
جـامعه

 معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران:  

  واگذاری نوزاد مادران معتاد 
با حکم قاضی انجام می شود

معاون پیشــگیری بهزیستی اســتان تهران 
درباره خرید و فروش نوزادانی که مادران معتاد 
دارند گفت: »حتی در پاتوق هایی مانند هرندی 
که کــودکان در کنــار مادران معتــاد زندگی 
می کنند، واگذاری کودکان بدسرپرست با حکم 

قاضی به بهزیستی داده می شود.«
حمیدرضا شمسی در رابطه با خرید و فروش 
نوزادان در بیمارستان ها گفت:  »از این موضوع 
اطالع دقیقی در دست نیست اما به طوری کلی 
اگر کودکی والدین معتاد داشته باشد، واگذاری 
کودک به دســتور مقام قضائی به بهزیســتی 
انجام می شود. معموالً امور مربوط به حضانت و 
واگذاری کودکان بی سرپرســت یا بدسرپرست 
حتی اگر مادر و پدر معتاد داشته باشند با معاونت 
امور اجتماعی بهزیستی است و این کودکان در 
گروه کودکان بد یا بی سرپرســت قرار می گیرند 
و به حکم قاضی به مراکز بهزیســتی ســپرده 
می شوند. جمع آوری زنان معتاد اگر از نوع مراکز 
ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، این زنان 
به مراکز زنان بهزیستی آورده می شوند که اغلب 
آنها کارتن خواب هستند. بنابراین تعداد مادران 
معتادی که باردار باشند یا به همراه کودک خود 
در خیابان ها باشند، بسیار کم است و آنهایی که 
نیروی انتظامی جمع آوری می کند در مراکز ما 
نگهداری می شوند.« او با اشاره به محله هرندی 
و وجود زنان معتاد به همراه کودکان شان گفت:  
»در اینگونه اماکن نیز کودک به دســتور قاضی 
تحویل بهزیستی داده می شود و قاضی تشخیص 
می دهد که مادر معتاد توان نگهداری کودک را 
دارد یا خیر و پس از آن از طریق دادگاه، حضانت 
کودک از مادر سلب می شــود. از خرید و فروش 
کودکانی که والدین معتاد دارند اطالعی در دست 
نیست.  زمانی که زنان معتاد به مراکز ما فرستاده 
می شوند کودکان آنها را به همراهشان به مراکز 
ما نمی آورند چراکه مادر بدسرپرســت شناخته 
می شود و کودک به مراکز نگهداری و اجتماعی 

کودکان در بهزیستی سپرده می شود.«

 معاون آموزش و پرورش
 شهرستان های استان تهران خبر داد:  

 استخدام 1400 معلم 
در شهرستان های تهران

پــرورش  و  آمــوزش  معــاون  میــزان| 
شهرستان های اســتان تهران از استخدام 1440 
معلم جدید در شهرســتان های تهران برای  سال 
آینده خبر داد. »حسین ســنجری« در توضیح 
بیشــتر گفت: »از این تعــداد 840 نفر از طریق 
آزمــون و مصاحبه های مرتبــط گزینش و 600 
نفر هم از دانشــگاه فرهنگیان جذب می شــوند. 
افرادی که اسامی آنها اعالم شد، تا 22 روز آینده 
برای مصاحبه های مربوطه فراخوانده می شوند.«  
سنجری با اشاره به این که دوره های آموزشی افراد 
گزینش شده از فروردین آغاز می شود، ادامه داد: 
»این طرح در راستای صدور مجوز جذب  10 هزار 
معلم وزارتخانه  آموزش و پرورش در کل کشــور 
اجرا می شود.« سنجری گفت: »در شهرستان های 
اســتان تهران چهارهزار، کمبود معلم خود را از 
نیروهای حق التدریس تأمین می کنیم که آنها نیز 

به مرور زمان جذب می شوند.«

درجلسه شورای ترافیک شهر تهران مطرح شد:    

تصمیمات تازه برای روان سازی 
ترافیک پل صدر

مهر| »مدیریــت ترافیک ســاکن و پارک 
حاشیه ای« و »روان ســازی ترافیک پل طبقاتی 
صدر« در جلسه »شــورای ترافیک شهر تهران« 
به ریاست شــهردار تهران و با حضور اعضای این 
شــورا پس از بحث و بررســي به تصویب رسید. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
دربــاره جزییات این جلســه توضیحاتــي داد: 
»موضوع ترافیک ساکن و پارک حاشیه ای، یکی 
از مهم ترین موضوعات مدیریت ترافیک اســت، 
از این رو، تعداد 1۵ هزار فضــای پارک مجهز به 
سیســتم پارکومتر را تا نیمه اول  سال آینده به 
۳۵ هزار فضای پارک مکانیزه افزایش می دهیم.« 
مازیار حســیني با اشــاره به این که براســاس 
بررسی های دانشگاه علم و صنعت ایران، سناریوی 
برتر برای افزایش بهره وری پروژه و روان سازی پل 
طبقاتی صدر، انسداد دسترسی از صدر همسطح 
به تونل نیایش و از تونل نیایش به صدر همسطح 
و به طور مشخص بستن دسترسی های اضطراری 
پل بوده اســت، تصریح کرد: »البته این موضوع 
درحال حاضر از ســاعت ۷ تا ۹ صبح نیز اعمال 
می شود اما با گذشــت زمان، به تدریج نسبت به 
افزایش ساعات بسته بودن پل اقدام خواهد شد. 
همان طور که از عنوان دسترسی های اضطراری 
نیز مشخص اســت، این دسترسی ها صرفا برای 
مواقع اضطرار پیش بینی شــده بود، براســاس 
مطالعات مهندسی ترافیک، این دسترسی ها باید 
کامال بسته شوند تا شاهد عملکرد طبیعی پل و 

جریان عادی ترافیک روی آن باشیم.«
او با تأکید بر این که براســاس مصوبه شورای 
ترافیک شهر تهران، مقرر شد؛ در گام نخست از 
پانزدهم دی ماه، دسترســی های اضطراری پل 
صدر از ساعت ۷ تا 10 صبح و از ساعت 16 تا 1۹ 
بعد از ظهر بسته شوند، افزود: »در مورد موضوع 
پارک حاشــیه ای هم ضمن تأکیــد بر مدیریت 
ترافیک ساکن، مقرر شد نسبت به هوشمندسازی 

کنترل پارک حاشیه ای اقدام شود.«

براساس تأیید وزارت بهداشت، گیاه کنوکارپوس عامل تنگی نفس مردم خوزستان پس از نخستین باران پاییزی است

»مورت« نفس گیر

در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت عنوان شد  

دستور  کتبی رئیس جمهوری درباره حق بیمه کارگران
  ریاست جمهوری بر هزینه کرد حق بیمه کارگران تأمین اجتماعی برای درمان نظارت می کند

مهتــاب جودکی|  پیــش از ایــن وقتی نفس 
اهوازی ها با نخســتین بــارش پاییــزی می گرفت، 
همه می گفتنــد کار، کار گردوغباری اســت که یا از 
هورالعظیم برخاسته یا از عراق آمده است. گردوغبار 
هم اگرچه راه نفــس مردم را می بســت و همچنان 
می بندد و اگرچه مســئوالن به باران اسیدی، ذرات 
نفتی و دی اکسید گوگرد هم مشکوک بودند اما حاال 
معلوم شده آنچه اهالی اهواز و بعضی شهرهای دیگر 
را هر پاییز به بیمارســتان می کشاند، نه گردوغبار که 
»مُورد آمریکایی« است؛ گیاه غریبه ای که در یک  دهه 
گذشته تنها برای زیباکردن شهر از کویت به اهواز آمد 
و عاقبت بالی جان مردم شد. انگشت های اتهام پیش 
از این هم به سمت گرده افشانی »کنوکارپوس« نشانه 
رفته بود و چندین و چند مقاله دانشــگاهی نقش آن 
را تأیید می کرد اما همه چیز درحد نظریه بود. وزارت 
بهداشــت به عنوان اصلی ترین متولی سالمت مردم 
که دراین مدت به اثر گرده افشانی »مُورد آمریکایی« 
یقین نداشــت، درنهایت همین دیروز اعالم کرد که 
عامل تنگی نفس مردم خوزستان »مورت آمریکایی« 
است. گونه ای غیربومی که  درصد بزرگی از فضای سبز 
شهر اهواز را پوشانده، سریع رشد می کند، همیشه سبز 

است، قد می کشد اما هر پاییز نفس می بُرد.
اینطور که قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی عنوان کرده، در ســال ۹2 تا ۹4 نزدیک به 
۵6 هزار نفر با نخســتین باران راهــی اورژانس های 
بیمارستان های خوزســتان شــده اند و از این تعداد 
26 هزار نفر فقط در سال ۹4 به خاطر اختالل تنفسی 
بــه مراکزدرمانی رفته انــد. براســاس توضیح ایرج 
حریرچی یافته ها نشــان می دهد که طغیان فصلی 
آســم بعد از نخســتین باران رخ می دهد اما علت آن 
باران اســیدی، اکســیدهای نیتروژن، با مونوکسید 
کربن نیســت بلکه ترکیدن محصول گیــاه »مُورد 
آمریکایی« و پراکنده شدنش در هواست؛ گیاهی که 
»البته آمریکایی نیست اما خوزستانی ها آن را به اسم 
»مُورد آمریکایی« می شناسند«. او گفت که براساس 
تحقیقات مشخص شد علت بروز حساسیت، همین 
پوشش گیاهی غیربومی بود، هرچند ابتدای کار این 
مسأله را نمی پذیرفتند و حتی تئوری ما با مخالفت در 

مراکز علمی همراه شد ولی پس از آن تأیید شد.
با این که شــایعاتی از مرگ افــراد به خاطر همین 
مشکل تنفسی شنیده می شد و این گفته ها در اخبار 
غیررسمی انعکاس پیدا می کرد اما به گفته حریرچی، 
این حساســیت ها در 4 ســال اخیر هیچ فوتی درپی 
نداشــته و برای درمان بهتر بیماران، پرداخت نقدی 
مراجعه کننــدگان بــه بیمارســتان های دولتی در 
شهرهای استان خوزستان پس از نخستین بارندگی 
پاییزی حذف شده اســت. امســال آمار مراجعه به 
بیمارســتان ها در اهــواز بیــش از 88 درصد کاهش 
داشــته   و تنها 1۵6۵نفر با طغیان مشــکل تنفسی 
به مراکزدرمانی کشــانده شــدند و مســئوالن خود 
می گویند؛ دلیل این کاهــش؛ »کاهش غلظت مواد 

آلرژن با هرس شدید گیاه کارپوس« بود.
کار شهرداری بود

مــورت آمریکایی چطــور پایــش به اهــواز باز 

شــد؟ احمدرضا الهیجان زاده، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست خوزســتان در گفت وگو با »شهروند« 
می گوید: کار شــهرداری بود: »12 ســال پیش برای 
نخســتین بار این گونــه از کویت به اهواز وارد شــد، 
شــهرداری برای مبلمان شــهری در بعضی مناطق 
کاشت؛ رشد خوبی داشــت و 12ماه از  سال سرسبز 
بود. از طرفی قابلیت شکل دهی و تزیین هم داشت و 
تولیدش راحت و ارزان بود؛ هم با بذر و هم با قلمه زدن 
کاشته می شد. کم کم در گلخانه ها زیاد شد و به همه 
جای شــهر رفت. آن قدر که اکنون ۷0 درصد پوشش 

گیاهی شــهر اهــواز از این گونه 
پوشــیده شــده اســت؛ حتی 
بعضــی می گویند، آمــار از این 
هــم بیشــتر اســت. باقیمانده 
گونه های بومی اند.«  به گفته او، 
کنوکارپوس بعد از ۳ تا 4 سال به 
سن گلدهی می رسد و می تواند تا 
12متر ارتفاع بگیرد، وقتی قدش 
که تا 4متر می رسد، از فاز رویشی 
خــارج و به فاز زایشــی می رود. 
درهمین زمان، در یکی- دو باران 
اول آبان ماه گرده افشانی می کند 
و مشکل تنفســی پیش می آید. 
»مشکل فقط برای یکی- دوبارش 

اول درفصل باران است؛ بعد از آن دیگر گرده ای در کار 
نیســت. مثال همین دیروز و پریروز باران شدیدی در 
اهواز بارید اما چون گلدهی تمام شده بود، اختالالت 

تنفسی تکرار نشد.«
10 سال دیگر حذف می شود

مســئوالن محیط زیستی از دانشــگاهی ها کمک 
گرفته اند و حل مســأله را در هرس کــردن درختان 
دیده اند تا توان گلدهی از گیاه گرفته شــود و پیش از 
باران راه گرده افشانی سد شود. الهیجان زاده می گوید: 
»موضوعی که حاال ازسوی وزارت بهداشت تأیید شده، 
را  سال گذشته از زبان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم 
شنیدیم. از همان زمان گفته شد که به احتمال قوی 

گونه »کنو کارپوس« عامل اصلی اختالالت تنفسی 
پس از باران است. با این نتیجه گیری از یک سال پیش 
جلسات زیادی درتهران و شورای سالمت تشکیل شد 
تا مشکل طوری مدیریت شود که هم مسأله حل شود، 
هم به گونه آسیبی نرســد. این اداره هیچ وقت موافق 

جمع شدن درختان نبود.«
مدیر کل محیط زیســت استان خوزســتان ادامه 
می دهد: »قرار براین شــد که دانشــکده کشاورزی 
دانشــگاه چمران برای نحوه هرس کــردن درختان 
گزارشــی علمی به ما تحویل بدهد. این گزارش تیر 
امسال تهیه شد که نشان می داد، 
اگر »مُورد آمریکایــی« با روش 
مورد نظر هرس شــود، شرایط 
گلدهی را از دســت خواهد داد و 
گرده افشــانی بعد از این دردسر 

نخواهد بود.«
اکنــون شــهرداری کاشــت 
60 هــزار گونه بومــی درفاصله 
»مُوردهای آمریکایــی« را آغاز 
کرده تا به گفته الهیجان زاده؛ به 
تدریج در فرآیندی 8 تا 10ساله 
بومی ها جایگزین درختچه های 

غیربومی شوند.
براســاس این دســتورالعمل 
هرس در شــهریور و مهرماه انجام می شود، روش به 
شــهرداری ها ابالغ و یک دوره هم انجام شده است. با 
این حال، همین موضوع هم خارج از حاشــیه نبود؛ 
چراکه به گفته الهیجانی اقداماتی خارج از چارچوب 
باعث اعتراض دانشــگاه علــوم پزشــکی و فعاالن 
محیط زیست شد: »در واقع درختچه ها را بیش از حد 
هرس کرده بودند و تقریبا از نیمه قطعش کرده بودند. 

فعاالن محیط زیست هم متذکر شدند.«
با این حــال الهیجان زاده می گویــد؛ چون »مُورد 
آمریکایی« در هر ماه چند ســانتیمتر رشد می کند، 
جای نگرانی ندارد و بعد از هرس به سرعت شرایطش 
به قبل باز میگردد و حتی ســرزنده تر هم خواهد شد.  

شــهرداری اعالم کرده که امســال بیش از 100 هزار 
درختچه کنوکارپوس را هرس کرده اســت. هرچند 
همین حاال اگر در اهواز بچرخید، هیچ اثری از هرس 
درختان نیســت؛ و دلیل چیزی نیســت جز رشــد 
عجیب این گونه.  او می گوید: »البته امسال شهرداری 
کمبود تجهیزات داشــت و برنامه اش دچار وقفه شد؛ 
هرچند کارش نتیجه داد. با این حال اگر به طور دقیق 
برنامه ریزی کند و هر سال به شکل منسجم هرس را 
پیگیری کند، از بحران عبور خواهیــم کرد. در کنار 
این که بعضــی نژادهای این درختچه هاعقیم اســت 
و گلدهی نــدارد، متخصصان می گوینــد، اگر هرس 
هر ســال تکرار شــود، درختچه ها بعد از چند سالی 
توانایی گلدهی را از دســت خواهنــد داد و در نتیجه 

می توان گونه های دیگری جایگزینشان کرد.«
**

آنچه حســین آخانی، پژوهشــگر منابع طبیعی و 
گیاه شناس و استاد دانشــگاه تهران بر آن تأکید دارد، 
جلوگیــری از ورود گونه های غیربومی اســت که در 
آینده خطرزا خواهند بود. او به »شــهروند« می گوید: 
»بارها و بارها گفتــه ام و باز هم تأکید می کنم که باید 
نســبت به ورود گیاهان خارجی به شــدت حساس 
باشــیم چرا که اصوال گونه های خارجی چه گیاهی و 
چه جانوری می توانند مهاجم شود، تنوع گونه بومی را 
تحت تأثیر قرار دهند و آثار سوء غیرقابل انتظار داشته 
باشند؛ کمترین این آثار آلرژی است.«  او البته معتقد 
است که ادعای وزارت بهداشــت درباره تأیید نظریه 
اثر گرده افشــانی پس از باران در تنفس، نیازمند طی 
شدن مراحلی برای اثبات است: »مسائل علمی چیزی 
نیســت که در مصاحبه گفته شــود و به تأیید برسد. 
گزارش وزارت بهداشت هم ابتدا باید در مجالت معتبر 
علمی داوری شود و در صورتی که صحت روش مورد 
بررسی تأیید شد، به وسیله داده های آماری آن تحقیق 

می توان به درستی گزارش اعتماد کرد.«
پژوهشگر منابع طبیعی و گیاه شناس ادامه می دهد: 
» من گزارش محکمی که نشان دهد این گیاه می تواند 
در فصل بارندگی باعث آلرژی شــود ندیده ام. به جز 
یک سری گزارش پراکنده درباره پاکستان که همین 
گیاه »کنوکارپوس« ایجاد آلرژی کرده اســت. اما در 
این مورد هم مقاالت همکاران پاکستانی یکی دو مورد 
بیشتر نبود والبته در مجالت علمی معتبر هم منتشر 

نشده بود که اطمینان دهد.«
آخانی تأیید و اثبات این نظریــه را مهر تاییدی بر 
اصرار کارشناســان بر منع ورود گونه های غیربومی 
می دانــد و می گوید: »اگــر واقعا از نظــر علمی این 
مســأله تأیید و اثبات شود، سپاســگزار خواهیم بود 
چون مهر تاییدی است بر نگرانی گذشته ما که بارها 
تکرارش کرده ایــم. یعنی باید دربــاره دیگر واردات 
غیربومی هم تجدید نظر کــرد.« او با تأکید بر این که 
سازمان های مسئول به ویژه سازمان محیط زیست باید 
بیش از هر نهادی از ورود هــر گونه خارجی ممانعت 
کنند، می گوید: »در هر حال یک شــبه نمی توان این 
درختچه هــا را از اهــواز حذف کرد، چــون این خود 
خسارت به بار می آورد. به مدیریتی مدون احتیاج است 

تا به تدریج حذف و گونه بومی جایگزینش شود.«

شهروند|  دولت تصمیم مهمی برای بیمه درمان 
کارگران گرفت. براســاس تصمیم جدید »حسن 
روحانی« قرار است از این پس، نهاد ریاست جمهوری 
بر هزینه کرد حق بیمه کارگــران تأمین اجتماعی 
برای درمان نظارت کند. بالتکلیفی حق بیمه درمان 
کارگران تأمین اجتماعی موضوعی است که بارها از 
سوی وزارت بهداشت به عنوان نقد جدی بر عملکرد 
وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی مطرح می شد. 
حاال ایرج حریرچی، ســخنگوی وزارت بهداشت، 
این خبر را در نشست خبری روز گذشته اعالم کرد 
و گفت: »این دستور کتبی رئیس جمهوری بود که 
بر ایجاد حساب مستقل بابت هزینه های بیمه درمان 
کارگران تأمین اجتماعی تأکید داشت. این دستور 
یکشنبه شب، ابالغ و مقرر شد تا ۹ بیست و هفتم حق 
بیمه کارگران تأمین اجتماعی به صورت مستقل از 
سوی نهاد ریاست جمهوری نظارت و در بخش درمان 
هزینه شــود.« به گفته او، دستور رئیس جمهوری 
شــامل دو جنبه هزینه کامل بیمه بابــت درمان و 
انجام به موقع این هزینه هاست. حریرچی، ادامه داد: 
»یکی از شاخص هایی که کشورهای مختلف را از نظر 
کیفیت منابع در حوزه سالمت با یکدیگر می سنجند 
میزان هزینه عمومی حکومت در حوزه سالمت است، 
این هزینه متشکل از هزینه های دولت داخلی، دولت 
محلی )شهرداری( و بیمه هاســت.« براساس اعالم 
حریرچی، هزینه سالمت در دنیا ۹.۹ درصد است و 
این عدد در کشور ما 6.۵ تا ۷ درصد است که می توان 
گفت رقم خوبی است. او اینها را گفت و به اتفاق های 
خوبی که در حوزه بیمه ها درحال رخ  دادن اســت، 
اشاره کرد: »بیمه ســالمت توانسته 12۵0 میلیارد 
تومان اوراق قرضه را به حســاب های ما منتقل کند 
همچنین 1640 میلیارد اوراق داده شده است. البته 
اگر هر دو ســازمان بیمه گر اصلی، بدهی های خود 
را بدهند، تازه به بدهی های دی ماه  ســال گذشــته 

خواهند رسید و مابقی مطالبات وجود دارد.«
او ادامه داد: »باالخره دستورات شفاهی و حضوری 
رئیس جمهوری مبنی بر این که ۹ بیســت و هفتم 
منابع ســازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان در 
حســاب خاصی از تأمین اجتماعی نگهداری شود 
و نظارت آن برعهده نهاد ریاســت جمهوری باشد، 
اتخاذ شد و براساس آن هزینه ها باید با این نظارت ها 
به صورت کامل و به موقع برای ســالمت کارگران و 

بیمه شدگان تأمین اجتماعی خرج شود.«
اظهارنظرها درباره تأثیر پارازیت بر سرطان 

باید مستدل باشد
اظهارات اخیر ملک زاده، معاون پژوهشــی وزیر 
بهداشت، ســوال دیگر خبرنگاران بود. او چند روز 
پیش اعالم کرده بود که تأثیــر پارازیت ها در ایجاد 
سرطان، تأیید شده اســت. اظهاراتی که با واکنش 
وزیر بهداشت همراه شــد. حاال حریرچی در ادامه 
موضع مقــام باالترش، توضیــح داد: »اظهارنظرها 
درباره تأثیر پارازیت بر ایجاد ســرطان باید مستدل 
باشد. امواج ماهواره،  تلویزیون و موبایل هم شامل این 
پارازیت ها می شود، به همین دلیل باید کار وسیعی 
انجام شود. برای انتساب یک مسأله به علتی خاص 
نیاز به مطالعات چندین ساله وجود دارد ضمن این که 
برای انجام این مطالعات باید شــاهد و گروه کنترل 
هم داشته باشــیم. باید در نظر داشــت اثرات مضر 
پدیده های جدید منحصر به سرطان نیست و ما در 
مداخالت جدید باید ایمن بــودن را ثابت کنیم.« او 
ادامه داد:    » شواهد کافی یعنی تأثیر مثبت بین عامل 
تهدیدکننده و ســرطان وجود دارد و می توان تأثیر 
عوامل مخدوش کننده را با اطمینان حذف کرد و باید 
برای اظهارنظر بتوانیم هر دو این موارد را با اطمینان 
اعالم کنیم. مثال آالینده ها، استرس و پارازیت همگی 
در ایجاد سرطان موثر هستند اما برای این که اعالم 
کنیم هرکدام از این مــوارد چه میزان و چند درصد 

در ایجاد سرطان نقش دارند باید مطالعات وسیع و 
شواهد کافی انجام گیرد.«

توقف برخی از بسته های طرح تحول به دلیل 
کاهش قیمت نفت 

سخنگوی وزارت بهداشــت، درباره این که برخی 
عنــوان کرده اند که طرح تحول ســالمت باید ابتدا 
به صورت پایلوت اجرا می شــد، توضیح داد: »طرح 
تحول ســالمت با توجه به تجربیــات و با قطعیت 
اجرا شد اما اگر منظور آن اســت که در مسیر اجرا، 
تجدیدنظر صورت گیرد باید بگویم که این مباحث در 
برخی موارد انجام شــده است به طوری که ما برخی 
بسته های خدمتی مان را به دلیل کاهش قیمت نفت 
اجرایی نکردیم. بخشی از بسته ها هم به دلیل عدم 
همکاری سایر ذینفعان آغاز نشد اما مهم آن است که 
با توجه به عقب افتادگی های زیاد در حوزه بهداشت 
و درمان باید تمام انرژی مان برای اجرای موفق طرح 

تحول سالمت گذاشته شود.« 
او تأکید کرد: »با وجود تمام مشــکالتی که وجود 
دارد اما در باره آن بســته هایی که از اول اجرای طرح 
اعالم کردیم، به اندازه سر سوزنی از تعهداتمان کاهش 
نداده ایم. ما بر عهدمان بــا مردم مبنی بر محافظت 
مالی از آنها در بیمارستان های دولتی ایستاده ایم و 
آن را ادامه می دهیم. با کوچکترین تخلفی هم برخورد 
خواهد شــد.« او در پاسخ به ســوال دیگری درباره 
فروش نوزادان و کودکان، تأکید کرد: »خوشبختانه 
خبری مبنی بر فروش نوزادان در بیمارستان از اساس 
تکذیب و مشخص شد که چنین چیزی نبوده است. 
البته بنده مواردی از فروش نوزاد و کودک را شنیده ام 
اما آنچه به حوزه ما مربوط می شــود درحال کنترل 
است و اقدامات پیشگیرانه وسیعی در این خصوص 
انجام داده ایم همچنیــن در این زمینــه اورژانس 
اجتماعی به صورت بســیار فعال درحال رسیدگی 
اســت.« حریرچی، در ادامه در پاســخی به سوالی 

درباره وضع بیمارستان های فرسوده، گفت: » وزارت 
بهداشت در سال ۹2 و ۹۳ مطالعات وسیعی در این 
زمینه انجام داده است. به این ترتیب تمام تخت های 
بیمارستانی موجود به لحاظ استحکام بررسی شدند 
که تعدادی از این تخت ها فاقد ارزش بهسازی لرزه ای 
بودند به این ترتیب تخت هایی که ارزش بهســازی 
دارند به سمت مقاوم سازی پیش می روند اما آنهایی 
که ارزش بازســازی ندارند جایگزین می شوند.« به 
گفته او، در مجموع 21 هزار تخت بیمارستانی جدید 
تا پایان دولت تحویل داده می شود. 10 هزار تخت نیز 
در بیمارســتان های موجود جایگزین می شوند: »از 
بهمن ماه امسال اعتباربخشی جدید در بیمارستان ها 
اجرایی می شــود و ایمنی بیمار نقش مهمی در این 
اعتباربخشی ها خواهد داشت و به عنوان شرط الزم 
قرار داده شــده است.« به گفته ســخنگوی وزارت 

بهداشــت، تمام اعتبارات 
طرح تحول نظام سالمت 
از  تومان  4800 میلیــارد 
محل هدفمندی یارانه ها و 
حدود ۳000 میلیارد تومان 
از محل یک درصد مالیات بر 
ارزش افزوده بوده است که 
البته قسمت قابل توجهی از 
منابع مربوط به هدفمندی 
یارانه هــا پرداخت نشــده 
اســت. همچنین تا همین 
چند روز پیش مطالبات مان 
از اینها به 11 میلیارد تومان 
می رســید. حال سوال آن 
است که با وجود تمام این 
مشکالت اعتباری از میزان 
خدمات ما کاســته شده 

است.

خبر
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روي خط خبر

وزیر کار خبر داد:  

طرح ویژه دولت برای امنیت غذایی 
کودکان زیر ۳سال

مهر| وزیر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی از طرح 
ویژه دولت برای امنیــت غذایی  هزار روز اول پس 
از تولد خبر داد. علی ربیعی دراین باره گفت: »یک 
وعده غذای گرم به کودکان درمناطق محروم ارایه 
می شــود.«  او ادامه داد: »امنیت غذایی موضوع 
مهمی است و اقتصاد مقاومتی و پایداری جامعه 
به امنیت غذایی وابسته است. جوامعی که امنیت 
غذایی بیشتری دارند، درمقابل تهدیدات بیرونی 

تاب آوری باالیی خواهند داشت.« 
وزیر تعاون با بیان این که معموال رشد اقتصادی 
مبنای توســعه قرار می گیرد، گفت: »باید توزیع 
ثروت درکنار رشــد اقتصادی مورد توجه باشد، 
البته درمفاهیم جدید توسعه باید به معنی افزایش 
کیفیت زندگــی درنظر گرفته شــود و نیازمند 

اقدامات جانبی و مداخله ای است.« 
ربیعــی ادامــه داد: »توســعه همچنیــن به 
معنی شادترزیستن مردم اســت، بدون این که 
چالش هایی درمقابل بروز شــادی وجود داشته 
باشــد.«  وزیر تعاون با اشــاره به این که سیاست 
رفاهی هدف جوامعی اســت کــه می خواهند 
عادالنه و دینی جامعه را اداره کنند، گفت: »دراین 
سیاست اخالق انسانی، محور قرار می گیرد و در 
دولت یازدهم نیز سیاست رفاهی اصل و حتی از 

سیاست های اقتصادی مهم تر است.« 
او با بیان این که فقرزدایی باید در دســتور کار 
باشــد، درقانون اساســی رهایی از فقر یک اصل 
ضروری دانسته شــده و دراین زمینه نخستین 
محور محرومیت تغذیه اســت. به طوری که اگر 
آرمان های امام راحل)ره( را درنظر داشته باشیم، 

فقرزدایی باید در رأس سیاست ها باشد.
ربیعی گفت: »وظیفه داریم انواع فقر را هدف قرار 
دهیم؛ از فقر مسکن تا امنیت غذایی، آموزش و... .« 
وزیر تعاون با تأکید بر این که فقر غذایی بدترین نوع 
فقر است، ادامه داد: »براساس شاخص های جهانی 
از ســال 1۹۹0 تا 201۵ شــاخص امنیت غذایی 
درکشــورمان از 18.۵ به 6 درصد تنــزل یافته که 
پیشرفت خوبی است.«  او با اشــاره به اجرای طرح 
بیمه رایگان درمان برای 11 میلیون نفر از محرومان 
کشــور گفت: »بودجه محدود دولت باید به سمت 
امنیت غذایی افراد مستضعف هدایت شود، به همین 
منظور  هزار روز اول زندگــی افراد از بدو تولد مالک 
قرار گرفته اســت و یک وعده غذای گرم به کودکان 
درمناطق محــروم ارایه می شــود.«  ربیعی با بیان 
این که سالمت جسم، سالمت روان و سالمت غذایی 
درکنار هم دارای اهمیت هستند، گفت: »طرح تحول 
سالمت موضوع درمان را تا حد زیادی کم کرده است 
و باید به سمت امنیت غذایی حرکت کنیم.«  وزیر 
کار ادامه داد: »صنایع غذایی باید با حمایت دولت و 
با سود پایین محصوالت خود را دراختیار جامعه قرار 
دهند، زیرا درموضوع امنیت غذایی درآمد اخالقی و 

انسانی باالتر از سود مالی است.« 

 پاسخ هیأت رئیسه مجلس 
به استعالم کمیسیون عمران:  

درصورت نداشتن ماهیت قضائی 
تفحص از شهرداری مانعی ندارد

ایسنا|  »تحقیق و تفحص از شهرداری مانعی 
ندارد، به شرطی که ماهیت قضائی نداشته باشد.« 
این پاسخ هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی به 
استعالم کمیسیون عمران مجلس است. عبدالکریم 
حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی با اعالم این خبر، درتوضیح بیشتر گفت: 
»تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران شامل سه 
محور واگذاری امالک، تغییر کاربری ها و مدیریت 
و میزان تطابق طرح جامع و تفسیری با هم است 
که یکی دید مالی و دیگری مدیریتی و دیگری فنی 
را دنبال می کند و هر کدام حایز اهمیت است.« او 
ادامه داد: »برخی از همکاران گفتند که طبق آیین 
نامه مجلس اگر پرونده قضائی در مورد موضوعی 
که برای تحقیق و تفحص ارجاع شده وجود داشته 
باشــد تحقیق و تفحص باید متوقف شود تا پاسخ 
دستگاه قضایی داده شود. بر همین اساس بخش 
واگذاری امالک در تحقیق  و تفحص متوقف ماند 
و کمیســیون  عمران در این رابطه از هیأت رئیسه 
مجلس استعالم کرد.« به گفته او، آنچه در شعبه 1۵ 
در مورد امالک شهرداری درجریان است، مربوط 
به امالک واگذارشــده به مدیران شهرداری است؛ 
درحالی  که موضوع تحقیق  و تفحص کالن تر است 
و چتر بررســی آن همه واگذاری ها اعم از مدیران 

شهری و غیره را در برمی گیرد.«
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آگهی ثبتی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رأی شماره ۳0041۷4-1۳۹۵- مورخ 1۳۹۵/0۷/18تصرفات آقای/ خانم لیلی خضیعلی به شماره شناسنامه 
۷۹۵4 صادره از اهواز فرزند کریم دارای کد ملی شماره1۷۵80۳00۹۷نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 
8۷/64 مترمربع قسمتی از ششدانگ پالک26۹2/4 واقع در بخش دو اهواز اخبار خروجی در دفتر 82 صفحه 
416 بنام عبدالرحمن فراحانی) لطیف فدهانی احدی از ورثه( منجر به صدور رأی گردیده لذا برابر ماده ۳ 
قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت به 
تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر 

مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول:0۹/21/ 1۳۹۵                                                  شیخ زاده

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۵/10/0۷                          رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
شماره مجوز: 5/3827

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مفقودی

دانشجویی 880680۳  شماره  به  پور  حسین  ربابه  اینجانب  دانشجویی  کارت 
نام پدر اصغر کد ملی 4۵800۹620۷ متولد 6۹/10/1۳ رشته مهندسی مکانیک 

دانشگاه صنعتی شاهرود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

سنا
: ای

س
عک

  

 آخانی، گیاه شناس: 
 تأیید ایجاد مشکل تنفسی با 
»کنو کارپوس« مهر تأییدی 
بر نگرانی ما از ورود گونه های 

غیربومی است  

الهیجان زاده: شهرداری 
اهواز بیش از 100 هزار 
 درختچه مورد را هرس

 کرده است


