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وزیر بهداشت خبر داد

اخبـــار

پلمب ۴۸۱رستوران و اغذیه فروشی
متخلف در طرح سالمت نوروزی

 ۱۲هزار کالس آماده برای
اسکان نوروزی فرهنگیان

تخریب  ۱۱۰هکتار از باغهای پایتخت در  ۳سال

معــاون برنامهریزی شــهرداری تهران از تخریــب  ۱۱۰هکتار از باغهای
تهران طی سه سال با استناد به مصوبه برج باغ خبر داد.
حجت میرزایی در خصوص لغو مصوبه برج باغ و استقبال شهرداری
تهــران از لغــو این مصوبه به ایســنا گفــت :مصوبه برج بــاغ نزدیک به دو
دهه در شــهر تهران جاری بود و عامل اصلی تخریب بســیاری از باغهای
تهــران بــوده اســت .وی افزود :در ســند تحویل و تحول هم اشــاره شــد که
تنها در یک دوره ســه ســاله نزدیک به  ۱۱۰هکتار از باغهای تهران تخریب
شــده اســت و این در حالی اســت که ما باید از باغها و فضای ســبز تهران
حمایت کنیم.
معــاون برنامهریــزی شــهردار تهــران افــزود :بــرای صیانــت از باغهــا
و فضــای ســبز شــهر تهــران که بســیار مهم اســت ،چــارهای نداریــم که از
بخشــی از درآمدهــای حاصلــه از مصوبــه بــرج بــاغ چشــم پوشــی کنیم،
البتــه لغو این مصوبه کافی نیســت ،چرا که ممکن اســت افــراد و مالکان
به اســتفاده از شــگردهای خاص برای خشــکاندن و ســاخت و ساز در باغ
روی بیاورند.
وی ادامــه داد :شــهرداری بایــد مراقبت جــدی از باغهــای باقی مانده
انجام دهد تا مورد تاراج سودجویان با استفاده از شگردهای خاص نشود.
میرزایی در پایان افزود :در اتخاذ سیاســتها در شــهرداری تهران باید
به منافع بلندمدت و عمومی فکر کرد و به همین دلیل شــهرداری تهران
با روی باز از لغو مصوبه برج باغ استقبال کرد.

هشدار به مسافران نوروزی در آستانه تعطیالت سال 97

سرکیسه کردن مسافران توسط امدادخودروهای غیر مجاز

زهرا کشوری

تنهــا در جاده تهران – قــم 180امداد
خــودرو غیرمجــاز بــه کمیــن رانندهها و
امداد خودروهای رســمی نشســتهاند .با
زور شمشــیر و قمه ،راننده و ماشــین را از
دســت امداد خودروهای رســمی درمی
آورند تا در نهایت با هزینه گزاف ماشین
را به یک تعمیرگاه برســانند .این آمار را
«رســول رمضانی» مدیر عملیات امداد
خــودرو ایــران به ایــران میدهــد .بعد از
جــاده تهران –قم ،جاده تهــران –کرج را
هم قــرق کردهانــد .جای پای خودشــان
را در محــور تهــران –مشــهد هم ســفت
کردهانــد .تعطیــات نــوروزی چنــد روز
دیگر آغاز میشود حتی در این خصوص
کارشناســان رســمی ایــن حــوزه هشــدار
میدهنــد همزمــان بــا خدماترســانی
امــداد خودروهای معتبــر فصل پررونق
امدادخودروهــای متفرقــه و غیرقانونــی
هــم شــروع میشــود تا با ســاح ســرد و
تهدیــد ،راننــده و مســافران نــوروزی را
سرکیسهکنند.
ëëباسربازبرایامدادمیروم
بــه کمیــن بزرگــراه امــام علــی هــم
نشســتهاند .دنــدان «احمــد مهــدوی»
امدادگر یکی از شرکتهای خودروسازی
کشــور را در همیــن خیابــان شکســتند.
دو بــار هم در جــاده تهــران و قم گیرش
انداختنــد .او میگویــد« :پیامک امدادی
برایــم آمــد رفتــم بــه موقعیــت ،دیدم
آنجــا یک نفر باالی ســر ماشــین اســت.
گفت«:تــو حــق نــداری اینجــا کار کنــی،
اینجــا قــرق ماســت ».تــوی ماشــین
امدادگرهــای غیرقانونــی و متفرقه همه
جور ســاح ســردی وجــود دارد .کار آنها
فقــط حمل ماشــینهایی اســت کــه در
جــاده نقــص پیــدا کردهانــد .فرقــی هم
نمیکند چه نقصی داشــته باشــند .آنها
پول کرایــه را میخواهند .مهدوی درباره
تفــاوت قیمتی کــه امدادگرهای رســمی
بــا متفرقههــا در جادههــا میگیرنــد،
میگوید« :در حال حاضر  10کیلومتر 56
هزارتومــان و به ازای هر کیلومتربیشــتر،
900تومان اضافه میشود .مثالً از منطقه

حســن آبــاد جاده قم تــا تهــران بین 80
تــا  100هــزار تومان حمل ماشــین هزینه
دارد ».امــا امدادگرهــای متفرقه قیمت
را خــود مشــخص میکنند .ایــن قیمت
برای آنها تا  350هزارتومان هم میرسد.
مهدوی را آنقدر کتک میزنند که سه روز
د ر آی ســی یــو بســتری میشــود .درباره
شناسایی ضارب ها(امدادگر غیرقانونی)
هم میگوید«:هنوز هویت آنها مشخص
نشــده اســت ».خیلــی از ماشــینهای
غیرمجــاز -معموالً نیســان آبی اســت-
پــاک نــدارد .بــه گفتــه مهــدوی آنها به
هیــچ شــرکت و ارگانی وابســته نیســتند.
امدادگــران ســرخودی کــه موقــع حمل
بــه ماشــینهای شــهروندان خســارات
زیــادی وارد میکنند .بــه گفته او معموالً
آنهــا در مســیر حمل خودروهــای مردم
به دســته موتــور و حتی ســپر ماشــینها
صدمــه میزننــد چــرا کــه خودروهــای
حمل آنهــا اســتاندارد نیســت .مهدوی
در ادامــه میگویــد« :امدادخودروهــای
رســمی بــا چــرخ گیــر ماشــین را حمــل
میکنند به همین خاطر هیچ خســارتی
به ماشــین وارد نمیشــود .اما خســارتی
که امدادخودروهای غیرمجاز به ماشین
مردم وارد میکنند قابل پیگیری نیست.
او دربــاره شــرایط خــود بعــد از ضــرب و
شتم از سوی امداد خودروهای غیرمجاز
میگوید«:بیهــوش شــدم و آنهــا مرا رها
کردنــد .در نهایت رهگــذران ،اورژانس را
خبر کردند ».او از تبانی امدادخودروهای
غیرمجــاز با بعضــی از تعمیرگاهها خبر
میدهــد و میافزایــد« :مــا اول بررســی
میکنیم ،اگر ایراد ماشین سرپایی و قابل
رفع باشــد همانجا رفع میکنیم .تنها در
صورتی که نیاز به تعمیرگاه باشد ماشین
را حمــل میکنیــم ».مهــدوی دربــاره
هزینههــای تبانــی امدادگــران غیرمجاز
با مکانیکیها میگویــد« :آنها هم کرایه
هنگفتــی بــرای حمــل میگیرنــد و هــم
کمیسیون از مکانیکی و تعمیرگاه طرف
قرارداد خود میگیرند .در نتیجه صاحب
مکانیکــی هــم ایــن کمیســیون را دوباره
از مشــتری میگیــرد ».او از ایــن اتفاق به

«مافیــا بازی» یــاد میکنــد .وی در ادامه
میگوید«:شــکایتم بعــد از دو ســال بــه
جایی نرســیده اســت» مهدوی در پاسخ
بــه این ســؤال که مگر بزرگــراه امام علی
دوربیــن نــدارد ،توضیــح میدهــد :به او
گفتهاند که فیلمها بعد از 24ساعت پاک
میشــود .او میافزایــد« :مــن یک هفته
بیمارستان بستری بودم و فرصت چک
دوربیــن را از دســت دادم ».امدادگــران
غیرمجــاز بــه او گفتهانــد حــق نــدارد به
بزرگراه «امام علی» بیاید!»
وضعیت در جاده تهران به کرج و قم
آنچنان خطرناک اســت که میگوید« :با
کالنتری هماهنگ کرده بودم و به همراه
خودم سرباز میبردم .با وجود این سرباز
هم نمیتوانســت بــا آنها درگیر شــود».
هنــوز اثرات چوبــی که به ســرش خورده
را با خود دارد .او میگوید «هم ســرگیجه
میگیرم و هم یک چشمم ضعیف شده
است».
 ëëجــاده تهــران –قــم در قــرق امــداد
خودروهایغیرمجاز
داود محمــدزاده امدادگــر ایــران
خــودرو هم تــوی جاده تهــران -قم ،گیر
غیرمجازهــا افتــاد .او میگوید«:شــنبه
گذشــته ســاعت  10و نیــم شــب بــود که
بــرای حمل یــک ماشــین  405از ســوی

امدادخــواه فراخوانــده شــدم ».وقتی به
محل میرسد یک جرتقیل آبی پیش از
او رسیده بود .وی میگوید:مشتری خیلی
اصرار داشت که ماشیناش در نمایندگی
چک شــود اما امــداد متفرقه(غیرمجاز)
زیر بارنمی رفت .تا اینکه شــروع میکند
بــه فحشهــای رکیک دادن تــا جایی که
مشــتری از او میخواهــد الاقــل بــا ادب
باشــد .محمدزاده میگوید« :شــرکت به
ما گفته اســت کــه اگر امــداد خودروهای
غیرمجــاز درگیــری ایجاد کردنــد ،پالک
آنها را به شــرکت پیامک بزنند ».همین
کــه میخواهد از پالک ماشــین متخلف
عکــس بگیــرد بــه او حملــه میشــود .او
درایــن بــاره میگویــد« :دورخیــز کــرد و
بــا لگــد زد زیر دســتم .گوشــی مــن افتاد
وسط جاده و ال سیدی آن از بین رفت،
حتــی دوربینــش شکســت .ده دقیقــه
یقهگیری وبــزن بزن داشــتیم .من کوتاه
آمدم .بچهها به من گفتند که کوتاه بیا».
محمدزاده در ادامه با اشاره به خودرویی
که دچار مشکل شده بود میافزاید«:مادر
مشــتری مریض بود .از اراک آمده بودند
تــا در تهــران بســتری شــود .حــاج خانم
خیلــی ترســیده بــود ».او میگویــد« :مــا
قبــل از انتقــال خــودرو نمایندگیهــا را
اســتعالم میکنیم تا وقت مشتری هدر

نرود .این مشــتری هم اصرار داشــت که
حتماً باید نمایندگی ماشین او را ببیند».
وقتی مشــتری این مســأله را بــه امدادگر
متفرقه اعالم میکند ،او میگوید« :آنقدر
میگردد تــا برایش یــک نمایندگی پیدا
کنــد ».وقتی مشــتری میگوید« :تکلیف
کرایه مسیر اضافه چه میشود؟ میگوید
کــه تمامــش را میگیــرد ».در نهایــت
هــم مشــتری را بــهزور بــا خــود میبــرد.
محمــدزاده میگویــد« :معمــوالً دو نفر
هســتند .یــک نفــر دورتــر میایســتد و
دخالــت نمیکنــد .آنها ســعی میکنند
جلوی مشــتری زد وخورد نکنند ».اما در
جای خلوتی به کمین امدادگران رسمی
مینشینند.
ëëحسنآبادقم،جهنمامدادگرانرسمی
«رحمان قاسمی» دیگر امداد خودرو
را خفــت کردنــد ،ســاعت 12و نیم شــب
روز  12بهمــن مــاه .توی اتوبــان تهران -
قم ،قبل از حســن آباد .این نقطه جهنم
امدادگران رسمی و دارای مجوز است .او
به «ایران» میگوید«:از قبل درگیری زیاد
داشــتیم .تهدیدم کرده بودنــد و باالخره
برنامه را چیدند ».به هوای کمک به یک
خــودرو او را به جای خلوتی میکشــانند.
چهار نفر با ســر و صورت بسته به سرش
میریزند .با شمشــیر به ســرش میزنند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

پرداخت  12هزار
میلیاردتومان
وام ازدواج

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در نشست امشب شورایعالی کار

چمنی :شورای عالی کار باید حقوق کارگران را بر اساس سبد معیشت دو میلیون و  600هزار تومانی تصویب کند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
حاشــیه نشست رسمی شــورای عالی
کار گفت :در تعیین دستمزد بهدنبال
افزایش قدرت خرید کارگران هستیم
و در کنــار آن شــرایط کار و تولید را نیز
مدنظر قرار میدهیم.
بهگــزارش «ایــران» نهمیــن
نشست شــورای عالی کار برای تعیین
دســتمزد ســال  97کارگــران دیــروز با
حضــور علــی ربیعی وزیر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعی ،مســعود کرباســیان
وزیــر اقتصــاد و دارایــی ،محمــد
شــریعتمداری وزیر صنعــت ،معدن
و تجــارت ،نیــره پیروزبخــت رئیــس
ســازمان اســتاندارد و نماینــدگان
کارگــری و کارفرمایــی شــورای عالــی
کار در محــل وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی برگزار شد.
در حاشــیه ایــن نشســت ،علــی
ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه نشســت
بعدی شــورای عالی کار بــرای تعیین
دســتمزد ســال آینده کارگــران ،امروز
(شــنبه  26اســفند) ســاعت  ۲۰برگزار
خواهد شــد ،اظهار داشــت :عــاوه بر
اینکــه نــرخ تــورم را در نظــر خواهیــم
گرفــت ،ســبد معیشــت نیــز بــرای
افزایــش مــزد  97کارگــران مدنظــر
خواهد بود.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
بــا بیــان اینکــه موضــوع تعییــن نرخ
دســتمزد اهمیت باالیی برای جامعه
کارگری و کارفرمایی کشور دارد ،گفت:
بههمیــن منظــور بایــد تمــام جوانب
بهصورت دقیق ســنجیده شــود تا هم
تولید توسعه داشته باشد و هم قدرت

خرید کارگران افزایش یابد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش
دســتمزد ســال آینــده کارگــران بایــد
بــه نســبتی از هزینههــای معیشــت
آنــان باشــد ،گفــت :در ایــن نشســت
اختالفنظرهــای زیــادی میــان
گروههــای کارگــری و کارفرمایی وجود
داشــت و محاســبات آنهــا بــا یکدیگر
متفاوت بود.
ربیعــی گفــت :بــه همیــن منظــور
امروز (شــنبه) از ســاعت  8تا  12ظهر
دو جلســه جداگانــه بــا نماینــدگان
گروههــای کارگــری و کارفرمایــی
خواهم داشــت و جلســه شورای عالی
کار ســاعت  8شــب با حضــور وزیران
حاضــر در ایــن جلســه برگــزار خواهد
شــد و امیدوارم با تفاهــم طرفین هم
کارگــران و هــم کارفرمایــان از رقــم
اعالم شده رضایت داشته باشند.
ëëتعیین دستمزد براساس
سبد معیشت خانوار
نایــب رئیــس کانــون انجمنهــای
صنفی کارگری ایران در باره دســتمزد
ســال  ۹۷در گفتوگــو بــا «ایــران»
میگویــد متأســفانه حقــوق کارگــران
کفــاف زندگــی آنهــا را نمیدهــد لــذا
نسبت به اول فروردین ماه سفره آنها
تهیتر شــده است و اگر واقع بینانه به
مســائل این قشــر بنگریــم باید دولت
نقــش خود را در شــورای عالــی کار نه
بهعنــوان یــک کارفرمای بــزرگ بلکه
بهعنــوان دولت(سیاســتگذار و ناظر)
عمل کند.
ناصر چمنی میافزاید :بر اســاس
برآوردهــای کارشناســی شــده ســبد

معیشــت بــا حداقلهایــی کــه در آن
دیــده شــده بیــش از دو میلیــون و
ششــصد هزار تومان اســت بــه همین
خاطــر باید امســال یک مــزد منطقی
تصویب شــود چــرا که هر قــدر قدرت
خریــد کارگــران ( ۵۰درصــد جامعه)
از دســت بــرود ایــن موضــوع تبعــات
اجتماعــی خطرناکــی در ســالهای
آینــده به وجــود خواهــد آورد .چمنی
اظهــار مــیدارد بایــد واقــع بینانــه به
قضیه دســتمزد نگاه کنیم وبدانیم که
دســتمزد چند درصــد از قیمت تمام
شــده یــک کاال را بــه خــود اختصاص
میدهــد او توضیــح میدهــد در
بیشــترین شــرایط دســتمزد حــدود
۷درصــد قیمــت تمــام شــده کاال را
بــه خــود اختصــاص میدهد چــرا که
سالهاســت بــا یــک تفکــر غلــط کــه
افزایش دســتمزد تورم و مشکل برای
تولیــد ایجــاد میکند حقــوق کارگران
را بهطــور واقعی افزایــش نمیدهند،

در حالــی که نــه تنها وضــع اقتصادی
تولید ما بهتر که نشــد هیچ بلکه بدتر
هم شده است.
او میگویــد مشــکالت حــوزه
اقتصــادی و تولیــد در جاهــای دیگــر
است مثل قاچاق کاال که براحتی وارد
کشــور شده و متأسفانه بهتازگی شاهد
تبلیغــات آنــان نیــز در بیلبوردهــای
داخل شهر هستیم.
مشــکل اقتصاد و تولید ما بانکها
هســتند چــرا که وقتــی یــک صنعتگر
بــا وام  ۲۱درصــدی میخواهــد کارگاه
تولیدی خود را ســرپا نگــه دارد زیر بار
اقســاط بانک بعد از مدتی کارگاهش
رو به تعطیلی میرود.
چمنــی ادامــه مــی دهــد مشــکل
اقتصاد و صنعت ما مواد اولیه اســت
کــه کارفرمایــان نمیتواننــد براحتــی
آن را بــرای تولیــد بــه کارگاههای خود
بیاورند.
متأســفانه نمی دانــم چه حکمتی

هســت که کارفرمایان به جای مقابله
بــا مــزد عادالنــه نمــی خواهنــد ایــن
مشــکالت را مطــرح کننــد تــا شــاید
چارهسازی شود.
وی در ادامــه میافزایــد :در ایــن
ســالها که اجازه ندادند مزد منطقی
و عادالنه اجتماعی تصویب شــود آیا
این امر باعث افزایش اشــتغال شــده
است یا برعکس اشتغال موجود را روز
به روز از دســت دادهایم .نایب رئیس
کانــون انجمــن هــای صنفــی کارگری
ایــران در پایــان میگویــد :درمــورد
تورم که اعــام میکننــد ۱۲آیتم دارد
و ســبد معیشــت یکی از آیتمهاســت
که بیشــترین تورم را داشته نزدیک به
 ۳۵درصد ولی بهخاطر اینکه  ۱۱مورد
دیگر شــاید بهخاطــر رکــود اقتصادی
تورمــی نداشــتند کــه باعث میشــود
تأثیر روی تورم ســبد معیشت خانوار
بگــذارد لــذا مــا تورم ســبد معیشــت
خانوار برایمان مالک است.

افزایش ظرفیت نگهداری از معتادان متجاهر در ایام نوروز
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور
از افزایــش  ۷۳۵۰ظرفیــت جدیــد
بــرای پذیــرش معتــادان متجاهــر در
مراکز نگهداری و ســاماندهی ســازمان
بهزیســتی همزمان بــا آغاز نــوروز خبر
داد.
انوشــیروان محســنی بندپی با بیان

اینکه پیش از این ،ظرفیت ۶۳۰۰نفری
در کشــور بــرای نگهداری و ســاماندهی
معتادان متجاهر وجود داشته است به
ایســنا گفت :بر اســاس هماهنگیهای
انجام شده با ستاد مبارزه با مواد مخدر
 ۳۰۰۰ظرفیت جدید در اســتان تهران،
 ۷۰۰ظرفیــت جدیــد در اســتان البــرز و

و  19بخیــه میخــورد .دندانــش را هــم
میشکنند .بعد از درگیری شکایت کرده
اســت اما هنوز ضاربــان را پیدا نکردهاند.
او میگویــد :پلیــس ســرنخهایی را پیــدا
کرده اســت و موضوع را در دستور کارش
قــرار داده اســت .قاســمی تعــداد امداد
خودروهای متفرقه در محدوده تهران را
بیــن 40تا 45خــودرو میداند و میگوید:
ماشینها و جرثقیل متعلق به رانندهها
نیســت و معمــوالً بــرای کــس دیگــری
کار میکننــد .امدادگــران غیرمجاز کامالً
حرفهای هم شــدهاند .گاهــی اوقات آرم
ایران خودرو را هم جعل میکنند.
«ëëامدادخودرو»تنهایکخودرونیست
«رســول رمضانــی» مدیــر عملیات
توگــو بــا
امــداد خــودرو ایــران در گف 
«ایــران» اعتقــاد دارد نخســتین چیزی
که باید افکارعمومی به آن توجه داشته
باشــند این نکته اســت که امداد خودرو
تنها یک نیسان عموماً آبی که خودروها
را حمــل میکنــد نیســت .بــه گفتــه وی
امداد خودرو براســاس رسالت الزامی و
قانونی که از سوی وزارت صنایع موظف
بــه دادن خدمات بالینی و ســیار اســت.
رمضانــی میگوید«:برخــاف تصــور
عمــوم نــاوگان امــدا د داری 400قطعه
فنی است و بسیاری از ایرادات خودروها
در محــل رفــع میشــود ».او نــوروز و
تعطیــات را فصل پررونــق امدادگران
متفرقــه میداند«:بویــژه در محورهــای
پرتــردد کالنشــهرها فصــل گالبگیری
آنهاســت ».همزمــان بــا ضرب و شــتم
امدادگــران رســمی ایرانخودرو توســط
غیرمجازهــا فیلمــی در شــبکههای
مجــازی دســت بهدســت میشــود کــه
شــگرد جدید سرکیســه کردن خودروها
در جــاده توریســتی چالــوس را نشــان
میدهــد .متخلفــان با ریختــن گازوئیل
روی جــاده باعــث لغــزش و تصــادف
خودروها میشــوند .تا این ســؤال پیش
بیایــد که پلیــس برای کســانی کــه از راه
تصادفهــای عمدی و ســاختگی برای
مســافران درآمدزایــی میکننــد چــه
برنام های دارد؟»

وزیر ورزش و جوانان خبر داد

عکس :وزارت تعاون

مدیــر کل تعــاون وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت :دســتور
پذیرش و اسکان غیر فرهنگیان در مدارس را در صورت ضرورت
و نیاز تنها استاندار میتواند صادر کند.
بهگزارش میزان ،گودرز کریمی فر درباره حواشــی اسکانهای
نــوروزی در مــدارس گفــت :ایــن وزارتخانــه طبق مصوبــه هیأت
دولت جزو اعضای ســتاد خدمات ســفر است .جامعه فرهنگیان
یک جامعه هدف گســترده اســت و پیشبینی ما بــرای نوروز 97
ارائــه خدمــت به 4و نیــم میلیون فرهنگی اســت .اگر شــب مانی
ایــن جمعیــت را در مقاصد ســفر حســاب کنیم با چیــزی حدود
13میلیون نفر شب اسکان مواجه هستیم.
او گفــت :بــرای توجــه بهمنزلــت فرهنگیــان اســت کــه 345
مرکــز رفاهــی در قالب خانــه معلمهــا 50 ،پردیس دانشــگاهی،
330اردوگاه و  12هزار مدرســه در قالــب  100هزار کالس درس با
همراهــی  25هزار نیروی اجرایی برای اســکان نوروزی فرهنگیان
در نظر گرفته شده است.
او درباره اعتــراض هتلدارها و اعالم امکان اســکان فرهنگیان
در هتلهــا نیز گفــت :مراکزی که ما پیشبینــی کردیم با باالترین
امکانــات کمترین قیمــت را دارند .هیــچ هتلی نمیتوانــد با این
قیمــت امکانــات خانه معلمهای مــا را ارائه دهد .از ســوی دیگر
خدمترسانی هتلها به حجم باالی سفر فرهنگیان در کشور نیز
امکان پذیر نیست.
کریمی فر درباره اســکان غیــر فرهنگیان گفت :صرفاً امکانات
ما برای فرهنگیان اســت .اگر در شــرایط خاص رئیس ســتاد سفر
اســتان که استاندار است ،تشــخیص بدهد ما برای غیر فرهنگیان
اسکان خواهیم داشت .اگر دستوری صادر نشود ما غیر فرهنگیان
را اسکان نخواهیم داد.
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وزیــر بهداشــت با اشــاره بــه آغاز طرح ســامت
نوروزی و بازرســی از اماکن عمومی گفت ۴۸۱ :رســتوران و اغذیه فروشــی
متخلف در طرح سالمت نوروزی پلمب شد.
دکتر ســید حسن هاشــمی با اشــاره به طرح ســامت نوروزی افزود :از
مواردی که در طرح سالمت نوروزی توسط وزارت بهداشت بهطور مرتب
کنترل میشــود ،آب شــرب اســت و در این طرح تاکنــون  ۲۴۸هزار نمونه
گرفته شــده؛ تمام این اقدامات برای این اســت که مردم تعطیالت خوب
و خوشی داشته باشند.
وی ادامــه داد :بــه رغم وجود برخــی صحنههای نازیبا در چهارشــنبه
آخــر ســال اما میــزان مصدومیتها  ۳۰درصــد و میزان بســتریهای این
شب  ۵۰درصد کاهش یافت البته ۴مورد فوتی و  ۳۴۰۰مورد مصدومیت
در کشــور ثبت شد که با فرهنگ باستانی ما در خصوص چهارشنبه سوری
که چیزی جز پاکی و پاکدامنی و رفع خطاها نیست ،سازگاری ندارد.
هاشــمی افزود :مردم خواســتند که آســیبهای ناشــی از حوادث شب
چهارشــنبه آخــر ســال را کاهــش دهنــد و در تعطیــات نوروزی هــم باید
بخواهند که حوادث را کاهش دهند البته دســتگاههای انتظامی و امدادی
با ظرفیت بســیار باال آماده هســتند .امسال بیش از  ۵۰۰پایگاه به ظرفیت
موجود اضافه شــده اســت و اورژانسهای بیمارســتانی نیز تقویت شدند
اما تا مردم نخواهند ،نمیتوانیم در کاهش حوادث در تعطیالت نوروزی
موفق باشیم.
هاشــمی گفــت :در جادههــای کشــور  ۱۷هــزار نفــر نیــروی اورژانس با
۴۶۰۰دســتگاه آمبوالنس ۳۴ ،بالگرد و  ۶اورژانس دریایی خدمترســانی
میکننــد .همچنیــن در بیمارســتانها و مراکــز درمانــی حضور پزشــکان،
پرستاران ،بهیاران و امکانات الزم پیشبینی شده است.
وزیر بهداشــت تأکید کرد :مردم در صورت نیاز به مشاورههای درمانی
و دارویــی و طــرح مشــکالت بهداشــتی ،میتوانند بــا ســامانه  ۱۹۰تماس
بگیرند.
وی افــزود ۱۲۴۰ :اکیــپ بهداشــتی از  ۱۵اســفند  ۹۶تــا  ۱۵فروردیــن۹۷
بــرای نظارت بر اماکــن اجتماعی مانند راه آهن ،پایانههای مســافربری ،
میهمانپذیرها و رســتورانهای بین راهی مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی
نظــارت دارنــد .به طــوری که تا کنون ،بازرســان بهداشــت محیــط وزارت
بهداشــت  ۳۱۲هــزار بازدید از اماکن مختلف داشــتهاند کــه  ۸۵۳پرونده
برای تخلفات تشکیل شده و تعداد قابل توجهی از مراکز متخلف ،پلمب
شدهاند و  ۲۲تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی ،معدوم شده است.

اجتمــــــاعــی
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بیــن  ۳۰۰تا  ۵۰۰ظرفیــت جدید در هر
یک از اســتانهای دیگر برای نگهداری
و ســاماندهی معتادان متجاهــر ایجاد
شده اســت .وی در ادامه اظهار داشت:
بعــد از پذیــرش ایــن معتــادان ،رونــد
سمزدایی ،توانمندسازی و حرفهآموزی
آنان آغاز میشــود .همچنیــن برخی از

افراد جمعآوری شده که در خیابان بسر
میبرند اما معتاد نیستند نیز درصورت
ابتــا به بیمــاری برای تشــخیص مورد
غربالگــری قــرار میگیرنــد .وزارت
بهداشــت بایــد بعــد از انجــام مرحله
غربالگری نســبت به پذیــرش آنها در
بیمارستانهااقدامکند.

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با
اشــاره به وضعیت برخی از سالمندان
بــدون ســرپناه و رها شــده تصریح کرد:
سازمان بهزیستی مسئولیت نگهداری
از این سالمندان را برعهده دارد و آنان را
بعد از پذیرش ،ساماندهی و نگهداری
میکند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به
پیشبینی دولت برای ایجاد بیش
از یک میلیون شغل در سال آینده
گفــت۸۰ :درصــد اشــتغال جدید
مربوط به جوانان خواهد بود.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود
سلطانیفر در نشست هم اندیشی
وزیر ورزش و جوانان با هیأتهای
ورزشی و ســازمانهای مردم نهاد
اســتان گلســتان اظهارکرد :دولت
بــرای رونــق و توســعه اقتصــادی
کشور در سال آینده دو طرح بزرگ
احیا و بازسازی بافتهای فرسوده
و نوسازی سیســتم حمل و نقل را
دنبالمیکند.
سـلطانـــــیفر ادامـــــــه داد:
جوانگرایــی را در مدیریتهــای
مختلــف ســتاد و صــف وزارتخانه
ورزش و جوانــان دنبــال میکنیم.
تــاش مــا ایــن اســت کــه انتقــال
قــدرت از نســل به نســل جــوان با
آرامش و تدبیر صورت گیرد.
وزیــر ورزش و جوانــان در
خصوص استفاده از بانوان در این
وزارتخانــه گفــت :دو معــاون وزیر
خانــم در این وزارتخانــه داریم .در
هیــچ یــک از وزارتخانههــا این کار
صورت نگرفته است همچنین در
حــال فراهم کــردم زمینــه حضور
بانوان در بخش مدیریت استانها
هستیم.
وزیــر ورزش و جوانــان بــه
پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج
جوانان نیــز اشــاره و اظهارکرد :در
ســال  ۹۲و  ۹۳ســقف پرداخــت
تســهیالت ســه میلیون تومان بود
که در سال  ۹۴به  ۱۰میلیون تومان
رسید و در سال آینده به  ۱۵میلیون
تومان افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشــان کرد :مجموع
کل تســهیالت قرضالحســنه
ازدواج پرداخــت شــده در ســال
 ۲ ،۹۲هــزار و  ۹۰۰میلیــارد تومان
بود که این میزان در سال  ۹۵به ۹
هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان افزایش
پیدا کرد .امسال نیز پرداختها از
مــرز  ۱۲هزار میلیــارد تومان عبور
خواهد کرد.

