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برگزاریمسابقاتورزشیزنانشاغل
دستگاههایاجراییکشور

ایسنا :مش��اور رئیسجمهور و رئیس مرکز امور زنان
و خانواده از برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزشی
زنان ش��اغل در دس��تگاههای اجرایی کشور خبر داد.
مریم مجته��دزاده برگزاری این مس��ابقات را یکی از
برنامههای مرکز در آس��تانه هفته «گرامیداشت مقام
زن» عنوان و اظهار کرد :این مسابقات در  6رشته شنا،
والیبال ،آمادگی جس��مانی ،تیراندازی ،طنابکشی و
تنیس روی میز برگزار خواهد ش��د .وی با بیان اینکه
یکهزار و  200زن ورزشکار شاغل از  35دستگاه کشور
در این مسابقات با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت،
گفت :این مسابقات از  28اردیبهشت تا سوم خرداد ماه
برگزار میشود .رئیس مرکز امور زنان و خانواده با تاکید
بر اینکه مسابقات در سطح تهران برگزار میشود ،اضافه
کرد :برخی دس��تگاهها اعضای تیم خود را از سراس��ر
کشور دعوت کردهاند .مجتهدزاده در پایان با اشاره به
تاکید رئیسجمهور بر ایجاد نشاط در زنان و دختران،
برگزاری این مسابقات را یکی از برنامههای مرکز امور
زنان در همین راستا دانست.

بازدید  3میلیون نفر
با حمل و نقل عمومی از نمایشگاه کتاب

مهر :بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
در حالی به پایان رسید که بیش از  3میلیون نفر یعنی
حدود دو س��وم مجموع بازدیدکنندگان با استفاده از
وسایل حمل و نقل عمومی بویژه مترو خود را به محل
نمایشگاه کتاب رس��اندند و از آن دیدن کردند .تعداد
شهروندانی که از طریق مترو از نمایشگاه کتاب دیدن
کردند با کاهش س��رفاصله حرکت قطارها ،نسبت به
سال گذشته  15درصد بیشتر و به موازات آن خطوط
فوقالعاده اتوبوس��رانی به منظور بازدید از نمایشگاه از
 5خ��ط به  12خط افزایش پیدا کرد .از س��وی دیگر
همایون فتاحی،مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری
تهران از افزایش  15درصدی ترافیک سنگین نسبت به
زمان مشابه سال گذشته در معابر اطراف نمایشگاه خبر
داد و گفت :این در حالی است که ترافیک سنگین ثبت
شده در این معابر نسبت به مدت مشابه هفته قبل از
برگزاری نمایشگاه نیز  11درصد اضافه شد.

نخستین جشنواره عفاف و حجاب
برگزار میشود

ایرنا :مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعالم
کرد :نخستین جش��نواره «عفاف و حجاب» همزمان
با میالد حضرت زهرا(س) و روز زن برگزار میش��ود.
این جشنواره به منظور ترغیب و تشویق پژوهشگران
و هنرمندان در راستای اهداف و رسالت خود بر اساس
بند  14س��ند فرابخشی با موضوع تعمیق و گسترش
فرهنگ عف��اف و حجاب برگزار میش��ود .مرکز امور
زن��ان و خانواده ریاس��ت جمه��وری در اطالعیهای از
همه نویسندگان ،هنرمندان ،پژوهشگران ،فرهنگیان،
دانشآموزان و عالقهمندان دعوت کرده است آثار خود
را در قالب شعر ،مقاله ،داستان ،خاطره ،عکس ،فیلم و
نمایشنامه پیرامون عفاف و حجاب به محل این مرکز و
یا به پست الکترونیکی public@women. gov. ir
ارسال کنند .زمان ارسال آثار همزمان با میالد حضرت
فاطمه(س) ،میالد حض��رت امام خمینی(ره) و هفته
بزرگداش��ت مقام زن و روز مادر مصادف با  13خرداد
ماه  1389آغاز و مهلت آن  31مرداد ماه پایان مییابد.
پس از داوری ،دهها نفر از برگزیدگان ،جوایز ارزندهای
را در تاری��خ  17آذرماه  89همزمان با میالد حضرت
معصومه(س) دریافت میکنند.

مراجعه کنندگان به خانههای مردم
مأمور وزارت بهداشت نیستند

برنا :س��خنگوی وزارت بهداش��ت تاکید کرد :وزارت
بهداشت هیچ فردی را به عنوان مأمور بهداشتی به در
خانههای مردم اعزام نکرده و افرادی که با کارت جعلی
اقدام به این کار کردهاند ،مامور وزارت بهداشت نیستند.
سیدحمید حسینی اعالم کرد :در پی تماسهای مکرر
مردم و همکاران رسانهای درباره مراجعه افرادی به در
خانههای مردم که با ارائه کارت خود را مامور بهداشت
وزارت بهداشت معرفی میکنند و از مردم درخواست
پول دارند ،وزارت بهداش��ت اع�لام میکند که هیچ
برنام��های برای مراجعه به در من��ازل مردم ندارد .وی
افزود :وزارت بهداش��ت در حال حاضر هیچ برنامهای
برای مراجعه به منازل هموطن��ان ندارد و در صورتی
که چنین اقدامی الزم باشد ،مراتب پیشاپیش از طریق
رسانههای رسمی به اطالع عموم مردم میرسد .مدیر
روابط عمومی وزارت بهداش��ت اضافه ک��رد :بتازگی
مش��اهده شده در برخی مناطق ش��هری تهران افراد
ناشناسی با کارت شناسایی جعلی ،خود را مامور این
وزارتخان��ه معرفی کرده و با مراجع��ه به منازل مردم
وجوهی را به عنوان حق اش��تراک برای ارس��ال اقالم
بهداشتی به منازلشان از آنان دریافت میکردند.
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برداشت دانشجو از یافتن مقصر در حادثه نشست در خیابان ولیعصر

گود منیریه و داستان مرغ و تخممرغ!

امير گودرزي :فرونشس��تن زمین در میدان منیریه بیش از
آنکه به حادثه فرونشست خیابان امام خمینی(ره) شباهت
داش��ته باش��د به اتفاقاتی مانند حادثه سعادتآباد ،سرقت
مجسمههای تهران ،آلودگی آب شرب و اتفاقاتی از این دست
شبیه است چون در این گونه رخدادها هرگز مقصر شناخته
نمیشود .ش��اید از اینرو سخنگوی شورای شهر تهران در
حاشیه جلسه غیرعلنی یکشنبه به اظهارات مدیرعامل مترو
درباره حادثه نشس��ت خیابان در میدان منیریه اشاره کرد
و گفت :داس��تان پیدا کردن مقصر برای نشست خیابان در
میدان منیریه همان داس��تان مرغ و تخممرغ است .خسرو
دانشجو روز یکشنبه و در پایان دویست و هشتاد و یکمین
جلسه غیر علنی شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور
ش��هردار تهران به همراه مدیرعامل متروی تهران و معاون
فنی و عمرانی خود در جلس��ه برای ارائه توضیحاتی درباره
ریزش خیاب��ان در میدان منیریه ،اع�لام کرد :توضیحات
ش��هردار و همراهان وی مبنی بر این بود که نش��ت آب و
گاز و بیتوجهی نسبت به آن زمینه نشست خیابان را فراهم
کرده اس��ت ،چراکه حجم خاک شسته شده توسط آب در
طوالنیمدت باعث بروز این حادثه شده است .وی ادامه داد:
جدا از صحت و س��قم این توضیحات اعضای شورای شهر
تهران تاکید داشتند که دستگاههای اجرایی و دستگاههای
متول��ی مربوط به خدمات عمومی نباید نس��بت به چنین
حوادث و زمینههای بروز آن بیتوجه باشند .دانشجو با اشاره
به اظهارات مدیرعامل متروی تهران بیان کرد :آقای هاشمی
تاکید دارد که بارها نسبت به نشست این محدوده و احتمال
خطر برای ساکنان به سازمان آب و گاز هشدار داده شده ،اما
توجهی نشده است .سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد:
متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل بیتوجهی به اهمیت
موضوع تشکیل جلسه کارشناسان رده پایین در این جلسه

عكس :محمود شيري ،برنا

ف�ارس :نایب رئیس کمیس��یون قضای��ی مجلس از
نیروی انتظامی خواست تا مش��کالت مبارزه با مواد
مخدر صنعتی را به این کمیسیون ارائه دهد و اعالم
کرد :پلیس چنین مسائلی را فقط از طریق رسانهها
و مطبوع��ات مط��رح میکند .فره��اد تجری گفت:
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجل��س آمادگی دارد
تا ضمن بررس��ی این نواقص و مشکالت قانونی برای
رفع آنها اقدام فوری کند .نماینده مردم قصرشیرین
در مجل��س اف��زود :پلیس به جای رس��انهای کردن
مش��کالت و ضعف قوانین بهتر است مشکالت را از
مسیر قانونی و به جایگاه واقعی منتقل کند تا بررسی
تخصصی ش��ود .وی اظهار داشت :نیروی انتظامی به
جای حل ریشهای مسائل و مشکالت به دنبال توسعه
صالحیتها و دخالت در ابعاد مختلف است و هنوز از
سوی ناجا موضوعی در زمینه مواد مخدر صنعتی به
کمیسیون منتقل نشده است.
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رواق

حاضر میشدند و بنا بر اظهارات شهردار تهران این جلسه
کارآیی الزم را نداش��ته و سالهاست که تشکیل نمیشود.
دانشجو که عضویت در هیات مدیره باشگاه استقالل تهران
را هم برعه��ده دارد با ادبیات فوتبالی به حرفهایش ادامه
داد و با بیان اینکه اگر قرار باشد پس از هر حادثهای مردم
خسارت ببینند و مسؤوالن توپ را به زمین یکدیگر بیندازند،
در این شرایط فلسفه چنین شورایی چه میشود ،ادامه داد
که چنین مسائلی با تعامل بیش��تر و همکاری حداکثری
مس��ؤوالن کمتر به وجود میآید .س��خنگوی شورای شهر
تهران با اشاره به اظهارات مدیرعامل متروی تهران ،تصریح
کرد :آقای هاش��می مدعی است که چندینبار در نامههای
کتبی احتمال ریزش و نشس��ت خیابان در این محدوده را
به کسبه و مسؤوالن مربوطه هشدار داده ،اما توجهی صورت
نگرفته است و حتی شرکت مترو یکی از ساختمانهای واقع
در میدان را نیز به دلیل احتمال ریزش تخلیه و تملک کرده
اس��ت .وی با تاکید بر اینک��ه تا زمان تحقق مدیریت واحد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

اعالم نتایجکنکورکارشناسی ارشد ،جمعه ساعت 20

رئی��س س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور ب��ا بیان
اینکه کارنامه نتایج اولیه کنکور کارشناس��ی ارش��د 89
س��اعت 20جمعه  31اردیبهش��ت ماه منتش��ر میشود،
گف��ت :داوطلبان برای دسترس��ی به نتیج��ه آزمون باید
ش��ماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات
شناسنامهای خود را وارد کنند.
محمد حسین س��رورالدین در گفتوگو با مهر افزود:
داوطلبانمیتوانندباورودبهسایتسازمانسنجشبهنشانی
 www. sanjesh. orgاز نتیج��ه آزم��ون خ��ود اطالع
یابند .وی اظهار داشت :دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای
تحصیلی این آزمون که ش��امل شرایط ،ضوابط و ظرفیت
پذیرش رشتههاست در سایت اینترنتی این سازمان قابل
دس��ترس خواهد بود و آن دسته از داوطلبانی که مجاز به
انتخاب رشتههای تحصیلی میشوند در صورت تمایل به
دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی
میتوانن��د از روز سهش��نبه  4خردادماه تا روز دوش��نبه
10خردادماه به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود
مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام کنند .رئیس سازمان
سنجش به داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389توصیه کرد:
ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب
رشتههای تحصیلی اقدام کرده و کد رشته محلهای مورد
نظر خود (حداکثر  100کد رشته محل) را از میان کد رشت ه
امتحانی مجاز و یا کد رشتههای امتحانی مجاز انتخاب و
کد رشت ه محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت عالقه
مرتب کنند و پس از آن کد رش��تههای انتخابی را در فرم
پی��ش نویس به ترتیب عالقه درج و پ��س از اطمینان از
صحت کد رشته محلهای انتخابی نسبت به ثبت کد رشت ه
محلهای انتخابی و تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که
در نظر گرفته شده ،اقدام کنند .وی اظهار داشت :داوطلبان
باید در محدوده زمانی که از ساعت  9صبح روز چهارشنبه
5خرداد تا ساعت  24روز دوشنبه  10خرداد در نظر گرفته
شده است ،برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با
وارد کردن اطالعات کارت اعتباری ثبت نام یا شماره پرونده
و کد رهگیری انتخاب رشته کنند .سرورالدین گفت :پس
از تایید نهایی کد رشت ه محلهای انتخابی توسط داوطلب،
رمز  15حرفی توس��ط سیستم به عنوان رسید در اختیار
داوطلب قرار داده خواهد شد.

شهری و مدیریت پارهپاره شهر در شرایط فعلی ،وقوع چنین
اتفاقاتی باز هم احتمال دارد ،اضافه کرد :اینکه مدیر ارش��د
چنین شوراهایی چه کسی باشد ،مهم نیست و ما اصراری
به ریاس��ت شهردار تهران در این ش��ورا نداریم .دانشجو در
پاس��خ به سوالی در رابطه با مقصر اصلی این حادثه ،عنوان
کرد :وظیفه شورا پیدا کردن مقصر این حادثه نیست ،بلکه
ما به دنبال این هستیم که بدانیم کدام مسوول به وظایف
خود عمل نکرده است.
وی خاطرنش��ان کرد :شرکت مترو مدعی است که موضوع
نشت آب در محل ریزش را بارها به صورت کتبی به شرکت
آب اعالم کرده است و سازمان آب نیز تاکید دارد که علت
شکس��ت لوله آب ،عملیات تونلسازی مترو است و به قول
مدیرعامل متروی تهران داس��تان «مرغ و تخممرغ» درباره
این حادثه پیش میآید .س��خنگوی ش��ورای شهر تهران
همچنین به اظهارات یکی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران
درباره مشکالت مردم پس از حادثه نشست خیابان در میدان

منیریه اش��اره کرد و ادامه داد :پس از وقوع این حادثه آب،
برق و گاز این محدوده برای س��اعات متوالی مختل و مردم
دچار مشکل شده بودند و باید در این شرایط دستگاههای
خدمترسان به صورت اضطراری خدمترسانی خود را انجام
میدادند ،اما متاس��فانه این اتفاق رخ ن��داد و مردم پس از
وقوع این حادثه دچار مشکل شدند .سخنگوی شورای شهر
تهران در ادامه حرفهایش به سرقت مجسمهها اشاره کرد
که بیشباهت به حادثه منیریه نبود و گفت :براساس آخرین
تماس با مسؤوالن انتظامی هنوز هیچ نتیجه مثبتی به دست
نیامده است .به گفته او ،اعضای هیاترئیسه شورای شهر و
رئیس شورا این موضوع را پیگیری میکنند .دانشجو گفت:
سازمان زیباسازی شهر تهران فقط  2مجسمه را برای ترمیم
و مرمت جابهجا کرده بود ولی باقی مجسمهها دزدیده شدند.
مهدی چمران ،رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز درباره
این موضوع گفت :دزدیدن مجسمهها مایه تمسخر و تحقیر
مدیریت شهری شده است ،در صورتی که مدیریت شهری
در پیگیریهای انجام شده از مسؤوالن انتظامی به این نتیجه
رسیده است که هنوز سرنخی در این زمینه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :طبق بررسیهای انجام شده گویا از آذر
سال گذشته ربوده شدن این مجسمهها اتفاق افتاده است
ولی در حال حاضر رنگ و بوی خبری به خود گرفته است.
بدون شک این آخرین اتفاقی نیست که این طور با جان و
آسایش مردم بازی میکند و مسؤوالن نهتنها از شهروندان
عذرخواهی نکرده بلکه هیچ یک تقصیر را بر عهده نمیگیرند.
در روزه��ای آینده با چندبار بتونريزي هم اوضاع رو به راه
میشود و هیچکس نمیپرسد مسؤولیت این حادثه با چه
افرادی بوده اس��ت ،بدون اینکه به این بیندیشد که اگر این
ریزش به جای  12شب 12 ،ظهر رخ داده بود میتوانست به
یک فاجعه تبدیل شود.

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت با اشاره به احیای دوباره اداره مامایی خبر داد

امکان استفاده مادران از«مامای همراه» با50هزارتومان

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت از احیای مجدد اداره
مامایی به صورت مستقل زیرمجموعه معاونت درمان این
وزارتخانه خبر داد .فرح بابایی به ایس��نا گفت :اداره مامایی
بار دیگر به صورت اداره مستقل زیر مجموعه معاونت درمان
ابالغ و بازگشایی شد ،این در حالی است که این اداره پیش
از این به عنوان یک واحد در زیرمجموعه مرکز توسعه شبکه
فعالیت میکرد .وی با اش��اره به ابالغ بخشنامه مربوط به
«مامای همراه» همزمان با مراسم روز جهانی ماما در سال
جاری ( 13اردیبهش��تماه) گفت :هر چند این مساله در
ایران برای اولین بار مطرح شده اما در دنیا از سابقه طوالنی
برخوردار است .وی در ادامه به مجوز وزارت بهداشت برای
تاسیس مراکز مشاوره مامایی از  2سال گذشته اشاره کرد
و گفت :این مراکز حدود یک س��ال اس��ت که آغاز به کار
کردهاند .براین اس��اس ماماهایی که تمایل به ش��رکت در
ط��رح «مامای همراه» دارند میتوانند برای ثبتنام به این
مراکز مراجعه کنند .بابایی آغاز خدمات مامای همراه را از
دوران ب��ارداری تا دوران پس از زایمان عنوان کرد و افزود:
در صورت تمایل م��ادر ،مامای همراه میتواند همراه مادر
در کالسهای آمادگی زایمان که ط��ی دوران بارداری در

مراکز مشاوره برگزار میشود ،شرکتکند .همچنین مامای
همراه میتواند طبق درخواست مادر در اتاق زایمان حضور
داشته باشد .پس از زایمان نیز بنابر نظر مادر ،مامای همراه
میتواند برای آغاز شیردهی و مراقبت از نوزاد در کنار مادر
حضور داش��ته باشد .بابایی در رابطه با هزینههای «مامای
همراه» گفت :تعرفهها هم اکنون به صورت خصوصی است،
اما وزیر بهداشت در روز جهانی ماما پیگیری برای پوشش
بیم��های آن را مطرح کردهان��د .در مجموع ،هزینه حضور
«مامای هم��راه» از زمان آغاز درد زایمان تا پس از زایمان
(بدون پوش��ش بیمهای) به طور متوس��ط حدود  50هزار
تومان است .همچنین برآورد هزینه هر جلسه حضور مامای
همراه در دوران بارداری یا پس از زایمان معادل یک ویزیت
مامایی است .رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت در رابطه
با زمان اجرایی شدن این بخشنامه گفت :این بخشنامه در
روز جهانی ماما ابالغ ش��ده و ممکن اس��ت اجرایی شدن
آن مقداری زمان ببرد اما بیمارس��تانهایی وجود دارند که
مقدمات آن را فراهم کرده بودند و منتظر ابالغ بخش��نامه
آن بودند؛ به عنوان مثال در حال حاضر بیمارستان امالبنین
مشهد این طرح را اجرایی کرده است.

هشدار مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

آالیندهسمیآزبستهوایتهران50تا70برابرشرایطهوایپاکاست

مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان
اینکه براساس اندازهگیریهای صورت گرفته ،آالینده سمی
بسیار خطرناک و سرطانزای آزبست در هوای شهر تهران 50
تا  70برابر میزان این آالینده در هوای پاک دیگر کشورهاست،
گفت :تحقیقات نشان میدهد وجود آزبست در هوای تهران
ناشی از لنت ترمزها و صفحه کالچ خودروهاست .به گزارش
ایسنا ،یوسف رش��یدی در ادامه افزود :برای مشخص شدن
میزان آزبس��ت موجود در هوای ته��ران  50نمونهگیری از
بخشهای مختلف ش��هر در اواخر بهمن و اس��فندماه سال
گذش��ته که از ماههای پرتردد و ترافیک در تهران محسوب
میش��وند ،صورت گرفت و براس��اس نتایج به دست آمده
مشخص شد که آزبست در هوای شهر تهران  50تا  70برابر
بیشتر از شهرهایی در دنیاست که دارای هوای پاک هستند.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه باید میزان آزبست موجود
در هوای تهران در تمام شرایط و نقاط مختلف شهر بررسی
میشد ،اواخر بهمن و اسفندماه برای اندازهگیری میزان این
آالینده در هوا انتخاب ش��د که جزو ماههای پرتردد در سال
است و در 50نمونهگیری صورت گرفته از نقاط مختلف شهر
مشخص شد که آالینده سمی ،بسیار خطرناک و سرطانزای
آزبست در هوای تهران بسیار باالست که وجود این آالینده

در هوا بیشتر ناشی از لنت ترمزها
و صفح��ه کالچ خودروهاس��ت.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران تاکید کرد :متاسفانه
خودروسازان داخلی هنوز آزبست
را از ترکیبات س��اخت لنت ترمز
و صفح��ه کالچ خودروها حذف
نکردهان��د و  65درص��د مواد به
کار رفته در س��اخت لنت ترم��ز و کالچ خودروهای داخلی
را آزبس��ت تشکیل میدهد که این موضوع به شدت سبب
باال رفتن میزان آالینده س��می آزبست در هوای شهر شده
اس��ت .وی با تاکید بر اینکه تحقیقات صورت گرفته نشان
میدهد ،میزان آزبست در هوا در مناطق پرترافیک و پرتردد
شهر بیشتر است ،گفت :بررسی و اندازهگیری آالینده سمی و
سرطانزای آزبست در نقاط مختلف شهر تهران صورت گرفته
چنانچه میزان آزبس��ت در هوای مناطق شمالی ،جنوبی و
مرکز شهر در این بررسی مشخص شده است .رشیدی افزود:
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که در نقاطی که
بیش��ترین تردد خودروها وجود دارد ،میزان آالینده سمی
آزبس��ت در هوا نیز بیشتر اس��ت ،چنانچه در این بررسی،

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه خبر داد

افزایش یک میلیونی دختران مجرد تا 10سال آینده

معاون پژوهش��ی مرک��ز مطالعات جمعیتی آس��یا و
اقیانوسیه گفت :اختالف میانگین سنی دختران و پسران در
ازدواج همچنان  5سال است و تا  10سال آینده یکمیلیون
دختر به جمعیت مجردان قطعی کش��ور افزوده میشود.
ش��هال کاظمیپور افزود :مشکل فعلی جامعه ما این است
که مردان ما با دخترانی در سنین پایینتر ازدواج میکنند
و تنها راهحل مش��کل تجرد قطعی دختران این است که
همسنگزینی همسری در کشور رخ دهد چرا که اگر تعداد
پسران در سن ازدواج را با دختران در آستانه ازدواج با فاصله
س��نی  2یا  3س��ال نیز در نظر بگیریم تعداد دخترهایی
که مجرد باقی میمانند ،کمتر میشود .وی اظهار داشت:
اس��تاندارد بینالمللی این اس��ت که از بین هر  205نوزاد
متولد شده در دنیا یکصد نوزاد دختر و  105نوزاد پسر باشد
و این ترکیب در ایران نیز مستثنا نیست چرا که مرگ و میر
پس��رها در بدو تولد بیشتر است و این تعداد دختر و پسر
معموالً در س��نین جوانی به تعادل میرسند .در ایران هم
معموالً در سالهای مختلف تفاوت جمعیت زنان و مردان
اختالفی در حدود یکمیلیون نفر داشته که طبیعی است.
کاظمیپور با بیان اینکه هماکنون تعداد دختران مجرد 15
تا  19س��اله از میزان پسرهای مجرد  15تا  19ساله کمتر

است ،ادامه داد :در تمام ردههای سنی تعداد دختران مجرد
همان گروه س��نی از میزان پسران مجرد کمتر است .وی
عنوان کرد :ولی به دلیل اینکه بین س��ن ازدواج دختران و
پسرها به طور متوسط  5سال فاصله وجود دارد در مقایسه
تعداد دخترهای مجرد  15تا  35س��اله با پسرهای مجرد
 20تا  40ساله ،تعداد دختران حدود یکمیلیون نفر بیشتر
اس��ت .وی با بیان اینکه این مشکل از سوی کارشناسان از
دهه  70گوشزد شده درباره علت این مساله گفت :به دلیل
افزایش تعداد موالید در دهه نخست انقالب کشور ما دارای
یک هرم سنی با قاعده وسیع بوده و تعداد جمعیت  15تا
 19س��اله کش��ور از جمعیت  20تا  24ساله بیشتر بود و
زمانی که تعداد دختران را یک رنج سنی پایینتر میگیریم
این قاعده سنی متورمتر است و تعداد دخترهای بیشتری
در این رده قرار دارد .وی ادامه داد :با جمع شدن این قاعده
هرم س��نی ،تع��داد جمعیت  15تا  19س��اله از  20تا 24
ساله کمتر شده و تعداد دخترهای مجرد  15تا  35ساله از
پسرهای  20تا  40ساله کمتر میشود و در یک دهه آینده
پس��رهای در معرض ازدواج از دخترهای در معرض ازدواج
بیش��تر میشوند که این مساله منجر به مجرد ماندن یک
میلیون دختر تا 10سال آینده میشود.

میدان تجری��ش و نقاط مرکزی
شهر بیش��ترین آالینده آزبست
را در ه��وا داش��تند .وی تصریح
ک��رد :تحقیقات ص��ورت گرفته
نش��ان میدهد ،میزان آزبس��ت
در ه��وای مناطق مرکزی ش��هر
بویژه در خیابان و میدان انقالب،
خیاب��ان فتحیش��قاقی ،کارگر
ش��مالی و خیابان سهروردی بسیار باالست که این موضوع
سالمتی شهروندان را با خطر جدی مواجه میکند .وی در
ادامه اظهار کرد :همچنین براساس اندازهگیریهای صورت
گرفته منطقه یافتآباد ،اتوبان بسیج ،میدان بهمن ،خیابان
آزادی ،میدان آزادی ،پل گیش��ا ،انته��ای بزرگراه حکیم و
منطقه مس��عودیه تهران بعد از مناطق مرکزی بیش��ترین
میزان آزبس��ت در هوا را دارند .مدیرعامل ش��رکت کنترل
کیفیت هوای تهران خاطرنش��ان کرد :با توجه به اینکه در
اس��فندماه میزان بارش باران و همچنین وزش باد بیش��تر
بود ،پیشبینی میش��د ،میزان آزبست موجود در هوا کمتر
از بهمن ماه باش��د اما اندازهگیریهای صورت گرفته نشان
داد که با وجود مساعد بودن وضعیت آب و هوایی ،میزان این

آالینده سمی و بسیار خطرناک در هوای تهران در اسفندماه
به دلیل تردد بیشتر خودروها نسبت به بهمنماه بیشتر بوده
است .وی تاکید کرد :براساس تحقیقات صورت گرفته ،نوع
آزبستی که در هوای تهران وجود دارد «کریزوتیل» است که
مستقیما مواد به کار برده شده در ترمز و کالچ خودروها را
دربرمیگیرد و باید مسؤوال ن از خودروسازان بخواهند به طور
جدی اقدام به حذف آزبس��ت از مواد تشکیلدهنده ترمز و
کالچ خودروها کنند تا با جان و سالمتی شهروندان اینگونه
بازی نشود .رشیدی گفت :وجود این آالینده آزبست در هوا
میتواند س��بب بروز سرطان ریه شود و سالمتی شهروندان
را با خطر مواجه کند ،در واقع کس��انی که در مدت طوالنی
در معرض آزبست باشند احتمال ابتالی آنها به سرطان ریه
بسیار زیاد است و به همین دلیل امیدواریم توجه مسؤوال ن
به این موضوع جدی باشد و اقدامات الزم را برای کاهش این
آالینده در هوای ش��هر صورت دهند .وی افزود :آزبست در
محیط بافت تنفس��ی براحتی نفوذ کرده و احتمال سرطان
را بشدت باال میبرد ،حال آنکه الیاف آزبست حتی میتوانند
با نشستن روی لباس و بدن افراد به محیط خانه نیز منتقل
شوند و حتی سالمتی افرادی که از خانه خارج نمیشوند را
نیز با خطر مواجه سازند.

رئیس سازمان نقشهبرداری کشور اعالم کرد

نصب ایستگاههای هشدار سونامی در بندرعباس

رئیس س��ازمان نقشهبرداری کش��ور از ایجاد شبکه
اطالعات مکانی در کش��ور خب��ر داد و گفت :ایجاد این
ی شده که در
ش��بکه در برنامه پنجم توس��عه پیشبین 
صورت تصویب امکان دسترس��ی کارب��ران به اطالعات
مکانی را فراه��م میکنند .محمود ایلخان در حاش��یه
نشس��ت کمیته دائمی زیرس��اختهای  GISآس��یا و
اقیانوس��یه ،ایجاد این ش��بکه را از برنامههای مهم این
س��ازمان در س��ال جاری و س��ال آینده عنوان کرد و به
مهر گفت :ایجاد این ش��بکه در برنامه پنجم توسعه نیز
ی شده است که امیدواریم در مجلس به تصویب
پیشبین 
برس��د تا بتوانیم اقدامات مناس��بی در زمینه اطالعات
مکانی در کش��ور انجام دهی��م .ایلخان همچنین درباره
نقشههای خطرپذیری در این سازمان یادآور شد :تولید
نقش��ههای خطرپذیری حدود  5س��ال پیش از س��وی
سازمان نقشهبرداری با همکاری موسسه ژئوفیزیک درباره
زلزله انجام شد .وی با بیان اینکه نقشههای خطرپذیری
آتشفشان در کشور تولید نشده خاطرنشان کرد :سونامی
ب��ه آن صورتی که در اقیانوس��یه وج��ود دارد در ایران
وج��ود ندارد از این رو اقدام مهمی در این زمینه صورت
نگرفته اس��ت ولی بخش آبنگاری سازمان نقشهبرداری

در بندرعباس در حال نصب ایس��تگاههای هشدار است
تا با گزارشهایی که از این ایس��تگاهها دریافت میکنند
نقش��ههای خطرپذیری س��ونامی را تولید کند .رئیس
سازمان نقشهبرداری همچنین به تولید نقشههای25هزار
کل کش��ور اش��اره کرد و ادامه داد :این نقشهها در حال
ی میکنیم تا پایان شهریورماه
تولید هستند که پیشبین 
نقشههای 25هزار کل کشور تولید شوند .وی با اشاره به
برگزاری نشست کمیته دائمی زیرساختهای  GISآسیا
و اقیانوسیه توضیح داد :این کمیته یکی از کارگروههای
س��ازمان ملل با عنوان  PCGIAPاست و این نشست
در ایران با هدف بررسی همکاریهای مشترک و تعیین
دستور کار نشست آتی این کمیته در سنگاپور در حال
برگزاری است .نشست سنگاپور در پاییز برگزار میشود.
ایلخان تعیین دستور العملها و محورهای کار را از جمله
ماموریتهای مهم این کمیته نام برد و اظهار داشت :در
نشست سال گذشته ،این کمیته با توجه به جایگاه ایران
و توانمندیهایی که در زمینه نقشه و اطالعات مکانی در
کش��ور وجود دارد ،ایران را به عنوان عضو هیات رئیسه
این کمیته انتخاب و به دنبال آن پیشنهاد برگزاری این
نشست در ایران ارائ ه شد که مورد تصویب قرار گرفت.

وزارت بهداشت آلودگی شلیلهای
وارداتی به سم ددت را تأیید کرد

س��خنگوی وزارت بهداش��ت و درمان آل��وده بودن
ش��لیلهای وارداتی را به سم ددت مورد تایید قرار داد.
سیدحمید حسینی در گفتوگو با برنا درباره شلیلهای
وارداتی آلوده به س��م ددت بیان کرد :بررس��یها نشان
دهنده آن است که ش��لیلهای وارداتی از شیلی آلوده
به ددت بیش��تر از حد اس��تاندارد بوده است .وی ادامه
داد :وزارت جه��اد کش��اورزی و وزارت بازرگانی در این
زمینه وارد عمل ش��ده و به همراه اداره استاندارد جلوی
توزیع ش��لیلهای وارداتی را گرفتهاند .حس��ینی افزود:
اطالعرس��انی خوب و شفاف از طریق اداره استاندارد در
این زمینه انجام ش��ده است و وزارت جهاد کشاورزی و
بازرگانی در حال انجام وظایف قانونی هس��تند .وزارت
بهداشت و درمان با حساس��یت تمام مسؤولیتی را که
نسبت به سالمت مردم دارد و همچنین موضوع مطرح
ش��ده درباره برخی از اقالم میوهای مانند توت فرنگی و
شلیل که اداره اس��تاندارد روی آن نظر دارد را پیگیری
میکن��د .وی در خاتم��ه تاکید کرد :تنه��ا میوهای که
آلودگی آن مطرح شده شلیل وارداتی بوده و آزمایشها
روی توت فرنگی ،آلودگی را نشان نداده است.

نقلقول

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:قرار است وزیر
نیرو گزارش کاملی درباره وضع سالمت آب تهران ارائه
کند.
زکریا یازرلو ،رئیس س��ازمان آموزش و پرورش ش��هر
تهران :خیرین مدرسهساز تهران امسال  2هزار میلیارد
ریال به مدرسهسازی اختصاص دادهاند.
کیوان تاجبخش ،معاون دفتر ارزیابی سالمت سازمان
بیم��ه خدمات درمانی :مصرف دارو در کش��ور بس��یار
باالست و حدود  30درصد از اعتبارات این سازمان برای
دارو هزینه میشود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور :ایرانیان با سالی
5هزار تومان در مقابل  5حادثه بیمه میشوند.
قائممق��ام دبی��رکل س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر:
درحمایتهای اجتماعی از معتادان وخانوادههای نیازمند
آنها توفیقی نداشتیم.
سرپرس��ت کمیت��ه امداد ام��ام(ره) :توانمندس��ازی
خانوادهه��ای نیازمند اولویت برنامهه��ای کمیته امداد
امام(ره) است.
مجتبی شادلو ،رئیس مجمع خبرگان کشاورزی گفت:
روستاها را باید به مکانی امن برای سرمایهگذاری تبدیل
کرد.
س��یروس برن��ا بلداجی ،عضو کمیس��یون اجتماعی
مجلس :برخی تعبیرات مربوط به حجاب در دانشگاهها
متناسب باشأن نظام و مردم نیست.
زهره الهیان ،عضو فراکسیون زنان مجلس گفت :بیمه
زنان خانهدار در استحکام بنیان خانواده مؤثر است و طرح
آن در الیحه برنامه پنجم در حال بررسی است.
س��عید صفاتی��ان ،مدی��رکل درم��ان و حمایتهای
اجتماعی س��تاد مبارزه با مواد مخ��در گفت :آییننامه
اجرایی شربت تریاک به همه دانشگاههای علوم پزشکی
کشور ابالغ شده است.
کورش اس��کندری ،مع��اون اداره کل تع��اون وزارت
آموزش و پرورش :تمام حق بیمه طالیی فرهنگیان که
 12هزار تومان است از فیش حقوقیشان کسر و نیمی از
آن به شکل رفاهیات به آنها پرداخت میشود.

در رسانهها
قبض جریمه رانندگی امسال
الکترونیکیمیشود

ف�ارس :رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی اعالم کرد:
بزودی قبضهای جریمه الکترونیکی ش��ده و ماموران
پلیس رایان ه کوچکی در اختیار خواهند داشت که برگ
جریمه را صادر خواهد کرد .سردار اسکندر مومنی گفت:
این رایانههای دس��تی میتوانند همه اطالعات راننده و
خودرو را بازخوانی ک��رده و در نهایت پرینت جریمه را
به راننده متخلف تحویل میدهد .وی اظهار داش��ت :با
اجرایی ش��دن این طرح در س��ال  89مشکالت پلیس
کاهش مییاب��د و با الکترونیکی ش��دن قبض جریمه
میزان اش��تباهات ماموران و دیگر مشکالت به حداقل
میرسد .سردار مومنی افزود :با اجرایی شدن این طرح
دفترچهه��ای جریمه جمعآوری میش��ود و رایانههای
دستی جایگزین آن خواهد شد.

تشدید نظارت بر استخرها

مهر :رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی وزارت بهداشت
از تعطیلی  20اس��تخر در سال گذشته به علت رعایت
نک��ردن مس��ائل و موارد بهداش��تی خب��ر داد و گفت:
بخش��نامه نظارت بر اس��تخرها به عنوان اماکن ویژه به
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است.
مهندس رضا غالمی گفت :وزارت بهداش��ت همهساله
در آستانه فصل تابستان بخشنامهای را به دانشگاههای
علوم پزش��کی سراسر کشور ابالغ میکند که نظارت بر
اماکن عمومی بویژه استخرها تشدید شود .وی با تاکید بر
ارتقای وضع بهداشتی استخرهای کشور در سال گذشته
نس��بت به س��ال  ،87افزود :ح��دود  25درصد ارتقای
کیفیت رعایت موارد بهداشتی در استخرها صورت گرفته
ک��ه این میزان از  60تا  65درص��د به  85تا  90درصد
رسیده است.

سرخط

فروغ نيلچيزاده  ،مش��اور رئيس سازمان ملي جوانان
در امور دختران و زنان ،از ايجاد شبكه سازمانهاي مردم
نهاد فعال در حوزه عفاف و حجاب تا پايان نيمه نخست
امسال ،خبر داد.
مرضيه وحيد دس��تجردي  ،وزير بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکي ،به منظور شرکت در شصت و سومين
مجمع جهاني سالمت به ژنو ميرود.
ابوالحسن فقیه ،رئیس جمعیتهالل احمر برای دیدار با
مسؤوالن هالل احمر و صلیب سرخ جهانی وارد ژنوشد.
با اعزام کاروان دانشجویان پسر ،عمره دانشگاهیان از
 15تیر آغاز میشود.
استفاده نابهجا از قرصهای نیروزا موجب بروز سکته
در ورزشکاران میشود.

