
تکلیف کارت جهیزیه هنوز نهایی نشده است

 جوانان منتظر باشند
 کارت جهیزیه می آید

ش�هروند| گفته بودن��د تا اول مه��ر تکلیفش 
مشخص می شود، هنوز اما نش��ده. حاال چندسالی 
می شود که مس��ئوالن امور جوانان، از کارتی حرف 
می زنند که قرار است بیاید تا ازدواج جوانان را آسان تر 
کند؛ کارت جهیزیه. کارت ه��ای اعتباری که گفته 
می شود از پنج تا ۱۰ میلیون تومان است و قرار است 
به عنوان وام و با سود ۱6 درصد به جوانان داده شود. 
همین یک ماه پیش بود که دو مع��اون وزیر ورزش 
و جوانان از نهایی ش��دن ش��رایط صدور کارت های 
جهیزیه در هفته ازدواج خبر دادند اما حاال مدیرکل 
ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفته 
اعطای کارت جهیزیه به زوج های جوان هنوز نهایی 
نشده است. بهمن بهمنی گفته است: »برای اعطای 
این کارت به دنبال روند محتوایی جدیدی هستیم. 
تالش می کنیم تا ب��ا همکاری یک��ی از بانک های 
معتبر دولتی و هماهنگی با وزارت صنایع، همکاری 
تولیدکنندگان داخلی را جلب کنیم و وزارت ورزش 
و جوانان این کار را تس��هیل می کن��د.«  به گزارش 
»ایس��نا« او گفته »جلسات کارشناس��ی مقدماتی 
کارت جهیزیه برگزار شده و دس��تگاه های مربوط 
به این حوزه با اعطای ای��ن کارت به زوج های جوان 
موافق هستند. درحال حاضر مشغول تدوین راهکار 
اجرایی به منظور دس��تیابی به رون��د معقولی برای 
حصول نتیجه هس��تیم.«  مدیرکل ازدواج و تعالی 
خان��واده وزارت ورزش و جوانان ادامه داده اس��ت: 
»تالش می کنیم تس��هیالت به اندازه ای باش��د که 
افراد بتوانند جهیزیه کاملی را از تولیدات داخلی تهیه 
کنند و حداقل سود ممکن از سوی بانک ها در نظر 
گرفته شود ضمن این که تولیدکنندگان هم تخفیف 
ویژه ای به زوج های جوان بدهن��د.«  او درحالی این 
خبر را داده که در هفته اول مهر، معاون ساماندهی 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مشخص شدن 
وضع کارت جهیزیه تا ۲ هفته بعد خبر داده و گفته 
بود: » اجرایی ش��دن یا نشدن وضع کارت جهیزیه تا 
۲ هفته آینده مشخص می شود. به این ترتیب ممکن 
اس��ت این طرح که پیش از این سخنی از احتمالی 
بودن آن به میان نیامده بود، هرگز اجرا نشود.« قبل 
از آن و در مرداد گذش��ته هم معاون توسعه منابع و 
پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان  گفته بود شرکت های 
خصوصی اعالم آمادگ��ی کرده اند تا با 5۰۰ میلیارد 
تومان در قالب کارت جهیزیه، تسهیالتی به ۱۰۰ هزار 
زوج جوان دهند. او البته گفته بود سقف این کارت ها 
س��ه تا پنج میلیون تومان اس��ت و برای خرید لوازم 
خانگی به جوانان داده می شود؛ بعد از آن اما محمود 
گلزاری، معاون امور س��اماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوان��ان این رقم را 5 ت��ا ۱۰میلیون تومان 

اعالم کرد. 

رئیس دانشگاه آزاد: 

دستور دادم کسانی را که غیرقانونی 
دکترا می خوانند  سر کالس راه ندهند

خبرآنالین| نشست خبری حمید میرزاده، در 
بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار 
شد. او در این نشس��ت خبری درباره بورسیه های 
غیرقانونی دانشگاه آزاد و گزینه پیشنهادی جدید 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پاسخ گفت. 
می��رزاده درب��اره آخری��ن وضع بورس��یه های 
غیرقانون��ی دانش��گاه آزاد گفت: از زمان��ی که این 
دانش��گاه را تحوی��ل گرفتیم، به برخ��ی پرونده ها 
برخورد کردیم که نشان می دهد در دوره گذشته، 
برخی اشخاص بدون این که در آزمون دکترا شرکت 
کنند، سر کالس نشس��ته اند. من هم دستور دادم 
این اشخاص را س��ر کالس راه ندهند تا تکلیفشان 

مشخص شود. 
او درباره تعداد این افراد توضیحی ارایه نکرد ولی 
درباره گزینه پیش��نهادی وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری چنین گفت: آقای دکتر دانش از دانشگاهیان 
شناخته شده است و سابق معاونت در وزارت علوم 
را دارد. گزینه ای که آقای رئیس جمهوری انتخاب 
ک��رده از نظر علم��ی و همچنین اجرای��ی کامال با 
مجموعه وزارت علوم انطب��اق دارد. لذا امیدواریم با 
اخذ رأی اعتماد از مجلس در وزارت علوم مس��تقر 

شده و این وزارتخانه را از بالتکلیفی دربیاورد. 
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی درب��اره گزارش 
تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و خارج کردن نتایج 
سال های حضور فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد از این 

گزارش انتقاد کرد. 
می��رزاده در ادامه نشس��ت خبری خ��ود درباره 
ب��ه  ازدواج  وام ۱۰ میلیون تومان��ی  اختص��اص 
دانشجویان این دانش��گاه خبر داد و گفت:  تصویب 
کرده ایم امسال برای ۲۰ هزار نفر از دانشجویان، وام 
۱۰ میلیونی ازدواج اختصاص دهیم. این اعتبارات 
از طریق صندوق رفاه دانش��گاهی دانش��گاه آزاد و 

همچنین سیستم بانکی تأمین می شود. 
او گفت: درباره جهیزیه دانش��جویان نیز با وجود 
این که مس��ئولیتی نداریم، با برخی از کارخانجات 
تولیدکننده هماهنگ کرده ایم تا برخی کاالها را با 
معرفی ما، به صورت ارزان تر در اختیار دانشگاهیان 
قرار دهن��د. همچنین درصورتی که دانش��جویان 
دریافت کننده وام ازدواج هر دو دانشجوی ما باشند، 
۲۰ میلیون تومان وام ازدواج با سود بانکی کمتر در 

اختیار آنها می گذاریم. 
رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی درباره تش��کیل 
کالس های 8۰نفره دکترا در برخی از واحدهای این 
دانشگاه- ازجمله واحد علوم و تحقیقات- توضیح داد 
و ضمن تکذیب این خبر گف��ت: بیش از 9۰ درصد 
کالس های درس��ی م��ا در این واحد، زی��ر ۱7 نفر 
دانشجو دارد و نمی دانم این اخبار چطور به رسانه ها 

راه پیدا می کند. 

خبر خوب وزیر بهداشت برای کاهش هزینه های بیماران شیمی درمانی

درمان سرطان ارزان می شود

بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به کار خود پایان داد

»شهروند« رسانه برتر در پاسداری از زبان ملی و درست نویسی شد
معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور:

عامالن اسیدپاشی اصفهان به زودی معرفی می شوند
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ش�هروند| هزینه هایشان باالس��ت، آن قدر باال 
که گفته می شود یک بیمار س��رطانی ساالنه باالی 
۲۰ میلی��ون تومان هزین��ه اش می ش��ود. بیماران 
سرطانی، برای یک دوره درمان، خانه و زندگی شان 
را به حراج می گذارند، خرج داروهایش��ان، داروهای 
شیمی درمانی ش��ان باالس��ت، آمپول ها، داروهای 
تقویتی و... گران اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد 
بیماران س��رطانی 8۰ درصد از هزینه ها را خودشان 
از جیبش��ان پرداخ��ت می کنند، همین هم ش��ده 
تا ۲۰ درصد از ای��ن بیماران به زیر خ��ط فقر بروند. 
حاال با همه این ش��رایط، 35۰ ت��ا 4۰۰ هزار مبتال 
به این بیماری در کش��ور زندگی می کنن��د. در این 
میان دولت هم هزینه های زیادی برای این بیماران 
می کند. رئی��س مرکز تحقیقات س��رطان پیش از 
این گفته بود که ساالنه 6 هزار  میلیارد تومان هزینه 
مستقیم سرطان اس��ت، س��رطانی که با همه این 
هزینه ها، خیلی ه��ا را تا پای مرگ می ب��رد و گاهی 
هم برنمی گرداند. همه اینها در شرایطی رخ می دهد 
که هر  س��ال 85 هزار مورد جدید از س��رطان تأیید 
می ش��ود و به زودی هم این رقم به 9۰ هزار می رسد. 
شرایط س��خت و هزینه های سرسام آور بیماران هم 
باعث شد تا وزارت بهداش��ت، از بیماری های خاص 
و صعب العالج که مبتالیان به سرطان هم جزو آنها 
به ش��مار می روند، حمایت وی��ژه ای کند. حمایتی 
که حلقه گمش��ده طرح تحول نظام س��المت بود. 

حس��ن  هاش��می، وزیر بهداش��ت دیروز از کاهش 
هزینه ه��ای دارو و درمان بیماران ش��یمی درمانی 
خبر می دهد. ح��اال این وزارتخانه در ش��نبه هفته 
آینده جلس��ه ای دارد تا ابعاد مختلف حمایت از این 
بیماران را بررس��ی کند.  هاش��می می گوید: »نتایج 
این جلسه به زودی اعالم می ش��ود.« وزیر بهداشت 
در توضیح بیشتر نحوه حمایت از این بیماران تأکید 

می کند: »قرار اس��ت هزینه های درم��ان و دارو برای 
بیماران شیمی درمانی کاهش  یابد، البته برای افراد 
کم درآمد و بی بضاعت و کس��انی که تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی هس��تند هم این هزینه ها 
رایگان می شود.« از همان ابتدا که طرح تحول نظام 
سالمت اجرا ش��د، وزارت بهداشت درتالش بود تا از 
بیماران خاص و صعب العالج حمایت کند، بیمارانی 

که جای مشخصی در طرح تحول نداشتند و اجرای 
این طرح، باری از مشکالتش��ان کم نکرد. حاال تمام 
مس��ئوالن این وزارتخانه درب��اره جزییات طرحی 
که قرار است به زودی اجرا ش��ود، سخن می گویند. 
یکی از آنها هم رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و 
داروست. او پیش از این در حاشیه بازدید از بیستمین 
نمایشگاه مطبوعات، گفته بود: »طرح جدید وزارت 
بهداش��ت برای تأمین دارو و حمایت مالی از هزینه 
شیمی درمانی بیماران س��رطانی از هفته  آینده در 
مراکز درمانی دولتی اجرا می شود و با اجرای این طرح 
بخش عمده ای از این هزینه ها برای بیماران رایگان 
می شود.« این طرح با همکاری س��ازمان غذا و دارو و 
معاونت درمان وزارت بهداشت اجرایی می شود. حاال 
نه تنها قرار است هزینه هایشان رایگان شود، بلکه دیگر 
نیازی نیس��ت این بیماران برای تهیه داروهایش��ان 
سرگردان شوند، تمام داروهایش��ان را می توانند در 
مراکز درمانی دولتی و بیمارس��تان ها پیدا کنند. به 
گفته دیناروند، عالوه بر تأمین داروی شیمی درمانی 
در مراکز دولتی وابس��ته به وزارت بهداشت، هزینه 
دارو و درمان شیمی درمانی این بیماران نیز کاهش 
محسوسی خواهد داشت، به طوری که تنها 5 درصد 
ای��ن هزینه ها را بیم��ار باید متقبل ش��ود حتی اگر 
بیماران توان پرداخت همین هزینه را هم نداش��ته 
باش��ند با همکاری مددکاری بیم��اران کل هزینه 

شیمی درمانی برای آنها صفر و رایگان می شود.

ادامه از صفحه یك
او جزییات دیگری را هم درباره روند بررس��ی پرونده 
اسیدپاش��ی های اصفهان اعالم کرده است: »کار بسیار 
گسترده ای روی همه فرضیه هایی که پیش بینی شده 
بود درحال انجام است که از نظر کارهای فنی که تاکنون 
صورت گرفته تقریبا کم سابقه است. هر هفته یک جلسه 
با مسئولیت خود بنده برگزار می شود که در آن جلسه 
مجموعه اقدامات��ی که در رابطه با ای��ن پرونده صورت 

گرفته و نتایج حاصل از آن مورد رصد قرار می گیرد.« 
معاون امنیت��ی و انتظام��ی وزیر کش��ور ادامه داده 
اس��ت: »مس��ئوالن رس��یدگی به این پرون��ده ناچار 
ش��ده اند چترهای بررس��ی های خود را باز کنند و بعد 
از آن بررس��ی های خود را ارایه دهند که به عنوان مثال 
بناب��ر فرضیه هایی که ممک��ن بود فرد اس��یدپاش به 
لحاظ مش��کالت روحی و روانی اقدام به این کار کرده 
باش��د تمام افرادی را که دارای ناراحتی روحی و روانی 
بوده اند در بیمارستان های منطقه بررسی کردند و آنها 
را آنالی��ز و در مرحله بعد عکس همه آنها را تهیه کردند 
و اکن��ون درحال پاالیش هس��تند.«  ذوالفقاری با بیان 
این که مش��ابه این اقدام در حوزه های دیگر هم صورت 
گرفته اس��ت، گفته: »تمام افرادی که در گذشته دارای 
سوابقی بودند یا به نوعی می توانستند در مظان اتهام قرار 
گیرند بررسی شدند و تمام موتورسیکلت های مشکی 
را بررسی و صاحبان آنها را شناسایی کردند. کار از نظر 
فنی و تخصصی بسیار گسترده انجام ش��ده و درحال 
حاضر هم فضا به گونه ای است که آن چتر گسترده ای 
که برای بررسی این پرونده ایجاد شده بود درحال جمع 
شدن است تا بتوانیم مظنونان این جریان را از بین تمام 
فرضیه هایی که پیشتر پیش بینی شده بود جمع آوری 
کنیم و انشاءاهلل بتوانیم به نتیجه قطعی دست یابیم.«  
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ادامه داده است: 
»همانگونه که قب��ال هم در اصفهان تأکی��د کرده بودم 
موضوع کشف جرم یک موضوع کامال تخصصی و فنی 
است و ما در برخورد با بعضی جرایم گاه سریع به نتیجه 
رس��یدیم و در بعضی از موارد هم ممکن است کارهای 
گسترده ای درباره کش��ف جرم انجام دهیم اما زمان بر 
باش��د. به عقیده م��ا آن فضای ابتدایی ک��ه در رابطه با 
این ماجرا ایجاد ش��د و مخصوصا با بحث های رسانه ای 
گسترده ای که در رابطه با این موضوع صورت گرفت کار 

کشف جرم مقداری با مشکل مواجه شد، بنابراین آنچه 
من می توانم بگویم و بر آن تأکید هم شده این است که 
تا وقتی به نتیجه قطعی نرس��یم و آن نتیجه به صورت 
مس��تند و دقیق در معرض دید مردم ق��رار نگیرد باید 
س��عی کنیم از گمانه زنی ها و احتماالت سخن نگوییم 
و انش��اءاهلل که دوستان به نتیجه خواهند رسید و قطعا 
نتیجه کار ب��ه اطالع مردم خواهد رس��ید.«  ذوالفقاری 
بع��د از آن از معرفی عوامل اسیدپاش��ی های اصفهان 
خبر داده که قبل از این و در 3۰ مهرماه گذش��ته گفته 
بود اسیدپاشی های اصفهان توسط یک  نفر انجام شده 
و به هیچ عنوان سازمان یافته و گروهی نبوده است. قبل 
از او عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم گفته بود 
که مسئوالن انتظامی و قضایی کشور در یک ماه گذشته 
واکنش های مختلفی را درباره پرونده اسیدپاشی های 
اصفهان داشته اند. هفته گذشته بود که ابراهیم رئیسی، 
دادستان کل کش��ور گفت عامالن جنایت اسیدپاشی 
اصفهان به اشد مجازات می رسند. بعد از آن غالمحسین 
محس��نی اژه ای، مع��اون اول ق��وه قضائیه از تش��دید 
مجازات اسیدپاش��ی خبر داد و گفت: »از نظر حقوقی و 
مجازات های مربوط به این حادثه به تشدید مجازات ها 
در این زمینه مبادرت می کنیم که البته باید مجازات های 
س��خت و بازدارنده تری طبق قانون مقرر شود. عده ای 
از حقوقدانان معتقدند قوانینی که درباره اسیدپاش��ی 
مطرح اس��ت هم اکنون می تواند مورد استناد دادگاه ها 
باش��د اما با توجه به این که جرم اسیدپاشی جرم زشت 
و بسیار خشنی است و آثار بسیار بدی برای مجنی علیه 
دارد به نظر می رسد باید در قوانین مجازات اسیدپاشی 
تجدیدنظر کرد و این در دس��تورکار قوه  قضائیه است.« 
چن��د روز بع��د از آن ه��م اس��ماعیل احمدی مقدم، 
فرمانده نیروی انتظامی گفت هی��چ فردی در ارتباط با 
اسیدپاشی های اصفهان دستگیر نشده است. او گفت 
که از اول امسال 3۱8 مورد اسیدپاشی در کشور اتفاق 
افتاده اس��ت. 5 روز پیش هم ش��هیندخت موالوردی، 
مع��اون امور زن��ان رئیس جمه��وری گف��ت: »وزیران 
اطالعات، دادگس��تری و کش��ور گزارش خود را درباره 
اسیدپاشی به رئیس جمهوری داده اند اما چون سرنخی 

کشف نشده، پیگیری ها به نتیجه نرسیده است.« 
اما  فصل مشترک سخنان مسئوالن انتظامی و قضایی 

ایران این روزها یک جمله است: »مردم نگران نباشند.«

ش�هروند| بیس��تمین نمایش��گاه مطبوع��ات و 
خبرگزاری ها دیش��ب درحالی به کار خ��ود پایان داد 
که روزنامه »ش��هروند« از س��وی فرهنگس��تان زبان و 
ادب فارس��ی به عنوان رس��انه برتر در توجه به زبان و 
ادبیات فارس��ی انتخاب ش��د.  مصالی تهران دیشب 
یکی از ش��لوغ ترین ش��ب های یک هفته گذش��ته را 
پشت س��ر گذاشت؛ آخرین ش��ب فعالیت بیستمین 
نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها که ب��ا تقدیر از 
برترین های این دوره از نمایش��گاه و سخنان میهمان 
مراس��م اختتامیه به پایان رسید. این مراسم البته یک 
بخش ویژه هم داش��ت، غالمعل��ی حدادعادل، رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی که به پاسداشت زبان 
فارسی ش��هره اس��ت آمده بود تا از اهمیت و ضرورت 
توجه رسانه ها به درست نویسی و توجه به زبان فارسی 
بگوید. وی در اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها که با شعار » آزادی مسئوالنه« برگزار شده 
بود، گفت: »یکی از مسئولیت های رسانه ها، مسئولیت 
نسبت به زبان فارسی اس��ت و ما در کشورمان نسبت 
به این زبان پرمحتوا مسئولیت داریم. با انتخاب عنوان 
آزادی مسئوالنه برای بیستمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها خوشحال شدم و بنده از آن کسی که این 
عنوان را انتخاب کرده تشکر می کنم.« او از بی مباالتی 
روزنامه ها به زبان فارسی انتقاد و در سخنانش چند بار 
تأکید کرد که »ما در کشورمان همه نسبت به این زبان 
پر محتوا مسئولیت داریم.«  حدادعادل در بخش دیگری 
از س��خنانش به وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی هم 
پیشنهاد کرد که همایشی با عنوان »آزادی مسئوالنه« 
برگزار کند تا راهبر تدوین آزادی و مسئولیت مشخص 
شود.  او گفت: »ما صاحب یک زبان گرانقدر هستیم که 
در معرفی م��ا پیش مردم دانای جهان از نفت و س��ایر 
چیزهای دیگر نیز افتخارآمیزتر اس��ت.« ب��ه گفته او، 
 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی این آمادگی را دارد 
که برای تمامی رس��انه ها دوره های آموزش��ی برگزار 
کند. در ادامه برنامه اختتامیه، فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی از روزنامه شهروند در سطح ملی و روزنامه خبر 
جنوب در سطح استانی به خاطر رعایت درست نویسی 
ادب فارس��ی تقدیر و لوح تقدیری به روزنامه اهدا کرد، 
لوحی که در متن آن آمده اس��ت: » زبان فارسی یکی از 
ارکان مهم و استوار ملیت و هویت ما و گنجینه ذخایر 

فکری و ذوقی مردم ایران طی قرون و اعصار گذشته و 
مایه پیوند و همبس��تگی و وحدت ملی ایرانیان است.  
مطبوعات امروز کشور ما حاوی آثار قلمی نویسندگان 
بسیاری در شئون سیاس��ی و اجتماعی و علمی، ادبی 
و فرهنگی اند ک��ه زبان فارس��ی را غنا و تن��وع و نیرو 
بخشیده اند. فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی ایران، به 
نشانه قدرشناسی از مطبوعاتی که زبان فارسی را پاس 
می دارند لوح تقدیر خود را در نمایش��گاه مطبوعات به 
روزنامه شهروند که در قیاس با دیگر روزنامه های کشور 
در درس��ت نویسی امتیار بیشتری کس��ب کرده اهدا 

می نماید.«
رسانه خاموشی ندارد

اختتامیه نمایش��گاه مطبوعات حواشی و خبرهای 
دیگری هم داش��ت. ازجمله این که حسین انتظامی، 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
در س��ال های آینده برگزاری این نمایشگاه را به صنف 
روزنامه نگاران واگذار می کنیم. البته این درحالی است 
که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنان اجازه 
فعالیت ندارد. به گفته انتظامی، رسانه خاموشی ندارد 
و اگرچه نمایشگاه تمام می ش��ود اما رسانه ها خاموش 
نمی شوند.  معاون مطبوعاتی ضمن قدردانی از شورای 
هماهنگی تشکل های مدیریتی رسانه ای بیان داشت:  
امیدوار هستیم حضور  آنها در این نمایشگاه مقدمه ای 
شود تا در سال های دیگر نمایشگاه به طور کامل توسط 
صنوف مطبوعات برگزار ش��ود و وزارت ارش��اد صرفاً 
به عن��وان ناظر عمل کن��د. به گفته انتظام��ی، وزارت 
ارشاد صرفاً هماهنگ کننده و تنظیم کننده برگزاری 
نمایشگاه مطبوعات اس��ت.  معاون مطبوعاتی وزارت 
ارشاد همچنین به شعار بیس��تمین دوره از نمایشگاه 
مطبوعات مبنی بر رس��انه آزادی مسئوالنه اشاره کرد 
و ادامه داد:  ش��اید متغیر بحرانی در فضای رس��انه ای 
اخالق حرفه ای و فعالیت توأم با مصونیت باشد.  عالوه 
بر انتظامی، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری 
هم در اختتامیه بیس��تمین نمایش��گاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها سخنرانی کوتاهی داشت. او گفت:  شعار 
آزادی مس��ئوالنه بخش��ی از رویکرد تدبیر و امید در 
سیاست رسانه ای است. بدون آزادی امکان مسئولیت 
خواستن از رسانه ها نیست و رسانه ها نمی توانند صرفاً 

مطالبه آزادی کنند بدون این که مسئولیتی بپذیرند.

خبر

   بیماران سرطانی کم بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی رایگان درمان می شوند

روي خط خبر

در نشست استاندار با نمایندگان تهران مطرح شد 

تهران 100 کالنتری کم دارد
ش�هروند| استاندار تهران در نشست با نمایندگان 
مردم اس��تان تهران گفت:  7۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای س��اخت مدارس مسکن مهر اس��تان نیاز است.

سیدحسین  هاش��می در جلسه مش��ترک استاندار 
تهران با نمایندگان مردم تهران در مجلس که جمعی 
از فرمانداران اس��تان هم حضور داشتند، گفت: درآمد 
استان تهران درآمدی بدون وابستگی به نفت است. به 
وزارت کشور پیشنهاد دادم که حاضریم استان تهران 
را خودکفا و بدون تکی��ه بر بودجه نف��ت اداره کنیم. 
استان تهران در شرایطی اس��ت که با درآمدهای خود 
می تواند اداره شود.اس��تاندار تهران رسیدگی به وضع 
آب و فاض��الب را از اولویت های دیگر در اداره اس��تان 
دانس��ت و گفت: تصفیه یک میلی��ارد و 4۰۰ میلیون 
مترمکعب فاضالب تهران در ش��رایطی که با کمبود 
آب مواج��ه هس��تیم می تواند بخش عم��ده ای از آب 
کشاورزی با الگوی کش��ت جدید را تأمین کند که از 
مصوبات ماندگار است.هاش��می به ترافیک تهران هم 
اش��اره کرد و گفت:  توجه به ترافیک تهران و آلودگی 
هوای ناشی از آن در اس��تانداری تهران به قدری است 
که دو مرتبه از س��وی دولت تذکر گرفته ام. هاشمی به 
موضوع تاکسی های فرسوده اس��تان تهران هم اشاره 
کرد و گفت:3۰ هزارخودروی فرسوده در تهران در کنار 
6۰ هزار خودروی فرسوده در آژانس های تهران حدود 
۱۰۰ هزار خودرو را تشکیل می دهد که الزم است از رده 
خارج شوند.حس��ین طال هم در این جلسه به موضوع 
امنیت تهران اشاره کرد و گفت:  براساس مصوبه  سال 
77 برای تهران حدود ۱8۰ کالنتری پیش بینی شده 
است درحالی که امروز فقط 8۲ کالنتری در تهران فعال 
اس��ت.او به اهمیت حضور به موقع نیروهای انتظامی 
در محل وقوع حوادث هم اش��اره کرد. به گفته طال در 
تهران با کمبود ۱۰۰ کالنتری مواجه هستیم.در ادامه 
این نشست، هدایت اهلل جمالی پور، فرماندار شهرستان 
ری به لزوم س��اماندهی افاغن��ه در ری اش��اره کرد و 
گفت:  ۲۰۰ هزار افغانی به طور رس��می و غیررس��می 
در شهرستان ری ساکن هس��تند که حتی در برخی 

روستاها اهالی همه افغانی اند.

معرفی برترین های نمایشگاه مطبوعات
غرفه های برتر بیس��تمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها در آئین اختتامیه این نمایشگاه معرفی 
شدند و فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم لوح تقدیر 

خود را به سه روزنامه اهداء کرد.
نش��ریات فرهنگی- هنری: خط خطی )شایسته 
تقدی��ر( و پی��ک توانا )برت��ر(،  نش��ریات عمومی و 
خانوادگی: ایران پاک )شایسته تقدیر( و کوک )برتر(، 
نش��ریات سیاس��ی و اقتصادی: در این بخش هیچ 
غرفه ای شایسته تقدیر شناخته نشد، اما غرفه نشریات 
مهرنامه و پنجره با عنوان غرفه های برتر معرفی شدند.  
نشریات آموزشی و تخصصی: طره )شایسته تقدیر( و 
پژوهش و هنر )غرفه برتر(،  دین و اندیشه: خبرگزاری 
قرآنی ایران- ایکنا )شایس��ته تقدی��ر( و خبرگزاری 
رسا )برتر(، رسانه های محلی: همدان پیام )شایسته 
تقدیر( و نقد ح��ال )برتر(، موسس��ات مطبوعاتی: 
دنیای تغذیه، خانواده سبز و آرامش برتر )شایستگان 
تقدیر( و روزنامه خراس��ان )غرفه برت��ر(، روزنامه ها: 
آسیا )شایسته تقدیر(، گسترش صنعت )غرفه برتر(، 
خبرگزاری ها: خبرگزاری جمهوری اس��المی ایران 

)شایسته تقدیر( و خبرگزاری تسنیم )غرفه برتر(.
در ای��ن مراس��م، همچنین لوح تقدی��ر به جهت 
گس��ترش فرهنگ ایثار و شهادت به نشریه شهدای 
اس��الم و خبرگزاری دفاع مقدس اهداء شد که مدیر 
نش��ریه ش��هدای اس��الم لوح تقدیر خود را به خانم 

میرعلی اکبری اهداء کرد.
در مراسم اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری ها، همچنین لوح تقدیر فرهنگس��تان 
زبان و ادب فارسی به جهت درج بیشترین مقاالت و 
گزارش ها با موضوع زبان و ادبیات فارسی به روزنامه 

اطالعات اهداء شد.
 فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی، همچنین از 
روزنامه سراس��ری ش��هروند و روزنامه استانی خبر 
جنوب برای رعایت درست نویسی و پاکیزه نویسی، با 

اهدای لوح تقدیر تجلیل کرد.
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