مزمن بوده است

مدیرعامل سازمان میوه و ترهبار شهرداری تهران خبر داد

توزیع  ۳۰هزار دام در مراکز عرضه

پایتخت گ�روه اجتماع�ی :مدیرعام��ل
سازمان میوه و ترهبار شهرداری
تهران گفت :امس��ال  ۳۰ه��زار رأس دام زنده در
مراکز عرضه دام در  ۲۲منطقه تهران توزیع خواهد
ش��د .به گزارش فارس ،عبدالحسین رحیمی در
جمع خبرنگاران در نشست
خبری درباره برنامههای این
س��ازمان در روز عی��د قربان
اظه��ار داش��ت :بی��ش از 2
ماه جلس��ات هفتگی درباره
اقداماتی که باید در عید قربان
انجام شود ،برگزار شده است و در نهایت مقرر شد
 ۲۷جایگاه برای عرض��ه دام زنده در  ۲۲منطقه
ش��هر تهران دایر ش��ود که این مراکز در اختیار
س��ازمان میادین اس��ت .وی خاطرنشان کرد :در
مراکز خیریه نیز سازمان میادین خدمات الزم را به
شهروندان ارائه میدهد .مدیرعامل سازمان میوه و
ترهبار شهرداری تهران افزود:در مناطق  ۲ ،۵ ،۴و

 ۱۸دو جایگاه عرضه دام زنده ایجاد شده است که
اگر ظرفیت زمین را میدادند میتوانستیم مراکز
ی ادامه داد :در روز عرفه
بیشتری را دایر کنیم .و 
ارائ��ه خدمات ما از  ۹صبح تا  ۷بعدازظهر اس��ت
ولی در مراکز معاینه فنی  ۱۹و  ۲۰تا ساعت ۱۰
شب خدمات ارائه میدهیم.
مدیرعامل س��ازمان میوه و
ترهبار شهرداری تهران بیان
داش��ت :در روز عی��د قربان
نیز از  ۵صبح تا  ۳بعدازظهر
مراکز عرضه دام فعال هستند
و در مناطق  ۱۵ ،۴و  ۱۸مراکز عرضه دام زنده از ۸
صبح تا پایان روز عید قربان خدمات ارائه میدهیم.
مدیرعامل سازمان میوه و ترهبار شهرداری تهران
تأکید کرد :امسال باید باالی  ۳۰هزار راس دام در
مراکز عرضه دام زنده توزیع ش��ود که این دامها
از همدان ،اردبیل ،خراس��ان ،کردستان و قم وارد
میشود.

رئیس پلیس راهور ناجا تشریح کرد

تمهیدات ویژه راهور برای عید قربان
گروه اجتماع�ی :رئیس پلیس
راهور
راهور ناجا با بیان اینکه تمهیدات
وی��ژهای برای عید قربان دیده ش��ده اس��ت ،از
آمادگی پلیس راهور برای اوجگیری س��فرهای
شهریورماه خبر داد و با ارائه آمارهایی از رانندگان
خواس��ت ت��ا در س��فرهای
تابستانی خود بیش از پیش
نس��بت به رعای��ت قوانین
حساس باش��ند .به گزارش
تسنیم ،س��ردار تقی مهری
درب��اره برنامهری��زی پلیس
برای برگزاری عید سعید قربان در سراسر کشور
گفت :عید قربان امسال با تعطیالت پایان هفته
مقارن شده و با توجه به این موضوع ،پلیس در 2
بخش ترافیکی و انتظامی ،تمهیداتی را پیشبینی
کرده اس��ت .وی ادامه داد :پلیس راهور ناجا در
سراس��ر کش��ور و در نقاطی که نماز عید قربان
اقامه میشود تمهیدات ویژهای در نظر گرفته و
در هر نقطه با توجه به موقعیت آن ،محدودیتها
و ممنوعیتهای ترافیکی را طراحی کرده است

که البته در کنار این تمهیدات ،دسترس��یهای
جایگزین ب��رای مراکزی همچ��ون ترمینالها،
پایانههای مس��افری و ...نیز در نظر گرفته شده
است .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظام��ی در ادامه با اش��اره به در پیش رو بودن
ش��هریورماه و افزای��ش
سفرهای تابس��تانی در این
ماه اظهار کرد :پرترددترین و
در عین حال پرتصادفترین
ماه سال ،شهریورماه است و
سال گذشته بیش از 1700
نف��ر در این ماه در ح��وادث ترافیکی جان خود
را از دس��ت دادند .مهری با بیان اینکه بیشترین
تلفات تصادفات رانندگی در شهریورماه مربوط به
نیمه دوم این ماه اس��ت ،گفت :در  23ش��هریور
سال گذشته بیشترین تلفات ترافیکی را تجربه
کردیم و با در نظر گرفتن این موضوع الزم است
رانندگان در سفرهای خود بیش از پیش به نکات
ایمنی و رعایت مقررات ترافیکی توجه داش��ته
باشند.

و تنظیمات آنها دست نزنند و
موضوعاتی از این دس��ت را به
مسؤول مربوطه انتقال دهند.

■■آغ�از به کار بیمارس�تان
صحرایی

همچنی��ن رئی��س مرکز
پزشکی حج و زیارت جمعیت
هاللاحمر ،آخری��ن اقدامات
درمانی زائران بیتاهللالحرام در
بیمارستانهای منا و عرفات را
تش��ریح کرد .علی مرعش��ی
با اشاره به اس��تقرار پزشکان
در عرفات گفت :از چند روز گذش��ته بیمارستان
صحرایی در عرفات و منا آماده بهرهبرداری شد و از
صبح دیروز با توجه به حضور زائران اهل تسنن که
حدود  10هزار نفر هستند بیمارستان منا آغاز به
کار ک��رد و با حضور زائران در صحرای عرفات این
بیمارستان آماده پذیرش بیماران بوده است .رئیس
مرکز پزش��کی حج و زی��ارت جمعیت هاللاحمر
گفت :خوشبختانه مشکل خاص یا بیماری شایعی
در میان زائران وجود ندارد و بیشترین حجم حضور
زائران در درمانگاه تخصصی ما که شامل متخصصان

ع�لاوه ب��ر ای��ن ،همزم��ان ب��ا
فرارسیدن روز عرفه بالغ بر  10هزار
زائر ایران��ی در عراق حضور خواهند
داش��ت .سرپرست دفتر نمایندگی سازمان حج و
زیارت در عراق گفته اس��ت« :با توجه به ثبتنام
انجام ش��ده ،همزم��ان با روز عرف��ه  10هزار زائر
ایرانی ب��رای قرائت دعای عرف��ه در عراق حضور
خواهند داشت» .وی افزود :جلسات ویژهای برای
هماهنگی هر چه بهتر جهت اس��تقبال از زائران
در س��تادهای کربال ،نجف و کاظمین برگزار شده
است .حسینی خاطرنشان کرد :دستورالعمل ویژه
عرفه نیز به ستادهای  3شهر برای حضور باشکوه
زائ��ران ایرانی در روز عرفه ابالغ ش��ده اس��ت تا
انشاءاهلل زائران بتوانند از فیض حضور در این روز
بهرهمند شوند .سرپرست دفتر نمایندگی سازمان
حج و زیارت در عراق گفت :آشپزخانهها ،هتلها
و واحد حملونقل آمادگی کامل دارند تا بهترین
خدمات را برای زائران پیشبینی کنند .پروازهای
ویژه عرفات در نظر گرفته ش��ده و ظرفیت اعزام
زائران زمینی نیز بیش��تر ش��ده اس��ت .حسینی
اف��زود :با توجه به حجم انبوه زائران و گرمای هوا،
توصیه میشود زائران عزیز ایرانی نکات بهداشتی
را رعایت کنن��د 9 .درمانگاه ویژه زائران ایرانی در
شهرهای کربال ،نجف ،کاظمین و سیدمحمد آماده
خدماترسانی هستند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرد

احتمال کاهش کف مهریه به  ۵۵سکه
گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
قضایی
کمیس��یون قضای��ی و حقوقی
مجلس با بیان اینکه ب��ا وضعیت اقتصادی فعلی
پرداخ��ت مهریهه��ای باال ممکن نیس��ت ،گفت:
ب��ه دنبال طرحی برای ب��هروز کردن قانون مهریه
هس��تیم .حس��ن ن��وروزی
درب��اره زمزمهه��ای کاهش
کف مهری��ه پرداختی به 55
س��که بهار آزادی ،ب��ه خانه
ملت گفت :مهریه باید طبق
موازین شرع باش��د .در شرع
مقدس اسالم اساس این است که زندگی طبق یک
توافقی شکل بگیرد .وقتی میگوییم همکفو بودن،
همکفو بودن به معنای تناسب در همه زمینههای
تحصیالتی ،شخصیتی و مالی است .نماینده مردم
رباطکریم و بهارس��تان در مجلس تصریح کرد :به
نظر میرسد با شرایط اقتصادی امروز که سکه به
 3برابر قیمت یک سال پیش رسیده است مهریه

باید در حد معقولی باشد .اینکه برای مثال به تعداد
س��ن زوجه سکه مهر شود این همان چیزی است
که نتیجهای جز پر کردن زندانها ندارد .وی ادامه
داد :روح قانون مدنی و مجازاتی ایران زندانزدایی
و حبسزدایی اس��ت ،بنابراین ما باید مهریه را در
حد و اندازه وس��ع زوج فرض
بگیریم تا این موضوع تبدیل
به معضلی ب��رای خانوادها و
جامعه نش��ود .ای��ن نماینده
مجلس دهم خاطرنشان کرد:
راه��کار دیگر این اس��ت که
ما در کل س��که را از مهری��ه برداریم یا کم کنیم
و داراییه��ای دیگر مانند زمین را جایگزین کنیم
تا در زمان مطالبه زوجه ،زوج با مش��کل پرداخت
روبهرو نش��ود .نوروزی در پای��ان گفت :ما در این
کمیسیون سعی میکنیم طرح این موضوع را آماده
کنیم تا بعد از کارهای کارشناس��ی دقیق ،بتوانیم
قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برسانیم.

رئیس سازمان راهداری عنوان کرد

تردد  2/4میلیون زائر اربعین امسال از مرز مهران
گروه اجتماعی :رئیس سازمان
زیارت
راهداری و حملونقل پایانههای
کشور گفت :پیشبینی میشود امسال  ۲میلیون
و  ۴۰۰ه��زار نفر مرز مهران را برای تردد در ایام
اربعین حس��ینی(ع) انتخاب کنن��د .به گزارش
تسنیم ،عبدالهاشم حسننیا
در جری��ان بازدی��د از پایانه
م��رزی مهران اظه��ار کرد:
با توجه به زم��ان باقیمانده
ت��ا اربعی��ن ب��رای عزیمت
عموم هموطنان به کش��ور
ع��راق ،وزارت راهوشهرس��ازی به همراه س��ایر
ارگانه��ا در کمیته زیرس��اخت اربعین تامین
س��فر ایم��ن زوار را در دس��تور کار ق��رار داده
اس��ت .رئیس س��ازمان راه��داری و حملونقل
پایانهه��ای کش��ور اضاف��ه ک��رد :وزارت راه
 2وظیف��ه اصل��ی دارد؛ یکی توس��عه ش��بکه
زیرساخت شامل شبکه ورودی به مهران از سمت
ایالم و از سمت دهلران ،همچنین در محور شبکه
بزرگراه مهران به دهلران و مهران به سمت ایالم

که توسط چندین پیمانکار در دست بهرهبرداری
است .وی تاکید کرد :امیدواریم شبکه بزرگراهی
مهران به دهلران و مهران به ایالم تا سال آینده
به بهرهبرداری نهایی برسد .حسننیا یادآور شد:
همچنین نقاطی که به صورت گرههای ترافیکی
در س��ال گذش��ته مشاهده
ش��د ،با همکاری راهنمایی
و رانندگی شناس��ایی و در
برخی نقاط با ایجاد روشنایی
و برخی نقاط دیگر با ایجاد
حفاظهای جداکننده حذف
خواهند شد .وی خاطرنشان کرد :درباره عزیمت
زائران پیشبینی میکنیم  2میلیون و  400هزار
نفر امسال و در ایام اربعین حسینی از مرز مهران
تردد کنند که در اینباره ب��رای انتقال زائران از
ناوگان عمومی ش��هرداریها و بخش خصوصی
کمک خواهیم گرفت .حسننیا گفت :تاکنون 3
مرز مهران ،چزابه و ش��لمچه به عنوان مرزهای
خروجی زائ��ران پیشبینی ش��ده و درباره مرز
خسروی وزارت کشور تصمیمگیری میکند.

آوای شهر
رئیس شورای شهر:

تعداد معاونان شهردار کاهش یابد

رئیس ش��ورای ش��هر تهران
گفت :شهردار در حال حاضر
 ۹معاون دارد که پیشنهاد ما
کاه��ش معاونان به  ۶معاونت
اس��ت .محسن هاش��می در
جلسه هماندیشی نخبگان شهری با موضوع سند
راهبردی برنامه س��وم شهر تهران با بیان اینکه
تهران در طول دهههای گذشته  2برنامه داشته
که یکی از آنها از ابتدای سال  ۸۸تا  ۹۲و دیگری
از س��ال  ۹۲تا  ۹۷بوده و در حال حاضر در حال
تدوین برنامه پنجساله سوم هستیم ،گفت :سال
گذشته سیاس��تهای کلی برنامه سوم تصویب
و ابالغ ش��د و شورا به ش��هرداری  ۶ماه فرصت
داد که بر اس��اس این سیاستهای کلی برنامه
پنجساله سوم را تدوین کند که هنوز انتظار داریم
تا پایان تابستان این برنامه تدوین شود .هاشمی با
بیان اینکه تاکنون تنها  ۳۰درصد از وظایفی که
قانون برای مدیریت شهرها پیشبینی کرده به
آنها واگذار ش��ده است ،گفت :باید در ابتدای هر
برنامه بلندمدت شهر بنویسیم که هنوز مدیریت
یکپارچه شهری اتفاق نیفتاده و باید طی این 5
سال به گونهای مدیریت کنیم که شهر به سمت
مدیریت یکپارچه برود .رئیس شورای شهر تهران
با بیان اینکه در شورای شهر  ۶کمیسیون وجود
دارد که س��اختار شهرداری نیز بر همین اساس
شکل گرفته ،گفت :اما ش��هردار در حال حاضر
 ۹معاون دارد که پیشنهاد ما کاهش معاونان به
 ۶معاونت است ،زیرا برخی کمیسیونهای ما با
چند معاون سروکار دارند اما در حال حاضر برنامه
بر اساس همین ساختار در حال تدوین است.

هوای پایتخت در شرایط ناسالم

کیفیت هوای تهران با افزایش آالینده ذرات
معلق ب��ا قطر کمتر از  2/5میکرون در ش��رایط
ناس��الم برای گروههای حس��اس قرار گرفت .به
گزارش میزان به نقل از ش��رکت کنترل کیفیت
هوای تهران ،میانگین غلظت آالینده ذرات معلق
با قطر کمتر از  2/5میکرون در  ۲۴ساعت گذشته،
ب��ا  ۴۲عدد افزایش روی  ۱۱۷قرار گرفت و برای
گروههای حس��اس ناسالم شد .همچنین در این
م��دت میزان آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از
 ۱۰میکرون از  ۶۷به  ۱۳۵افزایش و میزان آالینده
منوکسیدکربن نیز از  ۲۲به  ۱۸کاهش یافت .بر
اس��اس این گ��زارش ،ایس��تگاههای فرمانداری
شهرری با ش��اخص  ،۱۵۳پیروزی (منطقه )۱۳
با شاخص  ۱۳۹و شهرداری منطقه  ۲۱و بوستان
سالمت (منطقه  )۱۷به طور مشترک با شاخص
 ۱۳۸بیشترین میزان آلودگی هوای شهر تهران
در این مدت را داش��تند .همچنین ایستگاههای
شهرداری منطقه  ،۲مس��عودیه (منطقه  )۱۵و
پونک (منطقه  )۵به ترتیب با ش��اخصهای ،۸۰
 ۹۵و  ۹۹کمترین آلودگی مناطق شهر تهران را
در این مدت داشتند.
رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد

پلیس در صدر میزان رضایت عمومی

رئیس پلی��س پایتخت گف��ت :در آخرین
نظرسنجی انجام ش��ده از عملکرد سازمانها،
نهاده��ا و ارگانها در ته��ران از حیث اعتماد
عموم��ی و رضایتمندی ،پلی��س پایتخت در
باالتری��ن رتبه ق��رار دارد .س��ردار رحیمی در
دفتر نظارت همگانی اظهار داش��ت :در آخرین
نظرسنجی انجام ش��ده از عملکرد سازمانها،
نهاده��ا و ارگانه��ا در تهران ب��زرگ از حیث
اعتماد عمومی و رضایتمندی ،پلیس پایتخت
در باالتری��ن رتبه قرار دارد .وی افزود :در  5ماه
سال جاری در جمعبندی انجام شده تقدیر از
عملکرد نس��بت به مدت مشابه سال قبل 50
درصد افزایش ،درخواست همکاری و مساعدت
م��ردم از پلی��س  48درصد افزای��ش و میزان
ش��کایت از عملکرد پلیس  15درصد کاهش
داشته است .سردار رحیمی اضافه کرد :طی روز
گذشته در دفتر نظارت همگانی به درخواست
 610نفر مراجعان با اغماض و روی گشاده پاسخ
داده شد.
کوتاه وگویا
محمود محمدینس��ب ،دبی��رکل جمعیت
هاللاحم��ر با اش��اره ب��ه کمک دول��ت برای
پرداخ��ت مبلغی به خانوادهه��ای زلزلهزده در
کرمانشاه که بعضی از آنها جان باختهاند ،گفت:
جمعیت هاللاحمر پیش از این به بازماندگان
 620نفری که در زلزله کرمانشاه جان خود را
از دست داده بودند  5میلیون تومان هدیه داده
بود و حاال پس از این اتفاق یک هفته قبل دولت
بهواسطه استانداری  3میلیارد و  100میلیون
تومان دیگر به جمعیت هاللاحمر پرداخت کرد
تا  5میلیون تومان دیگر به حس��اب این 620
خانواده واریز شود.

