
مسجدجامعی رئیس هیأت امنای 
مجموعه تاریخی  سعدآباد شد

ش�هروند| رئیس و دبیر هیأت امنای مجموعه 
فرهنگی-  تاریخی سعدآباد انتخاب شدند.

احمد مس��جدجامعی و یوس��ف منصورزاده در 
نخستین نشس��ت هیأت امنا که دوش��نبه 22دی 
برگزار ش��د با حداکث��ر آرا به عنوان رئی��س و دبیر 
هیأت امنای مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد 
انتخاب شدند. مسعود س��لطانی فر در این نشست 
اظه��ار امیدواری ک��رد با تش��کیل هیأت امنا برای 
مجموعه س��عدآباد وضع آن بهبودیافته و گام های 
موثری در زمین��ه مدیریت، برنامه ری��زی و نظارت 
برداش��ته ش��ود. رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری گف��ت: در مجموعه 
فرهنگ��ی - تاریخی س��عدآباد تعداد زی��ادی موزه 
هس��ت، طی این مدت برخ��ی از آنها س��اماندهی 
شده اند، اما هنوز کار زیادی وجود دارد که امیدوارم 
با تش��کیل هیأت امنا، س��اماندهی بقیه مجموعه 
س��رعت بگیرد. او تأکید کرد: رویکرد بنده، تمامی 
معاونان و مدیران سازمان میراث فرهنگی در سایه 
دولت تدبیروامید این اس��ت که هیأت امنای بناها 
و مجموعه های تاریخی هرچه زودت��ر پا گرفته و با 
قوت ب��ه فعالیت بپردازند.مع��اون رئیس جمهوری 
درخصوص ش��کل گیری هیأت امنا ب��رای بناهای 
تاریخی گفت: تاکنون برای 7بنای تاریخی که ثبت 
جهانی شده و همچنین مجموعه فرهنگی -تاریخی 
سعدآباد، هیأت امنا تعیین شده زیرا هرکدام از این 
بناها، سایت ها و کاخ موزه ها به امکانات و توان باالی 
مدیریتی نیاز دارند. محمدحس��ن طالبیان معاون 
میراث فرهنگی نیز در این مراس��م ب��ا بیان این که 
مجموعه س��عدآباد به لحاظ تاریخی از پتانس��یل 
باالیی برخوردار است، عنوان داشت: مجموعه های 
ملی، جهانی و موزه ای را در همه جای کش��ور داریم 
که با تغییر سیستم مدیریتی به شکل هیأت امنایی 
سعی داریم به اس��تقالل برسند.یوسف منصورزاده 
مدیر مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران نیز تشکیل 
هیأت امنا را برای مجموعه س��عدآباد اتفاق بزرگ و 
مهمی دانست که شخصیت های برجسته ای عضو 
آن هستند. او مجموعه سعدآباد را با 110هکتار یکی 
از بزرگترین مجموعه های فرهنگی - تاریخی کشور 
دانس��ت که 300 هزار اثر نفیس موزه ای در آن قرار 
دارد. منصورزاده اظهار داش��ت: وجود 5هزار تابلوی 
نفیس، فرش های ارزش��مندی با قدمت 70 سال و 
50 هزار اصله درخت در س��عدآباد این مجموعه را 
از ارزش خاص��ی برخ��وردار کرده است.س��یدعلی 
خاتمی، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، 
احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، علی 
کریمی معاون عمرانی استاندار تهران، سیدمحمد 
مجابی، معاون سازمان محیط زیست، علی مرادخانی 
معاون وزیر ارشاد، سمیع اهلل حسینی مکارم معاون 
توسعه مدیریت و یوسف منصورزاده رئیس مجموعه 
فرهنگی- تاریخی س��عدآباد از اعض��ای هیأت امنا، 
محمدرضا کارگ��ر و علیرضا تابش در این جلس��ه 

حضور داشتند. 

معاون حقوقی وزیر علوم: 

دانشگاه ایرانیان رسمیت ندارد
ایس�نا| معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم در 
مورد فعالیت دانش��گاه ایرانیان گفت: برای روش��ن 
ش��دن افکارعمومی تأکید می کنم که وزارت علوم، 
دانشگاه ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد تا مردم 
این آگاهی را داشته باشند که وقت و هزینه خود را در 

این دانشگاه صرف نکنند.
درمورد ادعای دانش��گاه ایرانیان مبنی بر این که 
وزارت علوم فعالیت س��ایت این دانشگاه را متوقف 
کرده، اظهار کرد: وزارت علوم فعالیت این س��ایت را 
متوقف نکرده است زیرا تا قوه قضائیه حکمی صادر 
نکند هیچ سایتی بسته نمی شود. الزمه صدور حکم 
هم شکایت اس��ت که وزارت علوم چنین شکایتی 
نکرده است.او افزود:  ما رسما اعالم کرده ایم که این 
دانش��گاه جایگاه قانونی ندارد و چنین دانش��گاهی 
از نظر وزارت علوم به رس��میت شناخته نمی شود 
اما وقتی می توانیم اقدام قانونی انجام دهیم که این 
دانشگاه به صورت غیرقانونی و بدون مجوز دانشجو 
پذیرش کند.معاون پارلمان��ی و حقوقی وزیر علوم 
با تأکید بر این که هنوز پذیرش دانش��جو از س��وی 
دانش��گاه صورت نگرفته اس��ت، تأکید کرد:  تا این 
دانش��گاه اقدامی انجام ندهد ما هم کاری نخواهیم 
کرد، اما اع��الم می کنی��م که چنین دانش��گاهی 
رسمیت ندارد.دانشگاه ایرانیان منسوب به محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهوری س��ابق است و پیش از 
این فعالیت این دانشگاه از سوی شورایعالی انقالب 

فرهنگی و وزارت علوم غیرقانونی اعالم شده است.

تامین اعتبار 1300میلیاردی عیدی 
مستمری بگیران تامین اجتماعی

ایس�نا| مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی از 
پیش بینی اعتب��ار بیش از 1300میلی��ارد تومانی 
جهت پرداخت عیدی مس��تمری بگیران خبر داد و 
گفت: منابع آماده است و امسال هم عیدی ها را بدون 
اس��تقراض پرداخت می کنیم.سیدتقی نوربخش، 
با بیان اینکه میزان و زمان دقی��ق پرداخت عیدی 
به مس��تمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی معموال در بهمن ماه مشخص و پرداخت 
می شود، اظهار کرد: عیدی مستمری بگیران تامین 
اجتماعی مش��ابه عیدی کارمن��دان دولت تعیین 
می ش��ود.او افزود: همانند س��ال گذشته عیدی ها 
را ب��دون اس��تقراض پرداخت می کنی��م و اکنون 
منابع و تجهیزات آماده هس��تند. اعتباری بیش از 
1300میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده 

است.

گزارش »شهروند« از تأثیر جنگ و ادوات جنگی آمریکا بر آلودگی شدید آب، خاک، هوا و غذای عراقی ها

ارثیه جنگ عراق؛ 37 عامل سرطان زا در هواي ایران
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مریم میرزایی | یکی به جای دو چشم، یک چشم در 
میان پیشانی دارد و بدون بینی نفس می کشد. دیگری 
صورتش کوچک و جمع ش��ده است، با پیشانی بزرگی 
به اندازه تمامی س��رش. یکی دیگر اعضا و جوارحش، 
جایی درون بدنش ندارد و بیرون از تن نحیفش آویزان 
است و آن یکی، همچون جنینی سوخته به دنیا آمده. 
اینها بخش��ی از واقعیت تلخ این روزهای نوزادانی است 
که در فلوجه، بصره، هویجه و س��ایر شهرهای عراق به 
دنیا می آیند. نوزادانی که شاید، جنگ را نبینند و آن را 
لمس نکنند، اما با درد جنگ ب��ه دنیا می آیند و پس از 
چند ساعت زندگی روی کره خاکی، نام قربانی جنگ به 

خود می گیرند و می میرند. 
نوزادانی که اگر قرار باشد، چند سالی هم زندگی کنند 
با درد و رنج زندگی خواهند کرد، با بیماری های تنفسی 
و پوستی. یک تحقیق که توسط یکی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه میشیگان آمریکا انجام شده، نشان می دهد که 

این کودکان، آلوده به سرب، تیتانیوم و جیوه هستند. 
در س��ال های اخی��ر، ه��ر از گاه��ی گزارش هایی از 
افزایش تولد نوزادان ناقص الخلقه در فلوجه منتشر شده. 
گزارش هایی که صدای شان آن قدر بلند نبوده که فریاد 
نوزادانی ش��ود که حتی موقع تولد توان گریه کردن و 
نفس کشیدن ندارند. نخستین بار  سال 2010 میالدی 
بود که برخی از شبکه های خبری و روزنامه های اروپایی 
از تولد نوزادان ناقص و روند رو به رشد تولد نوزادانی که 
دقایقی بیشتر زنده نمی مانند، خبر دادند. گزارش هایی 
که از س��وی مقامات آمریکایی و س��ایر س��ازمان های 
بهداش��تی جهان تأیید نش��دند و حتی گفته می شد، 
میزان تولد کودکان ناقص الخلقه در شهرهای مختلف 
عراق تفاوتی با س��ایر کش��ور ها به خصوص کشورهای 

توسعه یافته ندارد. 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه م��ژگان صوابی اصفهانی، 
فوق دکترای سم شناس��ی محیط زیس��ت از دانشگاه 
میش��یگان آمریکا که یک��ی از نویس��ندگان تحقیق 
دانشگاه میش��یگان درباره نوزادان ناقص الخلقه است، 
دراین ب��اره ب��ه ش��هروند می گوی��د: »در فلوجه بین 
س��ال های 2000تا2010 می��الدی ش��اهد افزایش 
حدود 50 درصدی تولد نوزادان ناقص الخلقه هستیم که 
موضوعی بسیار نگران کننده است. میزان تولد نوزادان 
ناقص الخلق��ه از  2 درص��د در س��ال 1۹۹1 میالدی به 

52 درصد در  سال 2010 میالدی رسیده است.« 
آب، خاک، هوا، غذا و حتی غب��اری که از بیابان های 
عراق به آس��مان می رود، حاوی س��رب و جیوه است، 
همان مشتقاتی که سالمت عراقی ها را تهدید می کند. 
تاکنون بسیاری از تحقیقاتی که دراین باره انجام شده 
در ش��هرهای فلوجه و بصره بوده اما چندی اس��ت که 
خبر ه��ا از همه گیری بیماری های عصب��ی در هویجه 
)Hawijah( حکای��ت دارند. ش��هری ک��ه اکنون در 
اشغال داعش است و از وضع کنونی آن خبر چندانی در 

دست نیست. 
همه گیری بیماری های عصب��ی در هویجه، افزایش 
تولد نوزادانی که دچار نقص هس��تند در کنار افزایش 
تعداد بیماران سرطانی در کشوری که با جنگ و ناامنی 
گره خورده، دالیل بس��یاری را کنار هم می نش��اند که 

نشان می دهد، دالیل ناهنجاری 
کودکان و بروز س��رطان در عراق 
که روز ب��ه روز درح��ال افزایش 
اس��ت با آالینده های جنگی در 
ارتباط است. صوابی دراین باره هم 
می گوید: »دالیل بس��یاری برای 
ارتباط بیماری ه��ای ناهنجاری 
کودکان و س��رطان ها در عراق با 
آالینده های جنگ��ی وجود دارد، 
با این حال توج��ه چندانی به آن 
نمی ش��ود. این درحالی اس��ت 
که س��ربازان آمریکایی که با این 
آالینده ه��ا در ارتب��اط بوده اند و 

از عراق بازگش��ته اند، دچار صدمات جسمی شده اند و 
همین موضوع باعث ش��ده، مراکز خبری آمریکا توجه 

کوچکی به این مسأله نشان دهند.« 
در چند ماه گذشته چند مقاله شوکه کننده در روزنامه 
نیویورک تایمز منتشر ش��ده و توضیح می دهد آمریکا 
چگونه هزاران سالح شیمیایی را به دست آورده و منفجر 
کرده اس��ت. نوامبر  س��ال 201۴، یعن��ی دو ماه پیش، 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: »سازمان منع 
تسلیحات شیمیایی در گزارش خود آورده که آمریکا از 
200۴ تا 200۹ یکسری تسلیحات شیمیایی قدیمی را 
در عراق کش��ف و ضبط و آنها را در فضای باز به صورت 
سری منهدم کرد. در گزارش 30 صفحه ای این سازمان 
که سریعا پس از نشست میان کارمندان آن با مقام های 

آمریکایی در واش��نگتن در س��ال 200۹ تهیه شده، به 
صورت کامل به مس��أله انهدام کالهک های شیمیایی، 
گلوله ها یا بمب ها - در مجموع ۴530 مورد - از مه 200۴ 

تا فوریه 200۹ اشاره شده است.« 
در ادامه این گزارش اشاره شده که »آمریکا پس از آن 
تسلیحات شیمیایی بیشتری را از زرادخانه ها و انبارهای 
تسلیحاتی عراق کش��ف کرد و با کشف این موارد اوایل 
2011 تعداد تسلیحات شیمیایی عراق به ۴۹۹۶ مورد 
رسید. تس��لیحات منهدم شده در س��ال 200۹ حاوی 
عوامل و عناصر شیمیایی بود.«  این گزارش با اشاره به 
این که هیچ یک از تسلیحات کشف شده به تازگی ساخته 
نشده بودند، نوش��ته بود:  »تمامی مهمات کشف شده 
متعلق به پیش از برنامه شیمیایی عراق در سال 1۹۹1 
بودند.«  فوق دکترای سم شناس��ی محیط زیس��ت از 
دانشگاه میشیگان، درباره این گزارش توضیح بیشتری 
می ده��د و می گوید: »در ادوات منهدم ش��ده توس��ط 
نیروهای نظامی آمریکا، گاز خردل 
و گاز اعصاب وجود داش��ته است. 
به همین دلیل، منفجر کردن این 
گونه م��واد نه تنها برای س��ربازان 
آمریکایی بلکه برای تمام موجودات 
زنده منطقه خطرناک است.«  او در 
کنار اخبار منهدم کردن بمب های 
ش��یمیایی که مدتی است شنیده 
می ش��ود، از ماج��رای دیگ��ری 
حکایت می کند که بیشترین تأثیر 
را روی س��المت عراقی ها گذاشته 
و آب و خاک این منطق��ه را آلوده 
کرده. صوابی ادام��ه می دهد:  »در 
ماه ه��ای اخیر، خبره��ای دیگری 
هم مطرح شده درباره سوزاندن آشغال های نظامی در 
پایگاه های نظامی آمریکا بین سال های 2003 تا 2010 
میالدی، یعنی در زمانی که آمریکا بیشترین حضور را 
در عراق داش��ت و تعداد پایگاه های نظام��ی آن در این 
کشور، بیش از 500 پایگاه بود. در آن دوره آشغال های 
نظامی همچون مواد منفجره ای که دیگر نیازی به آنها 
نبود، وسایل الکترونیکی، حتی ظرف های پالستیکی 
غذا، تانک ه��ا و... در گودال هایی که ب��ه آنها چاله های 
آتش )burn pits( گفته می ش��ود، سوزانده شدند.«  
چاله های آتش در پایگاه های نظامی ایاالت متحده که 
بیشتر در نزدیکی شهرهای این کشور قرار دارد، فلزات 
سنگین و مواد آالینده را به آس��مان عراق فرستاده اند. 

صوابی با اشاره به این که دو تن از پزشکان ارتش آمریکا 
گفته اند، غباری که از عراق می آید شامل 37 فلز است، 
می گوید: »ای��ن 37 فلز عام��ل بیماری های مختلفی 
ازجمله بیماری های عصبی و سرطان هستند. بسیاری 
از سربازان آمریکایی که با این آالینده ها مواجه شده اند 
با بیماری های مختلفی همچون سرطان ریه به آمریکا 

بازگشته اند.« 
او ادامه می دهد: »در س��ال 2010 می��الدی پس از 
فشارهایی که از س��وی س��ربازان آمریکایی وارد شد، 
انستیتوی پزشکی آمریکا تحقیقی را آغاز کرد که نتیجه 
این تحقیق در سال 2011 میالدی منتشر شد. در این 
تحقیق نمونه های هوای گردآوری شده از پایگاه نظامی 
بالد در نزدیکی شهر بغداد پایش شد. این بررسی ها نشان 
داد که در هوای اطراف این پایگاه دیوکسین، فیورن ها، 
هیدروکربن ه��ای زنجی��ره ای و ذرات معلق با غلظتی 
نگران کننده وجود داشته است. این انستیتو نتیجه گیری 

کرد که اگر کس��ی با مخلوط این 
مش��تقات مواجه ش��ود، ممکن 
اس��ت به انواع بیماری ها ازجمله 
اختالالت دستگاه تنفسی، اختالل 
در دس��تگاه عصبی، مش��کالت 
تولیدمث��ل و ان��واع س��رطان ها 
مبتال ش��ود.«  در گزارشی که این 
انستیتو منتش��ر کرد، تنها به این 
موضوع اشاره شد که این مخلوط بر 
انسان های بزرگسال اثرگذار است و 
سالمتی آنها را به خطر می اندازد. 
ح��ال آن که تأثیر ای��ن آالینده ها 
ب��ر گروه های حس��اس، همچون 
زنان ب��اردار و ن��وزادان و کودکان 

بیشتر خواهد بود، اما در این گزارش رد و نشانی از تأثیر 
این آالینده ها ب��ر این گروه ها دیده نمی ش��ود. به نظر 
می رسد برای این انستیتو سالمتی سربازان آمریکایی 
که به اجبار آنها این تحقیقات را انج��ام داده در اولویت 
است و سالمتی ساکنان همیشگی شهرهای عراق که 
بیشتر در معرض این آلودگی ها هستند، اهمیتی ندارد. 
صوابی دراین باره ه��م می گوید: »این انس��تیتو و این 
گزارش تهدید شدن سالمتی س��ربازان آمریکایی که 
در گروه حس��اس قرار نمی گیرند را می پذیرد اما درباره 
گروه های حساس یعنی زنان باردار، نوزادان و کودکان 
حرفی نمی زند. این درحالی است که سربازان آمریکایی 
در گروه حس��اس طبقه بندی نمی شوند و مواجهه آنها 

با این آالینده ها در زمانی کوتاه تر از س��اکنان شهرهای 
فلوجه، بصره، هویجه و دیگر ش��هرهای عراق اس��ت. 
ساکنان این مناطق به طور مداوم و در مدتی طوالنی با 
آالیندگی هایی که نظامی��ان آمریکایی ایجاد کرده اند، 

روبه رو هستند.« 
بی توجه��ی آژانس های بین المللی و حتی س��ازمان 
بهداشت جهانی به سالمت ساکنان عراقی که در نزدیکی 
پایگاه های نظامی آمریکا زندگی کرده اند، پرسشی است 
که نمی توان پاسخی برای آن پیدا کرد. کمتر کسی در 
سطح جهانی به این موضوع توجه می کند که چه اتفاقی 
برای زنان و کودکان عراقی درحال افتادن است. صوابی 
دراین باره توضیح می دهد:»پزشکان و محققان عراقی 
تالش های بس��یاری کرده اند تا اثر این مواد سمی را در 
مردم خود نشان دهند، اما در سطح جهانی توجه چندانی 
به این موضوع نش��ده و در ایاالت متحده هم تنها به این 
نکته توجه شده که چه اتفاقی برای سربازان آمریکایی 
افتاده. این درحالی اس��ت که در بصره و فلوجه مواجهه 
مادر ها و بچه ها با سرب و جیوه، همزمان با افزایش تولد 
نوزادان ناقص بوده اس��ت. اخیرا هم اطالعاتی از هویجه 
به دست آمده که نش��ان می دهد در بدن بچه های تازه 
متولد شده در این منطقه تیتانیوم وجود دارد. تیتانیوم 
یک فلز تسلیحاتی است و در ساختن انواع خودروهای 
نظامی، تانک ها و دیگر ادوات جنگی مورد استفاده قرار 
می گیرد.«  او ادامه می دهد: »تمام ۴0 هزار نفری که در 
شهر هویجه )Hawijah( زندگی می کنند، کم و بیش 
نزدیک پایگاه نظامی آمریکایی قرار دارند که پیش از این 
یک مدرسه دخترانه بوده اس��ت. آنها هفت سال مداوم 
با آالیندگی هایی روب��ه رو بوده اند ک��ه چاله های آتش 
)burn pits( ایج��اد کرده ان��د. ع��راق در مخلوطی از 
آالینده های جنگی غوطه ور است و می توان به صراحت 
گفت که سقوط سالمتی مادران و بچه های متولد نشده 
در عراق، کامال به آلودگی های جنگی و چاله های آتش 
)burn pits( که ادوات جنگی در آنها س��وزانده شده، 
در ارتباط است.«  او به آماری اشاره می کند که از افزایش 
تولد نوزادان با ناهنجاری های م��ادرزادی حکایت دارد، 
»آماری مستند از بیمارس��تان مادران بصره وجود دارد. 
در س��ال 1۹۹۴ میالدی در ش��هر بصره از هر  هزار تولد 
زنده ۴. 1 بچه مشکل ناهنجاری داشته. این آمار در سال 
200۹ به ۴۸ تولد همراه با ناهنج��اری در هر هزار تولد 
زنده رسیده است. همچنین با آمار مشابهی در فلوجه هم 
روبه رو هستیم. این آمار درحالی از سوی پزشکان عراقی 
مورد تأیید است که در  سال 2011 به خاطر فشار داخلی 
که در ع��راق به وجود آمده بود تحقیق مش��ترکی بین 
وزارت بهداشت عراق و سازمان بهداشت جهانی شروع 
شد که این تحقیق قرار شد شیوع ناهنجاری ها را در 1۸ 
منطقه عراق مطالعه کند. نتیجه این گزارش، برخالف 
نگرانی های پزش��کان عراقی بود. این گزارش اعالم کرد 
که میزان بیماری بچه های عراق��ی در یک طیف قابل 
قبولی قرار دارد و حتی شبیه کشورهای پردرآمد غربی 
اس��ت.«  به گفته صوابی، این ادعا در تضاد کامل است با 
مستندات بیمارستان مادران بصره در سال های 1۹۹۴ 
تا 2011 می��الدی. او به گفته های دکتر چاس��ب علی 
نماینده عالیرتبه وزارت بهداشت عراق که در مصاحبه ای 
در مارس 2013 میالدی با شبکه 
بی بی سی صحبت کرده بود، اشاره 
کرده و به نقل از دکتر چاسب علی 
می گوید: »تمام تحقیقات ما که به 
وسیله وزارت بهداشت انجام شده، 
نشان می دهد که روند سرطان ها 
و ناهنجاری های کودکان در عراق 

افزایشی است.« 
گزارش انس��تیتوی پزش��کی 
آمریکا، صراحتا اعالم کرده که در 
هوای اطراف پایگاه نظامی آمریکا 
هیدروکربن ه��ای  دیوکس��ین، 
زنجی��ره ای و ذرات معل��ق وجود 
دارد و مخلوط این ذرات بر سالمت انسان های بزرگسال 
اثرگذار است و س��المتی آنها را به خطر می اندازد، حال 
چگونه ممکن اس��ت افرادی س��ال های  س��ال با این 
آالینده ها درارتباط باشند و این آالینده ها روی سالمتی 
آنها و روی جنینی که در ش��کم مادران عراقی درحال 
رشد است اثر نگذاشته باش��د؟ صوابی در پاسخ به این 
پرس��ش می گوید:  »منفجر کردن بمب های قدیمی و 
سوزاندن آشغال های نظامی، سالمت سربازان آمریکایی 
را به خطر انداخته، این خطر برای زنان حامله و کودکانی 
که به طور دایمی در این مناطق زندگی می کنند، بیش از 
سربازان آمریکایی خطر دارد. آالینده های این چاله های 
آتش حاوی مقادیر بس��یاری مواد سمی برای دستگاه 

تولیدمثل است و رشد را مختل می کند.« 
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   در  سال 1۹۹۴ در شهر بصره از هر  هزار تولد زنده ۴/ 1 بچه مشکل ناهنجاری داشت كه  این آمار در سال ۲۰۰۹ به ۴۸ تولد با ناهنجاری در هر  هزار تولد زنده رسید

روي خط خبر

پیشنهاد به شهرداری برای خرید خانه 
»ثابت پاسال«

ش�هروند| چند هفته پس از انتش��ار خبرهایی 
درباره احتم��ال تخریب و ساخت وس��از در یکی از 
خانه ه��ای بازمان��ده از دوره پهلوی، دی��روز بحث 
حفاظت از این خانه به شورای شهر تهران کشیده شد.  
خانه یک هکتاری حبیب ثابت، معروف به ثابت پاسال 
در خیابان ناهید غربی در بلوار آفریقا که در زمان خود 
بزرگترین و گران ترین خانه تهران بود حاال در چند 
قدمی ساخت وساز است. دیروز محمد حقانی، عضو 
شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا شهر تهران از 
ساخت یک مجتمع تجاری ۸طبقه به جای این خانه 
قدیمی انتقاد کرد و گفت: خیابان جردن بیش از این 
کشش بارگذاری تجاری و ساخت یک مجتمع تازه را 
ندارد. این عضو ش��ورا از شهرداری تهران خواست تا 
این خانه را که زمانی زیباترین خانه تهران بوده است، 
خریداري شود؛ معماری »کاخ ثابت پاسال« از قصر 
»لو پتی تریانون« یکی از کاخ های جانبی ورس��ای 
در فرانسه کپی برداری ش��ده و اشیای به کار رفته در 
آن بسیار ارزشمند است که قبل از انقالب به روایتی 
حدود »15میلیون دالر« قیمت گذاری ش��ده بود. 
حبیب ثابت یکی از س��رمایه داران بزرگ ایرانی بود 
که پیش از انقالب 57 از ایران خارج ش��د و دیگر به 
ایران بازنگشت. پیشتر تعدادی از فعاالن اجتماعی 
و رسانه ها خواستار نگهداری این خانه و ممنوعیت 
تخریب آن شده بودند اما سازمان میراث فرهنگی این 
خانه را در فهرست آثار ملی ثبت نکرده است. هر چه 
هست در روزهایی که زمین در خیابان جردن تهران 
حکم طال را دارد و دیگر هم��ه خیابان های فرعی و 
کوچه پس کوچه های این محدوده هم با تراکم های 
باال ساخته شده اند و زمینی نمانده، ساخت وساز در 
زمین 10 هزار متری خانه ثابت پاسال آرزوی خیلی از 
بسازو بفروش های تهرانی است. حقانی، رئیس کمیته 
محیط زیست شورای شهر تهران دیروز از شهرداری 
تهران خواست تا این خانه را خریداری کند و درهای 
آن را ب��ا کاربری های فرهنگ��ی و اجتماعی به روی 
شهروندان باز کند. حقانی گفت: این ملک می تواند 
کاربری فرهنگی و گردش��گری برای تهران داشته 
باشد و شهرداری می تواند با خرید این ملک آن را به 

پایتخت نشینان هدیه کند.

معاون پژوهشی و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان: 

 خدمت سربازی 
دانش آموختگان برتر نصف شد

مهر| معاون پژوهش��ی و برنامه ریزی بنیاد ملی 
نخب��گان از کاهش م��دت زمان خدمت س��ربازی 
دانش آموختگان برتر خب��ر داد و گفت: مدت زمان 
س��ربازی برای این گ��روه نصف دیگران محاس��به 
می ش��ود.غالمعلی منتظر با اش��اره به تسهیالتی 
که به دانش آموختگان برت��ر تعلق می گیرد، گفت: 
این دانشجویان از تس��هیالت خدمت نظام وظیفه 
تخصصی برخوردار می شوند، به این شکل که مدت 
خدمت این افراد نصف خدمت افراد مش��ابه اس��ت. 
به عنوان مثال اگر  س��ال آینده خدمت نظام وظیفه 
2۴ ماه باش��د، برای دانش آموخت��گان برتر 12 ماه 
است، به شرط این که این دانش آموختگان طی این 
یک س��ال در یک پروژه فناوری و تحقیقاتی شرکت 
کنند. منتظر گفت: امس��ال با س��تاد کل نیروهای 
مس��لح هماهنگ��ی کرده ایم که حوزه مش��موالن 
نظام وظیفه تخصصی را افزایش دهد. بدین ترتیب 
برای  س��ال آینده این میزان دو برابر می شود. معاون 
پژوهشی و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: 
ساالنه  هزار نفر از این تسهیالت استفاده می کردند 
که با هماهنگی ک��ه انجام دادیم تعداد ای��ن افراد از 
 س��ال آینده افزایش خواهد یاف��ت. درحال حاضر 
با دانش��گاه های برت��ر کش��ور رایزن��ی کردیم که 
دانش آموختگان برتر خ��ود را به بنیاد ملی نخبگان 
معرفی کنند تا ای��ن افراد از خدم��ت نظام وظیفه 
تخصصی استفاده کنند و از  سال ۹۴ اجرایی می شود.  
وی در ادامه به تسهیالت اشتغال دانش آموختگان 
برتر اش��اره کرد و گفت: اگر این دانش آموختگان در 
یک نهاد صنعتی و یک نهاد فناورانه یا دانش بنیان 
اشتغال داشته باش��ند، 3 سال بخش عمده حقوق و 
بیمه این افراد توس��ط بنیاد پرداخت می شود،  سال 
اول ۸0درصد،  س��ال دوم ۶0 درصد و  س��ال س��وم 
۴0 درصد به این دانش آموختگان برتر تعلق می گیرد 
و اگ��ر این دانش آموخت��گان برتر در اس��تان محل 
سکونت خود به اشتغال موردنظر دست یابند ضریب 
کمک به اینها بیشتر می شود. منتظر در ادامه افزود: 
اگر دانشجویان برتر دکترا بخواهند در فرصت های 
مطالعاتی خارج یا داخل کشور شرکت کنند، هزینه 
یک سال آنها پرداخت می شود و اگر این افراد متأهل 

باشند وجه بیشتری به آنها پرداخت می شود. 

تاثیر آلودگی غبارهای عراقی بر سالمت خوزستانی ها
هوای عراق و غباری که از زمین بیابانی این کشور بلند می شود، به نگرانی ایرانی ها به خصوص 
ساکنان خوزستان هم تبدیل شده است. در سال های اخیر، هر بار که هوای غبارگرفته شهرهای 
خوزستان به باران رسیده، صد ها تن را راهی بیمارستان کرده. می گویند غباری که از عراق می آید 
آلوده است، شیمیایی است و حاوی اورانیوم رقیق ش��ده.  آلوده بودن غباری که از عراق به ایران 
می آید، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید نشده و معلوم نیست این غبارهای آلوده چه 
پیامدهایی دارد، اما صوابی دراین باره می گوید: »غبار عراق آالینده های جنگی را با خود به ایران 
هم می آورد. طوفان های گرد و غبار که در ش��هرهای مرزی کشور با عراق بسیار اتفاق می افتد و 
از عراق هم نش��ات می گیرد، می توانند آالینده های جنگی را از مرز عبور داده و وارد ایران کنند. 
پزشکان جنوب ایران هم فکر می کنند که شاهد زیاد ش��دن بیماری های تولیدمثل در زنان و 
ناهنجاری در جنین ها هستند.«  او درباره این که میزان تولد نوزادان ناقص الخلقه در این منطقه 
از کشور بیشتر از سایر شهرهای کشور نیست، هم یادآوری می کند که »ما در ایران امکان سقط 
جنین در صورت اثبات ناقص الخلقه بودن جنین را داریم. قوانین جاری کشور این امکان را به ما 
می دهد تا از تولد نوزادانی که دارای مش��کل هستند جلوگیری کنیم اما در عراق چنین امکانی 
وجود ندارد و پزشکان حتی اجازه ندارند به مادری بگویند، جنینی که در شکم دارد ناقص است و 

بعد از تولد زنده نخواهد ماند.«

بیش از ۵۰۰ پایگاه نظامی 
آمریکا در عراق هر روز با 

سوزاندن آشغال های نظامی 
مانند مواد منفجره، وسایل 

الکترونیکی، حتی ظرف های 
پالستیکی غذا، تانک ها و... در 
گودال هایی كه به آنها چاله های 

آتش گفته می شود، فلزات 
سنگین و مواد آالینده را به 

آسمان عراق می فرستند

نتایج  یک تحقیق در پایگاه 
نظامی بالد در نزدیکی بغداد 

نشان می دهد كه هوای اطراف 
این پایگاه دارای دیوكسین، 
فیورن ها، هیدروكربن های 

زنجیره ای و ذرات معلق با غلظتی 
نگران كننده است كه منجر 

به اختالالت دستگاه تنفسی، 
عصبی، مشکالت تولیدمثل و 

انواع سرطان  مي شود

خبر

ایلن�ا| »از می��ان تماس ه��ای مرتب��ط با 
ای��ن مرک��ز ح��دود ۸00تم��اس، مرتبط با 
کودک آزاری بوده که ای��ن رقم تنها مربوط به 
چند استان معدود است و در روزهای آتی آمار 

دقیقی در این زمینه منتشر خواهیم کرد.«
حس��ین اس��دبیگی، رئیس مرکز اورژانس 
اجتماعی س��ازمان بهزیستی کش��ور با اعالم 
این خبر گف��ت: »از می��ان تماس های اندکی 
ک��ه مرتبط ب��ا وظای��ف اورژان��س اجتماعی 
اس��ت، بیش��ترین تماس ها مربوط ب��ه موارد 
کودک آزاری اس��ت.«  ب��ه گفت��ه او در طول 
۶ماهه نخست امس��ال حدود 212 هزار تماس 
با مراکز اورژانس اجتماعی در س��طح کش��ور 
گرفته ش��ده اس��ت که از این تعداد 55 هزار و 

500تماس مرتبط داشتیم.
اسدبیگی ادامه داد: »از ابتدای ایجاد شماره 
123 تاکنون، هدف م��ا مقابله با کودک آزاری 
ب��وده و س��ایر بحران ه��ا در مرحله بع��د قرار 
داش��تند، به همی��ن دلیل نیز چنین ش��ماره 
س��اده ای را برای تماس با اورژانس اجتماعی 
در نظر گرفته ایم تا کودکان بتوانند به سهولت 
با ای��ن مرکز تم��اس بگیرن��د. هرچن��د تا به 
حال تماس��ی از طرف کودکان ب��ا این مراکز 

نداشته ایم.«
 به گفت��ه او پس از کودک آزاری بیش��ترین 
تع��داد تماس ه��ا مربوط ب��ه همس��رآزاری، 
اختالفات فامیلی و پس از آن با  درصد کمتری 

موارد خودکشی بوده است.

رئیس مركز اورژانس اجتماعی خبر داد

۸00 تماس مرتبط با کودک آزاری در ۶ماه نخست امسال

این شر کت در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل همراه با تهیه ملزو مات مصرفی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید.
1-ت�و س�عه ش�بکه کاب�ل، و مفصلبندی و تر میم نوار حفاریه�ا همراه با تهیه ملزوم�ات در مر کز ریموت و یادگار امام  شهرس�تان مریوان. متقا ضیان ش��ر کت در مناقصه ، 
می توانند به آدرس: اس��تان کردس��تان –ش��هر سنندج- خیابان جام جم ساختمان ستادی شرکت مخابرات واحد دبیرخانه، و با تسلیم رسید بانکی به مبلغ 100/000ریال واریزی به حساب 
شماره 0106112936000سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت مخابرات استان کردستان ، اسناد مناقصه را دریافت نموده و با توجه  به مفاد آن قیمت خود را تنظیم و ارائه نما یند.

1-آدرس محل تحو یل پاکتها: سنندج- خیا بان جام جم سا ختمان ستادی شرکت مخابرات استان کردستان واحد دبیرخانه
2-سپرده شرکت در منا قصه:48/500/000ریال

3-تاریخ فروش اسناد:از تاریخ 1393/10/23لغایت1393/11/1
4-آخرین مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی:1393/11/11

5-تار یخ باز گشایی پا کتهای الف و ب وج 1393/11/12
ضمنا اسناد منا قصه در وب سا یتهای اینتر نتیWWW.TC-kurd.ir  و WWW.TCI.IR می باشد  در صورت تهیه اسناد از طریق وب سایت مذکور ،ارائه فیش واریز هزینه فروش اسناد الزامی 
و با یستی به ضمیمه اسناد مذکور ارائه گردد مضافا متقا ضیان واجد شرایط می تو انند جهت کسب اطال عات بیشتر با شماره تلفن های 33612512-33612314 با کد 087 تماس حا صل نما یند.

 شرکت مخا برات استان کردستان 

نوبت اولآگهی منا قصه عمو می یک مر حله ای شماره 93-2-20

شرکت مخاربات استان کردستان


