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توسط حفاران غیرمجاز

 آرامگاه معین الدین جوینی
در خراسان رضوی تخریب شد

شهروند| حفاران غیرمجاز این بار شبانه به 
آرامگاه معین الدین جوینی شاعر هجوم بردند 
و آن را ویران کردند. دیروز رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری جوین 
از تخریب شــبانه آرامگاه معین الدین جوینی 
ازســوی ســارقان و حفاران غیرمجاز در این 

شهرستان خبر داده است. 
محمد طاهریان مقدم با اشــاره به حفاری 
غیرمجاز ســارقان آثار تاریخــی در آرامگاه 
معین الدیــن جوینــی، گفــت: »براســاس 
اطالع رســانی مردم مبنی برتخریب شــبانه 
آرامگاه معین الدین جوینــی، مأموران یگان 
حفاظت میراث فرهنگی دراین آرامگاه حاضر 

شدند.« 
او با بیان این که سارقان برای کشف اشیای 
عتیقه چهار مکان داخل آرامگاه و محدوده را 
تخریب کردند، ادامه داد: »اســناد و مدارکی 
مبنی برکشف و به دست آوردن اشیای عتیقه 
ازسوی ســارقان و حفاران غیرمجاز به دست 

نیامده است.« 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری جوین گفت: »هفته گذشــته 
نیز حفاران غیرمجاز در روســتای جز ندر از 
توابع شهرستان جوین اقدام به حفاری کردند 
که با مشــاهده مأموران میراث فرهنگی این 
شهرستان متواری شــدند. اشیای کشف شده 

حفاران غیرمجاز توقیف  شده است.« 
موالنــا معین الدیــن جوینی از بــزرگان، 
شــاعران و نویســندگان خراســانی درقرن 
هشتم هجری اســت که دریکی از روستاهای 
شهرســتان جویــن متولــد شــده و یکی از 
شــاگردان موالنا فخرالدین خالدی اسفراینی 

بوده است.
آرامگاه معین الدین جوینی مربوط به دوره 
صفوی- دوره قاجار اســت و درشهرســتان 
سبزوار، بخش جغتای، روســتای انداده واقع 
شــده و این اثر در تاریخ 16 شهریور 1383 با 
شماره ثبت 11127 به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.

مدیربرنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشتی مرزی 
وزارت بهداشت خبر داد:  

پایان موج اول آنفلوآنزا
ایســنا|  مدیر برنامه آنفلوآنــزا و مراقبت 
بهداشــتی مرزی وزارت بهداشــت از پایان 
موج اول آنفلوآنزا درکشــور خبر داد و گفت: 
»آغاز مــوج دوم ایــن بیماری بســتگی به 
ســرمای هوا دارد.« محمود ســروش، درباره 
آخرین وضــع ابتال بــه آنفلوآنــزای فصلی 
درکشــور، توضیــح بیشــتری داد و گفت: 
»ابتال به این بیماری نســبت به  سال گذشته 
پیچیده تر نشــده و آستانه آن بســیار پایین 
اســت. به طورکلی می توان گفت، وضع ابتال 
به این بیماری، دراین شــرایط خوب است.« 
او افزود: »موج اول بیماری گذشــته اســت 
و موج دوم هم بستگی به ســرمای هوا دارد؛ 
اگر به صورت ناگهانی دمای هوا کاهش یابد، 
ممکن است این موج زودتر بازگردد.« رئیس 
اداره آنفلوآنزای وزارت بهداشــت، با اشاره به 
برخی اظهــارات درباره ارتبــاط آلودگی هوا 
و تشــدید این بیماری، ادامه داد: »هنوز این 
مســأله تأیید نشــده و ما درباره آن مطمئن 
نیستیم. هرچند ممکن است برخی پزشکان 
به آن معتقد باشــند.« او، افراد مبتال به آسم، 
بیماری هــای قلبی، کلیوی مزمــن، دیابت، 
دچار ضعف ایمنی، مادران باردار و کسانی که 
عضو دریافت کرده اند یا درحال شیمی درمانی 
هستند را جزو گروه های آسیب پذیری عنوان 
کرد که درصــورت ابتال به آنفلوآنــزا تهدید 

بیشتری متوجه آنها خواهد بود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:

238 نفر به دلیل صدمات حوادث کار 
در استان تهران فوت کردند

ایرنا| مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان 
تهران گفت: »از ابتدای فروردین تا پایان آبان 
ماه امســال 238تن به دلیل صدمات ناشــی 
از حوادث کار در این اســتان فــوت کردند.«   
مسعود قادی پاشــا ادامه داد: »این میزان در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 242 تن 
فوت شده 7 /1 درصد کاهش نشان می دهد.«  
او کل فوت شدگان ناشــی از حوادث کار در 
8 ماه امســال را 233 تن مــرد و پنج نفر زن 

اعالم کرد.
با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های 
اخیر، ســقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، 
ســوختگی و کمبود اکســیژن از جمله مهم 
ترین عوامل فوت ناشــی از حــوادث کار در 
کشور اســت که با رعایت نکات ایمنی به ویژه 
در موارد کار در ارتفاعات مــی توان بروز این 

حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.
در سال گذشته)1394( یک هزار و 494 تن 
در حوادث ناشــی از کار در کشور جان خود را 
از دســت دادند که این رقم در مقایسه با سال 
قبل از آن)1393( با آمــار تلفات حوادث کار 
یک هــزار و 891 تن بــود، 21 درصد کاهش 
داشت. همچنین در سال گذشته از کل تلفات 
حوادث کار در کشور یک هزار و 479 تن مرد 

و 15 تن زن بودند.

خبر شهرمیراث

 مدیران شهري ورامین 4 روز پس از حادثه ورامین
جلسه فوق العاده تشکیل دادند

پس لرزه هاي گودبرداري مرگبار 
در ورامین

 محوطه باستانی پارک کوهساران اهواز تخریب
و تبدیل به محل زندگی معتادان شده است 

  گوردخمه های باستانی
پناه بی خانمان های اهواز

مجتبی گهســتونی| گوردخمه های پارک 
کوهساران درشرق اهواز وضع خوبی ندارند، آنقدر 
بهشان توجه نشــده که حاال تبدیل به محلی برای 
زندگی معتادان و گورخواب ها شده اند. گوردخمه ها 
ازیک طرف درحال تخریبند و ازطرف دیگر، تبدیل 

به جایی برای حفاری های غیرمجاز شده اند.  
5 ســال از زمانی که این گوردخمه ها به عنوان 
یک محوطه باستانی درپارک کوهســاران اهواز 
ازسوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا 
خوزستان شناسایی شدند، می گذرد. درشرایطی 
که برخی باستان شناســان و همچنین اداره کل 
میراث فرهنگی خوزستان باستانی بودن آن را تأیید 
کردند، اما این اداره و پژوهشکده باستان شناسی 
کشــور، برای بررســی و کاوش درایــن منطقه 
دستوری صادر نکرد. حاال نتیجه بی توجهی برای 
کاوش و ثبت و حفاظت ازاین محوطه باستانی، جز 
تخریب و تبدیل شدن به اقامتگاه معتادان، آورده 

دیگری نداشت.  
درجلسه ای که اخیرا با شهردار منطقه 7 اهواز که 
این محوطه باستانی درآن منطقه واقع شده است، 
برگزار شــد. شــهردار منطقه هفت از این که اداره 
میراث فرهنگی حاضر به همکاری با شــهرداری 
نیســت، ابراز نگرانی کرد: »یک ســال است که ما 
700 میلیون تومان اعتبار برای پارک کوهساران و 
محوطه باستانی درنظر گرفتیم که اداره کل میراث 
فرهنگی با ارایه یک سری پیشنهاد که برای ما توجیه 
ندارد، شرایط الزم را برای رسیدگی به این محوطه 

فراهم نمی کند.«
با وجود تعداد زیادی قبــر و گوردخمه درپارک 
کوهســاران، این مکان هنوز برای بسیاری از افراد 
ناشناخته مانده اســت. دسترسی آسان، نزدیکی و 
بزرگی پارک ازجمله مزیت های پارک کوهساران 
دربلــوار نواب صفــوی ابتــدای ورودی منبع آب 
روبه روی منازل شــرکت نفت کارون درمنطقه 7 

شهرداری اهواز است. 
از زمان  شناســایی محوطه 
باستانی کوهســاران توسط 
انجمــن تاریانــا در  ســال 
1390 تالش شــد با دعوت 
از باستان شناســان متعدد و 
همچنین فرســتادن عکس 
و دیگر اطالعــات الزم برای 
برخی دیگر از کارشناسان نظر 
آنها را درباره این محوطه جویا 
شود که با نقطه نظرات مثبت 

فراوانی همراه بود. 
پارک کوهساران نیمه های 
دهــه80 خورشــیدی روی 
تپه های باستانی ساخته شده 
که ابتدای رشته کوهی است 
که به گفته یک زمین شناس 
به کوه های بختیاری معروف 
اســت و تا فاصله بسیار دوری 
از اهواز به سمت جاده ماهشهر 

امتداد پیدا می کند. روی این تپه مخازن آب معروف 
به منبع آب وجود دارد که در دهه30 خورشــیدی 

ساخته شد. 
استقرار تپه باستانی »آســیه آباد« یا »بی سیم« 
درفاصلــه کوتاهــی از محوطه باســتانی پارک 
کوهساران یکی از نشــانه های باستانی بودن شهر 
اهواز که در سال 1310 بقایای شهر باستانی هرمز 
اردشیر درهمین حوالی در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسید. 
تأکید دوستداران میراث فرهنگی بر گستردگی 
شهر هرمز اردشیر که قبرستان کوهستانی پارک 
کوهساران بخشــی از آن اســت، گویای اهمیت 

موضوع است. 
استقرار دوقبرستان مســیحیان و لهستانی ها 
درمحل میدان بارفروش ها، وجود تپه آســیه آباد، 
قبرستان سنگی پارک کوهســاران برفراز تپه های 
منبع آب، مجاورت با رودخانه تمدن ســاز کارون 
درفاصله ای اندک از یکدیگر فرصت مهمی اســت 
تا اداره کل میراث فرهنگی خوزســتان با همکاری 
شــهرداری اهواز یکــی از ســایت های تاریخی و 
گردشــگری اهواز را احیا کند. حال بی توجهی به 
محوطه تاریخی پارک کوهساران اهواز مدتی است 

که مورد بحث و بررسی شهرداری منطقه 7 اهواز، 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان 
خوزستان و دوستداران میراث فرهنگی قرار گرفته 

است. 
سعید محمدپور، رئیس انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی تاریانا خوزســتان با اعــالم این که وجود 
ده ها قبر و گوردخمه درپارک کوهســاران اهواز با 
اقدام شــهرداری برای تبدیل این محوطه به پارک 
درمعرض تهدید قرار گرفته است، می گوید: »پارک 
کوهســاران یک محوطه تاریخی است که هرگونه 
اقدامی دراین محوطه و پیرامون آن ازجمله ایجاد 
فضای سبز و کاشت درختان باید با رعایت یک سری 
ضوابــط و طراحی خــاص انجام شــود.« او ادامه 
می دهد: »شــهرداری و میراث فرهنگی می توانند 
طرحی را تدوین کنند تا براساس آن نه تنها ضوابط 
میراث فرهنگی مخدوش نشود بلکه شاهد وجود 
یک محوطه تاریخی به صورت تل خاک نباشــیم. 
متأسفانه این تپه درشرایط مناسب حفاظتی هم 
قرار ندارد.« به گفته او، زنده ســازی ســایت موزه 
پارک کوهساران چون توانمندی های زیادی برای 
جذب توریســت دارد، ضــرورت دارد: »منطقه 7 
شــهرداری اهواز دارای توانمندی های زیادی برای 
بازدید گردشــگران داخلی و خارجی است که باید 
در راستای تأمین زیرساخت ها و احیای بافت موجود 
دراین منطقــه گام هایی بلند برداشــت که دراین 
زمینه همکاری شهرداری کالنشهر اهواز درمنطقه 
7 بسیار ضروری است.« او می گوید: »انتظار می رود 
از همه توانمندی و ظرفیت قانونی برای بهبود این 
بخش از شهر اهواز که دارای سابقه طوالنی دربخش 
تاریخی و هویتی این شهر تاریخی است، استفاده 
مطلوبی شود.« براساس اعالم او، درمنطقه 7 اهواز 
آثار تاریخی و مذهبی همچــون رودخانه کارون، 
مقبره علی ابن مهزیار اهوازی، بافت تاریخی عامری، 
گورستان تاریخی کوهســاران، گورستان تاریخی 
مسیحیان و لهستانی ها، تپه 
آسیه آباد، چهارشیر و منازل 
کارون و نیوســاید وجود دارد 
که همگی دربخش تاریخی و 
هویتی شهر اهواز دارای جایگاه 
بسیار بااهمیتی هستند. وجود 
تنوع قومیتــی دراین منطقه 
باعث می شــود کــه اهمیت 
توجــه به ایــن منطقه بیش 
 ازپیش باشــد و به این مسأله 

باید توجه شایانی شود. 
درکنار این فعــال میراث 
رحمانی  علــی  فرهنگــی، 
زمین شناس ارشــد هم که 
روی  مفصلــی  تحقیقــات 
کوهساران  باستانی  محوطه 
انجــام داده اســت، از مکان 
گوردخمه هــا  قرارگیــری 
و قبرهــای تاریخــی پارک 
کوهساران اهواز به عنوان یک 
ژئوسایت شگفت انگیز نام می برد:  »مشاهده این 
محل درشهر اهواز بسیار شگفت انگیز و تماشایی 
بود و جای تعجب داشــت. بنابراین در نخستین 
فرصــت،  مطلبی با عنــوان ژئوســایت تپه های 
ماسنگی حصیر آباد اهواز منتشر کردم که در بین 
همکاران نفتی مورد استقبال قرار گرفت. این مکان 
تاریخی و گردشگری از نظر تقسیم بندی ها در گروه 
آثار زمین شناســی- تاریخی قرار می گیرد، چون 
متأثر از شرایط زمین شناسی است و بازگو کننده 
دوره ای از تاریخ گذشته شهر تاریخی و کهن اهواز 
است. از نظر زمین شناسی، سازند، رخنمون  شده 
دراین محل، قرمز ماسه سنگی و مارنی آغاجاری 
اســت.« او ادامه می دهد: »با توجه به این شرایط، 
تپه های بیرون زده حصیرآباد و آسیه آباد یک استثنا 
و یک نعمت برای زمین شناسان است که از نزدیک 
سازندهای آن را مشــاهده کنند. این مکان از نظر 
آموزشی برای دانش آموزان دانشجویان و اساتید 
دانشگاهی و محققان داخلی و خارجی ارزش های 
فوق العــاده ای دارد، چون درســطح شــهر اهواز 
منحصربه فرد و راه دسترسی به آن برای هر گروه 
سنی آسان است، ازطرفی این منطقه به تأسیسات 

نفتی هم نزدیک است.«

شهروند|  گودبرداري غیرمجاز در بلوار هنر ورامین 
که یکشنبه شــب باعث فروریختن یک ساختمان 
چهارطبقه و مرگ سه نفر ازساکنان این ساختمان شد، 
همچنان پرواکنش است. گودبرداري که هیچ کس 
تصور نمي کرد بدون مجوز باشــد. حــاال و در ادامه 
واکنش های مسئوالن شهری ورامین در این باره، یکي 
از اعضاي شوراي شهر ورامین گفته است: »اگر شهردار 
استیضاح نشود، من به علت بی کفایتی شورا استعفا 

می کنم.«
اعضای شورا، شهردار و مسئوالن شهرداری ورامین 
صبح روز چهارشنبه براي بررسي حادثه فروریختن 
ساختمان چهارطبقه که به کشته شدن سه  نفر منجر 
شد، جلسه اي فوق العاده تشکیل دادند تا نظرات خود 
را در این باره بیان کنند. دراین جلسه مطالب انتقادي 
نسبت به افزایش هزینه هاي شــهرداري به واسطه 
افزایش نیروي انســاني، شهرفروشي و سهل انگاري 
مســئوالن شــهرداري مطرح شــد و اعضاي شورا 
درخواســت کردند تا کمیته حقیقت یاب در این باره 
تشکیل شود. جعفر اردستانی، عضو شورای ورامین به 
حاشیه ها و عدم تخصص گرایي درشهرداري ورامین 
اشاره کرد: »شهرداری ما سه سال است دچار حاشیه 
است و دارای اشــکاالت فنی متعددی است و وقتی 
نیروهای بی انگیزه، بدون تخصص و متخلف در سمتی 
قرار می گیرند، اینچنین پیامدهایی دارد. نباید فقط 2 
نیروی شرکتی پلیس ساختمان را مقصر دانست. باید 
وجدان داشت و اشــتباهات را پذیرفت.« او درنهایت 
گفت: »مصیبت بزرگی درشهر به وقوع پیوسته و اگر 
شهردار استیضاح نشود، من به علت بی کفایتی شورا 
استعفا می کنم.« به دنبال وقوع این حادثه دادستان 
شهرستان ورامین دســتور داده بود تا براي تحقیق 
درباره چگونگي ریزش ساختمان مدیر منطقه شهری 
شهرداری ورامین و رئیس پلیس ساختمانی شهرداری 

ورامین و مالک ساختمان دستگیر شوند.
سیدرضا احمدی، رئیس شورای اسالمی ورامین 
نیز با یک بار دیگــر براین موضوع تاکید کرد که ملک 
فوق بدون مجوز و درحال دریافت مجوز بوده اســت: 
»با توجــه به این که مجموعه شــورا و شــهرداری 
درمعرض اتهام هســتند، نمی تــوان درحال حاضر 
کمیته حقیقت یاب تشکیل داد، ولی رسیدگی به این 
موضوع ازسوی کارشناسان دستگاه قضائی درحال 
بررسی است. بیش از 10بار از ملک فوق بازدید شده، 
اما اسنادی هم دراین خصوص وجود ندارد. چند نفر 
از اعضای شورای شهر اعالم کردند که گودبرداری این 
ملک را مشاهده کرده اند، ولی چون درخیابان اصلی این 
اتفاق رخ داده، احساس می کردند که با مجوز صورت 
گرفته است.« به گفته احمدي تیم کارشناسی ویژه 
شهرداری برای بررسی علل حادثه تشکیل شده و پس 

از نظرات کارشناسان متعهد متخصص افراد مقصر در 
هر سمتی که باشند، معرفی و میزان کوتاهی هر فرد 

مشخص می شود.
محمدشیرکوند، دیگر اعضای شورا از این موضوع 
انتقاد کرد:  »نمی توان قبول کرد که پلیس ساختمان 
شهرداری که کوچکترین ساخت وســاز ها را رصد، 
شناســایی و برخورد می کند، گودبرداری این بنای 

بزرگ را درکنار بلوار اصلی ندیده باشد.«
البته شــهردار ورامین هم دفاعیات خود را دراین 
زمینه بیان کرد:  »اشتباه یک یا 2نفر را نباید به همه 
نیروهای شهرداری تعمیم داد، قضاوت ها باید برای 
رضای خداوند باشد و همه باید منصفانه داوری کنند. 
اختالف با شخص شهردار نباید به بهانه ای برای حمله 
به نهاد خدمت رسان شهرداری تبدیل شود، طوری 
حرف بزنیم و قضاوت کنیم که درمحضر داوری الهی 
شرمنده نشویم.« علی حیدریان از تخریب بدون مجوز 
این بنا ابراز بي اطالعي کرد: »ما کوتاهي کردیم، فکر 
می کردیم چون در بلوار اصلی واقع شده، حتما مجوز 
دارد. پلیس ساختمانی ما کوتاهی کرده است و نباید به 
مالک اجازه ادامه کار داده می شد. مالک برای حمل آن 
میزان آوار آن هم در بلوار اصلی می باید با راهنمایی و 
رانندگی هماهنگی می کرد و مجوز می گرفت که این کار 
هم نکرده است. مالک تخلف کرده و نباید همه اشتباهات 
را به شهرداری نسبت داد.« او از تشکیل تیم کارشناسي 
ویژه شهرداري برای بررسی علل حادثه خبرداد: »پس 
از اعالم نظر کارشناسان متعهد و متخصص، افراد مقصر 
در هر سمتی که باشند، معرفی و میزان کوتاهی هر فرد 
مشخص می شود. نتایج بررسی اقدامات این تیم پس از 

نهایی شدن به اطالع مردم رسانده می شود.«
با وجود این، اکرم تاجیک عضو دیگر شوراي شهر 
هم از افزایش هزینه هاي شــهرداري در ســال هاي 
گذشته گالیه کرد: »در 4 سال مجموعه 450 نیروی 
کار به شهرداری تحمیل کرده است و مجموعه ای که 
مخارجش از درآمدش بیشتر شود، باید چشمانش را 
روی تخلفات ساختمان سازی ببندد تا درآمد از جریمه 
داشته باشد و باالجبار از پول های عمرانی و فرهنگی 
بکاهد. امروز باید به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمدها باشیم.« مدیران شهري تاکنون دوبار درباره 
حادثه ورامین جلسه تشکیل داده اند اما همچنان مورد 
اتهام کم کاري هستند. حاج محمد وصال پور، یکي دیگر 
از اعضاي شورا هم در این باره گفت:   »اعضای شورای 
شهر باید همان شب جلسه فوری تشکیل می دادند تا 
درفضای مجازی با این مشکالت برنخوریم. باید کمیته 
حقیقت یاب توسط شورا تشکیل می شد و امروز دیگر 
دیر شده و تأخیر درتشکیل جلسه اشتباه است؛ صحنه 
را خالی کردیم و بیانیه ندادیــم و در آگاه کردن مردم 

کوتاهی کردیم.« 
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  عضو شوراي شهر ورامین: شهردار استیضاح نشود، استعفا مي دهم
  شهردار ورامین: کوتاهي کردیم

  رحمانی، زمین شناس: تپه های بیرون زده حصیرآباد و آسیه آباد
یک استثنا و یک نعمت برای زمین شناسان است

5 سال از شناسایی و معرفی 
محوطه باستانی پارک 

کوهساران شرق اهواز می گذرد 
اما هنوز دستوری برای بررسی 
و کاوش دراین منطقه ازسوی 

مسئوالن میراث فرهنگی صادر 
نشده است

رئیس انجمن دوستداران 
میراث فرهنگی تاریانا 

خوزستان:   محوطه باستانی 
شرایط مناسب حفاظتی ندارد

زنده سازی سایت موزه پارک 
کوهساران توانمندی های 

زیادی برای جذب توریست 
دارد

وزیر بهداشت:  

 دهه آخر عمر آیت اهلل  هاشمی
 بارزتر از 6۰ سال خدمت شان

در انقالب بود

فارس| وزیر بهداشــت از آیت اهلل  هاشــمی 
رفســنجانی به عنــوان نمونــه ای بی نظیر در 
دشمن شناسی یاد کرد. حسن  هاشمی در این باره 
گفت: »ایشــان نماد بارز صبــر و مقاومت و گم 
نکردن مسیر اصلی در مسیر انقالب و کشور بودند 
و به نظر من، دهه آخر عمر ایشــان، بارزتر از 60 
سالی بود که پیش از این در خدمت انقالب بودند.«  
او حضور مردم در مراسم تشــییع پیکر آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی را بی نظیر دانست: »هیچ کسی 
حتی خود آقای  هاشــمی باورشان نمی شد که 
مردم تا این حد به کســانی که بــه آنها خدمت 
کرده اند، عالقه مند بوده و قدرشناس، بابصیرت و 
هوشمند باشند. مردم ایران بی نظیرند و هر فردی 
هر خدمتی به این ملت فهیم  کند، اندک است.«  
وزیر بهداشت با اشاره به فراز و نشیب های زندگی 
آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی ادامه داد: »بخش 
مهمی از زندگی ایشــان، مربوط بــه برقراری و 
استمرار نظام جمهوری اسالمی بود. بخش دیگر 
مربوط به نقش مهم ایشان در دوران دفاع مقدس 
و پایان دادن به جنگ بــود، اما مهم ترین بخش 

زندگی ایشان دهه آخر عمرشان بود.« 

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:  

 مهدهای کودک ستاره دار می شود
ایرنا| معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی 
کشور از ستاره دارشدن مهدهای کودک خبر 
داد و گفت: »قرار اســت مهدهای بیشتری از 
نظر نوع کیفیت خدماتشــان با گرفتن ستاره، 
درجه بندی شــود.« حبیب اهلل مسعودی فرید 
درتوضیح بیشــتر افــزود: »درحــال حاضر، 
مهدها از بدون ستاره تا ســه ستاره درکشور 
فعالیــت می کنــد امــا درصددیم کــه همه 
مهدهــا به ویژه مهدهای شــهری با توســعه 
شــرایط کیفی حتما بتواند سه ستاره شود که 
دراین راستا دســتورالعمل جدیدی به  زودی 
ابالغ می شــود.« به گفتــه او، تعداد مهدهای 
کودک سه ستاره درکشــور، بسیار کم است و 
براساس آمارها، تنها یک هزار مهد از 17 هزار 

مهدکودک درکشور سه ستاره است.
مسعودی فرید ادامه داد: »مهد ها برای دریافت 
ستاره از چند وجه بررسی می شود، مثال این مهدها 
از لحاظ فضای فیزیکی، مهارت نیروی انسانی و 
شرایط کاری مورد بررســی قرار می گیرد و مهد 
کودکی که امتیاز بیشــتری بگیرد، می تواند سه 

ستاره را دریافت کند.«


