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آمارهایی جدید از خشونت علیه زنان

 27درصد زنان تهرانی
قربانی خشونت شدهاند

علت مرگ خودخواسته پسر دانشجو

بهدنبال خودکشی یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و شایعه
مرگ او تحت تأثیر چالش نهنگ آبی ،بازپرس کشیک قتل پایتخت
ایــن موضــوع را تکذیــب کرد .به گــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران»،
ساعت  5:20عصر یکشنبه -دیروز -مأموران کالنتری  163ولنجک،
محسن مدیرروستا ،بازپرس کشیک قتل پایتخت را در جریان سقوط
مرمــوز پســر جوانی از ســاختمان دانشــکده حقوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی قراردادند.در بررســیهای صورت گرفته مشــخص شد پسر
 19ســاله دانشجوی ســال دوم حقوق بوده که با بر جا گذاشتن دست
نوشتهای در جیبش اعالم کرده بود به خاطرمشکالت مالی به زندگی
خود پایان داده است .این درحالی بود که در شبکههای مجازی شایعه
ســقوط پســر جوان تحت تأثیرچالش نهنگ آبی مطرح شده بود که
این موضوع از سوی بازپرس جنایی تکذیب شد.

مدیرعامل شستا :برای تعیین مدیران بنگاههای
اقتصادی سفارش نمیپذیریم

مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شســتا) با تأکید براینکه
بــرای تعییــن مدیریت عامــل و اعضای هیــأت مدیــره بنگاههــای اقتصادی
تحت پوشــش این شــرکت هیچ سفارشــی پذیرفته نمیشــود ،از اجرای طرح
تبارشناســی در ایــن بنگاههــا خبــر داد .مرتضی لطفــی گفت :با اجــرای طرح
تبارشناســی مدیرانــی که به صورت سفارشــی جذب شــدهاند یا توانایــی اداره
واحدهــای تولیدی را نداشــته باشــند از ادامه همــکاری باز خواهنــد ماند .وی
ارزیابی عملکرد مدیران و ارزشگذاری سهم مدیریت را در سوددهی شرکتها
از مهمترین شاخصهای تعیین شده در نخستین جلسه هیأت مدیره شستا
که هفته گذشــته برگزار شد دانســت و افزود :در این جلسه همچنین مقرر شد
برای تعیین شاخصها به موضوع افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای
بهدست آمده برای جذب سرمایهگذاران خارجی برمبنای اجرای برجام توجه
ویژه شــود .لطفی بــا بیان اینکه برخــی از واحدهای تولیدی متعلق به شســتا
بهدلیل اعمال سیاستهای تحمیلی با مازاد نیروی انسانی روبهرو شده است
این رویکرد را برای مدیریت واحدها هزینه بر دانست و گفت :بزودی برای حل
این مشکل هیأت مدیره شستا از راهکارهای عملی استفاده میکند .مدیر عامل
شســتا برگزاری آزمون ورودی برای تأمین نیروی انســانی بنگاههای اقتصادی
تحت پوشش خود را از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای جلوگیری از ورود
غیرمتعارف و سفارشــی به این شرکتها اعالم کرد .وی از اجرای طرحی خبر
داد کــه براســاس آن اطالعات مالی همه بنگاههــای اقتصادی متعلق به این
شرکت در سامانه اطالعاتی بورس اوراق بهادار (کدال) قابل رویت میشود.
مرتضی لطفی تعــداد بنگاههایی را که اطالعات مالی آنهــا در روزهای اخیر از
طریق سامانه اطالعاتی بورس اوراق بهادار به نمایش درآمده است  ۱۳۰بنگاه
برشــمرد و گفت :با اجــرای این طرح از این پس همه ذینفعان ،ســهامداران و
بازرسان میتوانند بدون هیچ مشکلی از میزان داراییهای بنگاهها و همچنین
نحوه عملکرد مالی آنها با خبر شوند .وی درآمد ساالنه حاصل از فروش کاال در
بنگاههای اقتصادی شرکت شستا را  ۲۱هزار میلیارد تومان و سود حاصل از آن
را  ۲هزار میلیارد تومان برآورد و پیشبینی کرد این میزان سود در سال آینده با
توجه به افزایش سرمایه گذاریها به  ۳هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان افزایش یابد.

مردم تهران ۲۰میلیارد تومان صدقه دادند

رونمایی از طرح ملی الگوی توسعه مشاغل خانگی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آیین
رونمایی از طرح ملی الگوی توسعه مشاغل خانگی در خراسان رضوی گفت:
توســعه مشــاغل خانگی با ایجاد مراکــز خالقیت محقق میشــود .به گزارش
«ایران» ،دکتر منصوری افزود :در یک ســال اخیر که بخش تولید در کشــور رونق
گرفت ،ســهم مشاغل خرد با کمتر از  10نفر فرصت شغلی و همچنین مشاغل
خانگی در رونق و توســعه اشــتغال قابل توجه بود .دکتر منصوری گفت :تجربه
نشان داده است که ایجاد فرصت شغلی که مبتنی بر پرداخت تسهیالت باشد،
چندان بادوام و پایدار نیست .لذا کارشناسان در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و جهاد دانشــگاهی طرحی با محوریت توســعه مشــاغل خانگی طراحی کردند
که ابزار آن متفاوت از گذشته بوده و مؤلفه اصلی آن ،روش بهبود یافته مشاغل
خانگی بود .منصوری افزود :طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی از ابتدای امسال
جزو برنامههای کالن دولت در راســتای تحقق شــعار ســال و توسعه اشتغال در
قالب گسترش اشتغال خانگی و محلی بود که پس از تصویب ،از سوی فرماندهی
ســتاد اقتصاد مقاومتی کشــور ابالغ شــد .وی اظهار کرد :در این راستا امسال 200
هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار طرحهای مبتنی بر توسعه اشتغال خانگی
قرار گرفت و همچنین از محل بودجه امسال ،یکهزار میلیارد تومان کمکهای فنی
و اعتباری با یارانه سود تسهیالت به این بخش اختصاص یافت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شورای شهر طی گزارشی خبر داد

کمک  ۲میلیون دالری دولت برای حل معضل دفع زباله در کالنشهرها
رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت
از دســتور ویــژه رئیــس جمهــوری بــرای
پرداخت دو میلیون دالر از محل صندوق
ذخیــره ارزی برای حل مشــکل پســماند
خبــر داد .عیســی کالنتــری بــا حضــور در
صحن علنی شورای شــهر تهران با اشاره
به جلســه روز دوشنبه با رئیس جمهوری
گفت :روز دوشنبه جلس ه یک ساعتهای با
حسن روحانی  -رئیس جمهوری -درباره
مسائل زیستمحیطی داشتم که آلودگی
کالنشــهرها ،پســماند ،ریزگــرد و حقابــه
تاالبهای کشور از جمله موضوعاتی بود
که در این جلســه مطرح شــد .دو مشــکل
ابتدایی (آلودگی کالنشــهرها و پســماند)
آسانتر حل میشود تا دو مشکل بعدی.
کالنتــری بــا اعــام خبــری خــوش گفت:
رئیــس جمهــوری به مــن دســتور داد که
بــا محمدباقــر نوبخــت -معــاون رئیس
جمهــوری -تمــاس بگیرم تــا دو میلیون
دالر از محــل صنــدوق ذخیــره ارزی برای
حــل مشــکل پســماندها از محــل بودجه
برای ســال آینــده تخصیص داده شــود تا
بتوانیم تا پایان چهار ســال آینده مشــکل
پسماندهای کشور را حل کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت آلودگی
کالنشهرها به طور نسبی بهتر شده است،
گفــت :تعــداد روزهــای آالینــده کمتــر از
نصــف روزهــای آالینــده در ســال  ۹۱بوده
اســت امــا بــه طــور متوســط هنــوز حدود
 ۹۰روز هــوای آلــوده داریــم کــه از شــورا و
شهرداری تهران میخواهم اقدام عملی
در ایــن زمینه انجــام دهیــم .کمتر حرف
بزنیم بلکه تصمیم بگیریم که چه کنیم.
بهعنــوان مثــال  ۳۰درصــد آلودگی هوای
تهران متعلــق به کامیونهایی اســت که
شــبانه وارد تهران میشــوند کــه معموالً
عمــر باالی  ۱۰ســال دارند و هیچکس این
کامیونها را نمیبیند چراکه وقتی خواب
هســتیم وارد تهــران میشــوند و هنــوز در
خواب هســتیم که تهران را ترک میکنند
امــا آلودگیشــان را بــرای مردم بــه جای
یگذارند.
م 
کالنتری با بیان اینکه همه مســائل به
صورت تئوری حل نمیشــود ،اظهارکرد:
مشــکل اصلی تهــران ،آلودگی هوا اســت
و ممکــن اســت که برای حل این مشــکل
حتــی چنــد کارخانــه هــم تعطیــل شــود
کــه بایــد همه بــا هم کمــک کنیم تــا این
مشکالت حل شود اما قبول کنید اگر شما
اراده کنید تا مشــکالت حل شــوند باید در
مقابــل گادفادرهایــی (پدرخوانــده) قــرار
بگیریــد کــه زورشــان هم کم نیســت .وی
افزود :به مســئوالن محیط زیســت اعالم
کردیــم کــه با دانشــگاهها قــرارداد ببندند
تا ســاکن دائــم پاالیشــگاهها بــرای انجام
تســت آالیندگی شــوند .کالنتری با اشــاره
به بوی نامطبوع در حوالــی فرودگاه امام
خمینــی(ره) گفــت :رئیــس جمهــوری
دســتور دادند تا وضعیت بــوی نامطبوع
در اطــراف فــرودگاه امــام خمینــی(ره)
پیگیــری شــود چراکــه در منطقــه ،۴
 ۵کیلومتری بوی نامطبوعی که متعلق به

 ۱۵ ،۱۴واحد آالینده اســت در فضا پخش
میشود که این واحدها نیز در حال اصالح
هستند و امیدواریم تا تابستان سال آینده
این مشکل مرتفع شود.
ëëســوزاندن الســتیک در  60نقطه اطراف
تهران
وی بــا بیــان اینکــه در جنــوب تهــران
 ۶۰منطقه زبالهســوزی وجود دارد ،گفت:
ایــن مناطق برای دیروز و امروز نیســتند و
جای سؤال است که شهرداری در راستای
این مهم چه کــرده؟ چراکه برخی زباله و
الستیک را آتش میزنند تا فلزات موجود
در آن را بردارند و برهمین اســاس یکی از
قویترینمدیرکلهایمحیطزیسترابه
تهران آوردیم تا ظرف ســه ماه آینده این
مشــکل را حل کنند .کالنتری درباره تأثیر
موتورسیکلتها بر آلودگی هوا گفت :وزیر
صنعت این آمادگی را دارد که موتورهای
غیراستاندارد را از رده خارج کند و اگر شورا
و شهرداری هم کمک کنند به طور عملی
وارد مبارزه بــا آلودهکنندگان هوای تهران
خواهیــم شــد و حــرف بــس اســت و باید
کار کنیــم .وی با بیــان اینکه  ۴۲۲صنعت
آالینده در تهران شناسایی شده و سازمان
حفاظت محیط زیست نیز به آنها اخطار
داده اســت ،گفــت :شــهرداری جریمــه
ایــن واحدهای آالینــده را باید صرف رفع
آلودگی کند نه اینکه این جریمه را صرف
کارهــای دیگــر کنــد و بــرای رفــع کســری
بودجهاش در نظر بگیرد .وی با بیان اینکه
متأسفانه قانون پنج ســاله مجلس برای
حمایت از ســاخت خودروهای داخلی به
قانون  ۳۰ســاله تبدل شــده اســت ،گفت:
در برخی موارد محیط زیست و شهرداری
به تنهایی زورشان نمیرســد و الزم است
دستگاههای دیگر نیز وارد شوند.
ëëشستن گاو و گوسفند در محل تأمین آب
تهران
وی همچنیــن بــه مشــکالت منابــع
تأمینکننده آب تهران اشاره کرد و گفت:
به مدیرکل اســتان تهران دســتور دادهایم
کــه شــرایط را برای حــل آلودگــی اطراف
منابــع آبــی تهــران ســختگیرانهتر کنــد
چراکــه شــاید باورتــان نشــود جاهایی که
محل تأمین آب تهران هســتند ،همچون
ســد الر ،لتیــان ،کــرج ،جاجــرود و ...محل
شستوشوی گاو و گوسفندمان شده است
و باید محل حفاظت شده را تشدید کنیم
امــا ایــن مهم تــا جایی اســت کــه زورمان
برســد ،چراکــه محیطبانانمــان محکــوم
به کشــته شدن هســتند و اگر کارشان هم
انجام شود محکوم به قصاص میشوند.
قانون محیطبانان نیز در مجلس در حال
بررسی است و برای حفاظت از منابع آب
تهــران نیازمنــد کمک شــورا و شــهرداری
هســتیم چراکــه براســاس اســتانداردها
تــا شــعاع  ۲۰۰متــری منابــع آبــی ،افــراد
ممنوعالورود هســتند اما بروید ببینید که
گله گله گوسفند در این منطقه شستوشو
یشوند.
داده م 
کالنتــری پــس از شــنیدن دیــدگاه
شــوراییها گفــت :بررســیها نشــان داده

اســت که  ۲۰درصد آلودگی هــوای تهران
و کــرج بهدلیــل فعالیــت یــک نیــروگاه
اســت و وزیــر نفت نیــز تأکید کــرده که اگر
پاالیشــگاهی ســوختش غیراســتاندارد
باشد تعطیلش کنید .نیروگاهی همچون
نیــروگاه شــهید رجایــی در روزهایــی کــه
وارونگی دما را شــاهد هســتیم  ۲۰درصد
آلودگــی هــوا را تولید میکند .بــه گفته او،
بــرای مثال  ۵۰کارخانه آالینــده در تهران
داریــم کــه تعطیلی آنها موجــب بیکاری
حــدود  ۱۰هــزار نفــر میشــود .حــال باید
تصمیــم بگیریــم کــه اولویــت مــا هــوای
پاک اســت یا موضوعات دیگــر .کالنتری
همچنین درباره آخرین وضعیت بزرگراه
شهید شوشتری گفت :شرط سازمان برای
ســاخت این بزرگراه این است که حتماً از
تونل استفاده شود.
وی بــا بیــان اینکــه باید برای ســاخت
بزرگراه شوشتری در منطقه حفاظت شده
سرخه حصار از تونل استفاده شود ،گفت:
بودجه شــهرداری تهران ساالنه حدود ۲۰
هــزار میلیارد تومان اســت ،ایــن در حالی
است که کل بودجه محیط زیست در کشور
 ۵۰۰میلیــارد تومــان اســت و الزم اســت
شهرداری محیط زیست را جدیتر بگیرد.
ëëقــول رئیس مجلــس برای حل مشــکل
سپنتا
رئیس شــورای شــهر در ابتدای جلسه
دیــروز از قول الریجانی برای حل مشــکل
ســپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر
یزد خبر داد .محسن هاشمی رفسنجانی
دربــاره موضــوع عضویــت ســپنتا نیکنام
منتخــب شــورای شــهر یــزد نیــز بــا بیان
اینکه مســأله این فرد به یک ســؤال برای
افکار عمومی تبدیل شــده است ،گفت :از
آنجایی که دولت و مجلس برگزارکنندگان
ایــن انتخابات بودند ،بایــد مدافع حقوق
مردم باشــند و شورای شهر نیز نمیتواند
به این موضوع ورود کند .وی با بیان اینکه
در مالقــات با الریجانــی ،رئیس مجلس،
موضــوع ســپنتا نیکنــام هم مطرح شــد،
گفــت :رئیــس مجلــس قــول داد کــه بــا
اختیــارات و شــخصیت حقیقی کــه دارد،
این مســأله را حل کند و امیدواریم در این
شرایط حســاس بینالمللی این موضوع
مرتفع شــود .محسن هاشمیرفسنجانی
همچنیــن با اشــاره بــه حادثه انفجــار در
پاالیشــگاه نفت شــهید تندگویــان ،گفت:
این حادثه بهدلیل رعایت نکردن مسائل
ایمنــی رخ داده کــه به بازمانــدگان هفت
قربانــی این حادثــه تســلیت میگوییم و
بــرای مجــروح حادثه نیز طلــب بهبودی
داریم.
۵۰۰ëëنفردرهفتهبهدلیلآلودگیهواکشته
میشوند
مجید فراهانی در واکنش به اظهارات
کالنتری؛ رئیس سازمان حفاظت محیط
زیســت گفت :از ایشان انتظار ارائه برنامه
عملیاتــی در رفــع مســأله آلودگــی هــوا
میرفت .تهیه فهرســت دقیق و جامعی
از مــواد آالینــده بــا توجــه بــه فهرســت
موجود جامع نیســت .باید ســاز و کارهای

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست:

برای عبور اتوبان از پارک ملی سرخه حصار کوتاه نیامدیم

نیم نگاه

ســخنگوی شــورای شــهر تهران ،دیروز از زمزمههایی درخصوص کوتاه آمدن سازمان حفاظت محیط زیست
در برابر اجرای طرح شــهید شوشــتری از داخل پارک ملی ســرخه حصار خبر داد و گفت :بزرگراه شهید شوشتری
طرح بزرگی است که تکمیلکننده رینگ کمربندی تهران است .علی اعطا با بیان اینکه این طرح سالها به علت
اختالف نظر شهرداری و محیط زیست متوقف شده است ،گفت :شهرداری اعالم کرده که برای تکمیل این بزرگراه
باید یک سوم این مسیر از منطقه حفاظت شده سرخ ه حصار بگذرد که این مسأله مورد انتقاد سازمان حفاظت
محیــط زیســت قرار گرفته اســت اما اخیــراً زمزمههایی مطرح شــده که ســازمان حفاظت محیط زیســت در این
خصوص کوتاه آمده است .او افزود :برخی سازمانها ،توسعهگر هستند و برخی سازمانها نیز نگاه حمایتی دارند
اما اگر ســازمانهای متولی حمایت شــعار توسعه بدهند ،این نگرا ن کننده اســت .اما اظهارات سخنگوی شورای
شــهر با واکنش معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیســت همراه شد .حمید ظهرابی ،معاون محیط زیست
طبیعی ســازمان محیط زیســت در این باره به «ایران» گفت :پیش از این گزارش ارزیابی اثرات زیســت محیطی
اتوبان شوشتری از داخل پارک ملی سرخه حصار به سازمان ارائه شده که به دالیل زیادی کمیته ارزیابی این گزارش
را تأیید نکرده است بنابراین ،این گونه نیست که سازمان برای عبور این اتوبان از داخل پارک ملی کوتاه آمده باشد.
او افزود :اما ممکن است جای مذاکره برای رفع نقایص طرح و کاهش اثرات سوء جاده وجود داشته باشد.

ممنوعیت ،حذف تدریجی و محدودیت
در انتشــار این آالیندهها منتشــر شود .او با
اشــاره به قربانیــان آلودگی هــوا در تهران
افزود :در سال  ٨٤بیش از  10هزار نفر جان
دادنــد و در ســال  ٩٥این عدد بــه دوبرابر
رسید.ما امروز در تهرانی زندگی میکنیم
کــه هفتهای  ۵۰۰نفر به خاطر آلودگی هوا
کشته میشــوند .در حقیقت گویا هفتگی
یک ایرباس غول پیکر در شهرمان سقوط
میکنــد و عیــن خیالمــان نیســت .آرش
حســینی میالنی نیز بــا تأکید بــر اهمیت
الیحــه هــوای پــاک افــزود :ســاز و کارهای
تأمیــن منابــع مالــی بــرای اجــرای قانون
هوای پاک در دســتور کار قرار گرفته است،
نیاز اســت که در خصوص تبصــره  ۲ماده
 ۸قانــون هــوای پــاک و اجرایی شــدن آن
در بودجه ساالنه ،ردیفی برای جایگزینی
موتورهــای برقــی کــه در آن پرداخــت
تسهیالت با کارمزد  ۴درصد و بازپرداخت
 ۱۰ساله وجود دارد در نظر گرفته شود.
ëëبرخــی کارخانجــات لبنیــات ،فاضالب
خودرابهرودخانههامیریزند
احمــد مســجد جامعــی نیــز در ایــن
جلســه با بیان اینکه برخی از کارخانجات
لبنیــات هــم فاضــاب خــود را بــه
رودخانههای اطراف تهران میریزند و این

مسأله معضالت جدی را برای آب تهران
ایجاد میکند ،گفت :متأســفانه هماکنون
ذرات ناشــی از تولیــدات کارخانههــای
سیمان آســیب جدی به برخی از مناطق
وارد میکنــد و آبیــاری مزارع بــا آب آلوده
یکــی دیگــر از معضــات جدی اســت که
بایــد به آن پرداخته شــود .در این شــرایط
تهیه نقشــه آلودگیهای زیست محیطی
شهر تهران ضروری است.
ëëمافیا مقابل دستور رئیس جمهوری هم
میایستد
حســن رســولی نیــز بــا بیــان اینکــه
پدرخواندههای مافیایی اجازه نمیدهند
حتــی دســتورات رئیــس جمهــوری
الزماالجــرا باشــد ،گفت :صنایــع خودرو،
صنایع الســتیک و صنایع سیمان بدشان
نیایــد ،اما مشــکل اصلــی آلودگــی هوا به
همینهــا بازمیگــردد .پدرخواندههــای
مافیایی ،اجازه نمیدهند حتی دستورات
رئیــس جمهــوری الزم االجــرا باشــد .وی
خطــاب بــه کالنتــری اظهــار کــرد :بــا این
شــیوه نمیشــود کارهــا را پیش بــرد؛ باید
بــا صراحــت ذاتــی بــا واحدهــای آالینده
برخورد شــود .دیگر از ما ،زدن حرفهای
قشــنگ گذشــته اســت و بایــد کارهــای
جسورانهای با حمایت مردم و رسانههای

اجتماعی صورت دهیم.
ëëفاجعهزیستمحیطیدرشهرری
حســن خلیــل آبــادی نســبت بــه
معضــات جــدی محیــط زیســت در
شهرری هشدار داد.
وی با اشاره به اینکه خود در شهرستان
ری ســکونت دارد بــه معضــات جــدی
محیط زیســتی این شهرستان اشــاره کرد
و گفت :ساالنه  350میلیون تن فاضالب
به این شهرستان وارد میشود .همچنین
 8هــزار تــن زبالــه تهــران بــرای امحــا به
ایــن شهرســتان وارد میشــود .آلودگــی
ســفرههای زیرزمینــی ناشــی از نشســت
پاالیشــگاه نفت شهید تندگویان منجر به
نابودی کشــاورزی در این شهرستان شده
است.
ëëبیمهریصداوسیمابهشهرداری
صدراعظم نوری در انتقاد به عملکرد
صداوســیما در پوشــش اخبــار شــهردار
تهران افزود :این تبعیض در حالی اســت
که صداوســیما بارها شــهردار ســابق را به
برنامههــای زنــده خــود دعــوت میکرد.
گویا شــهردار ســابق خودی و آقای نجفی
ناخــودی اســت .حتــی ســخنان شــهردار
تهران در جلســه کالنشــهرها نیز سانسور
شد.

وزیر بهداشت :

عمر برخی از بیمارستانها به  100سال میرسد!

وزیــر بهداشــت گفــت :عمــر برخــی از
بیمارســتانها در کشــور بــه بیــش از یک
قرن میرســد و بــا اســتانداردها مغایرت
دارد و لــذا بایــد شــرایط بیمارســتانها با
اســتانداردهای پدافنــد غیرعامل تطابق
داشته باشد.
بــه گــزارش وبــدا دکتــر سیدحســن
هاشــمی در همایــش مشــترک پدافنــد
غیرعامــل وزارت بهداشــت و ســازمان
پدافند غیرعامل کشــور گفــت :در مقوله
پدافند غیرعامــل نهادهایی که در مواقع
رخــداد حــوادث و بالیــا بایــد از مــردم
مراقبــت کننــد ،اورژانــس ،بیمارســتان و
بهداشت کشور هستند و لذا باید خودمان
عامــل باشــیم و متأســفانه شــرایط ما در
گذشته مطلوب نبوده است.
هاشــمی بــا بیــان اینکه شــرایط مالی
دولــت به گونهای نیســت کــه بتواند خود
را بــه اســتانداردها نزدیــک کنــد ،افــزود:
عمــر برخی از بیمارســتانها در کشــور به
بیش از یک قرن میرسد و با استانداردها
مغایــرت دارد و لــذا بایــد شــرایط
بیمارســتانها بــا اســتانداردهای پدافنــد
غیرعامل تطابق داشته باشد.
وزیــر بهداشــت بــا اذعــان بــه اینکــه
حوادثــی کــه رخ داده اســت ،نشــان داده
که نســبت به گذشــته چابکتر شدهایم،
گفــت :در اورژانسهــا کارهــای خوبــی
انجــام شــده امــا کافی نیســت و مــا باید
ایــن اطمینان را در مــردم ایجاد کنیم که

خدمــات را در حــد اســتاندارد مناســبی
دریافت میکنند.
هاشــمی گفــت :در کشــوری زندگــی
میکنیــم کــه بالیــای طبیعــی در آن کم
نیســت ،وزارت بهداشت در ستاد پدافند
غیرعامــل هر اقدامی نیاز باشــد ،کوتاهی
نمیکنــد و امیــدوارم بیــش از پیــش بــه
استانداردها نزدیکتر شویم.
ëëضرورتافزایشپایگاههای
اورژانس شهری و جادهای
در ادامــه ایــن مراســم سرپرســت
ســازمان اورژانــس کشــور در همایــش
پدافنــد غیرعامــل بــا بیــان اینکــه وزارت
بهداشــت ســاختار پدافنــد غیــر عامل را
راهانــدازی کرد تا هرجا که تهدیدی ایجاد
شود خیلی ســریع وارد عمل شود ،گفت:
ســتاد پدافنــد غیــر عامــل فعالیتهــای
خوبــی تا به امــروز انجام داده و همیشــه
ســعی کــرده امکانــات و تجهیــزات خود
را بــه روز کند تا در شــرایط بحــران بتواند
خدمات خوبی را ارائه دهد.
پیرحسین کولیوند افزود :کارگروههای
مختلفــی در وزارت بهداشــت ماننــد
تحقیقات و فناوری ،غذا و دارو ،بهداشت،
پشــتیبانی و انتقال خون تشکیل شده که
هریک از این کارگروهها جلسات خوبی با
یکدیگر برای هماهنگی بیشتر فعالیتها
داشــتهاند .دکتر کولیوند بیان کرد :کلیپ
و کتابهــای آموزشــی خوبــی ماننــد
«پروتکلهای شــیمیایی» تدوین شــده و

خبر

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت کار منصوب شد

ایسنا

معــاون توســعه مشــارکتهای مردمی اســتان تهــران گفــت :مردم
نیکوکار اســتان تهران در شــشماهه نخســت ســالجاری ۲۰میلیارد
تومــان صدقه دادنــد .به گزارش «ایران» ،محمدهادی ســیف با بیان
اینکــه ارائه گــزارش عملکــرد و شفافســازی مهمترین عامــل برای
اعتمادسازی است گفت :یکی از عوامل افزایش مشارکت عمومی که
منجربهریشهکنیفقروتوانمندسازیبیشترخانوارهایتحتحمایت
و نیازمندان میشــود اعتمادســازی است .سیف با اشاره به اینکه ۶۷۰
هزار صندوق صدقه بزرگ ،متوســط و کوچک در سطح استان نصب
ی شده مردم برای رفع
و توزی ع شده است ،افزود :کمکهای جمعآور 
مشکالتونیازمندیهایمحروماندرسرفصلهایمختلفازجمله
تأمین مسکن ،هزینههای درمانی ،اشتغال ،تحصیل ،تأمین جهیزیه و
کمک به امر ازدواج جوانان نیازمند هزینه میشود.
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سایت شورای شهر

رئیــس مرکز توســعه ،پیشــگیری و درمــان اعتیاد ســازمان
بهزیســتی کشور با اشــاره به نتایج پژوهشــی که بهتازگی در تهران توسط استادان
دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی انجــام شــده و در آن  1000زن از مناطــق
 22گانه شهر تهران به شکل تصادفی مطالعه شده بودند ،بیان کرد 27 :درصد از
زنان تهرانی  19تا  49ساله در این پژوهش اظهار کرده بودند که در یک سال اخیر
توگو با ایسنا ،با
مورد خشونت همسرانشان قرار گرفتهاند .فرید براتی سده در گف 
اشــاره به اینکه براســاس همین پژوهش خشونت جسمی سبک در زنان نزدیک
به  4.2درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است ،گفت :میزان خشونت
جســمی شــدید که منجر بــه ضرب و جــرح در زنان شــده  1.4درصد بوده اســت.
همچنین  9درصد از زنان خشــونت عاطفی را به شــکل خیلی زیــاد و زیاد تجربه
کردهانــد .او در ادامه با بیان اینکه خشــونت کالمی ،رقمی نزدیــک به  7.9درصد
را میان زنان تهرانی نشان میدهد ،افزود :این پژوهش خشونت جنسی را نیز در
حدود  5.4درصد برآورد کرده اســت .همچنین خشــونت کل ،میان زنان تهرانی
 5.5درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد اتفاق افتاده است .این روانشناس با اشاره
به اینکه خشونت جسمی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها ارقام باالیی را نشان
نمیدهد ،ادامه داد :پژوهشها میزان خشونت کالمی در کشور ترکیه را 54درصد،
خشــونت جســمی  30درصد و خشونت جنســی را  6.3درصد اعالم کرد ه است.
همچنین در پاکستان شیوع خشونت عاطفی ، 81.8جسمی 56.3و جنسی53.4
درصد برآورد شده است .او با اشاره به اینکه در تهران شیوع خشونت بین  25تا 40
درصد اعالم شده است ،بیان کرد :براساس مطالعات اولیه خشونت عاطفی بین
 50تا  60درصد در پایتخت رواج دارد .این درحالی است که در سوئیس یک پنجم
زنان گزارش کردهاند که قربانی خشونت جسمی روانی در طول زندگی شدهاند.
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به همراه کتاب آموزش همگانی در حوزه
تهدیدهای پدافندی در اختیار مردم قرار
داده شده است.
سرپرست اورژانس کشور با بیان اینکه
پروتــکل پیشــگیری از گرمازدگــی بــرای
حــج امســال در ســتاد وزارت بهداشــت
تدوین شــده و این مقوله کمک بســیاری
به زائرین در مراســم حج کرد ،ادامه داد:
در مراســم حج بــرای کاروانهــا و یاوران
حــج ،آموزشهــای خوبــی داده شــد که
نتیجــهاش پیشــگیری از گرمــا زدگــی در
زائرین بوده است.
وی گفــت :کارگاههــای آموزشــی و
رزمایشهــای شــیمیایی در تهــران نیــز
انجــام شــده اســت و در ایــن راســتا افراد
شهای خوبی دید هاند.
آموز 
دکتر کولیوند گفت :با توجه به مراسم
اربعین ،در دانشــگاههای علوم پزشــکی،
تعــدادی آمبوالنــس مســتقر کردیــم تــا

مصدومان حمالت احتمالی بیوشــیمی
و بیولوژیکــی را بــه مراکــز درمانی منتقل
کنند.
وی بــا بیــان اینکــه تشــکیل کارگــروه
مشــترک با ســازمان پدافند غیــر عامل و
پشــتیبانی از طرحهای وزارت بهداشــت،
از دیگر اقدامات پدافند غیر عامل وزارت
بهداشــت اســت ،ادامــه داد :پایگاههــای
اورژانس شهری و جادهای را باید توسعه
بدهیــم و از تجــارب تیمهــای اعزامــی
تخصصی وزارت بهداشت استفاده کنیم.
سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور
بــا اشــاره بــه حادثــه تروریســتی ســامرا و
مجــروح شــدن  ۱۱۵نفــر در ایــن حادثــه،
گفــت :بهدلیــل آمادگی پدافنــدی ،همه
مصدومــان را در مــدت کوتاهی به کشــور
منتقل کردیم و مــا باید در برابر وقوع هر
حادثــهای مجهــز باشــیم و خــود را برای
رویارویی با هر گونه اتفاقی آماده کنیم.

بــا حکــم دکترعلــی ربیعــی ،وزیرتعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دکتر
«روزبه کردونی» بهعنوان مشــاور وزیــر و رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی واطالعرســانی وزارت تعاون ،کارو رفاه
اجتماعی در این حکم آمده است:
نظــر بــه مراتــب دانش ،تعهــد و تخصــص ارزشــمند جنابعالــی در
حوزههای عمومی ،اجتماعی ،سیاستگذاری وارتباطات و با عنایت به
تجربه جنابعالی در ایجاد تعامل هوشــمندانه ومناسب با رسانههای
مکتوب ،خبرگزاریها ،پایگاههای اطالعرسانی و گروههای ذی نفع به
موجب این حکم بهعنوان «مشــاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی
واطالعرسانی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی» منصوب میشوید.
در ادامه حکم دکتر کردونی آمده اســت :کارکرد اصلی وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی کارکردی اجتماعی اســت کــه موضوعاتی نظیر
فقر و نابرابــری ازاصلیترین اولویتهای آن اســت .حتی بخشهای
اقتصــادی آن نیز ماهیت اقتصاد اجتماعــی دارد .جامعه کار و کارگر،
کارفرمایــان ،کارآفرینــان ،تعاونگــران ،گروه های اجتماعــی کم توان،
آســیب دیــدگان اجتماعــی ،بیــکاران در انتظارشــغل ،افــراد جویای
مهارت و بازنشســتگان ،بهعنوان اصلیترین عناصر رشــد و توسعه و
رفاه کشــور ،ذی نفعان بزرگ این وزارتخانه هســتند کــه ما را ملزم به
تبیین جامع مســائل و اطالعرسانی صحیح برای جامعه و کنشگران
این عرصه میکند .به همین منظورمهمترین مســأله برای اینجانب
از یکسو تبدیل روابط عمومی و مرکز اطالعرسانی به صدای گروههای
خاموش و ازســوی دیگر انعکاس رسانهای هوشمندانه فعالیتهای
برنامهای دستگاه است.

