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 ëجــاده رازمیان بــه قزوین :آقای عبــدی در تماس
با ســتون ســام ایران اظهار کردند که جاده رازمیان
سالم
ايران
بــه قزویــن جــادهای کوهســتانی اســت و هیچگونــه
روشــنایی و حفــاظ نــدارد .ایــن جــاده بــا اینکه یک
جاده توریستی اســت ،فاقد هرگونه امکانات ایمنی
و رفاهــی اســت .آســفالت جــاده بســیار خــراب و
خطرآفرین است .لطفاً مسئوالن رسیدگی کنند.
تلفن تماس:
88769075
 ëمشــکالت زندانیــان زندان رجایی شــهر :هموطن
محترمــی در تمــاس بــا مــا عنــوان کردنــد کــه از
زندان رجایی شــهر تماس میگیرم .شــرایط زندان
رجاییشهر طوری است که مالقات با خانوادهها یک هفته زنان و یک هفته
مردان است .این شرایط بهخاطر دوری راه خانوادهام برای ما خیلی سخت
و هزینهبر اســت .خواســتم صدای من و ســایر زندانیها را بهگوش مسئوالن
برسانید تا در این خصوص مساعدت کنند.

ابتکار 65  :درصد دانشجویان

و  27درصد استادان زن هستند

معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده
از برنامهریــزی دولــت بــرای اختصــاص  ۳۰درصــد
پستهای مدیریتی به زنان خبر داد و گفت :در صورت
تحقق ایــن هدف دولت دوازدهم ،دســتاورد قابل توجهی بــرای بانوان به همراه
خواهد داشــت .به گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار روز دوشــنبه در نشســت سفرای
خارجی مقیم تهران با موضوع دســتاوردهای جمهوری اســامی ایــران در حوزه
حقوق بشر گفت :رئیس جمهوری دستور داده که ۳۰درصد از پستهای مدیریتی
در اختیار زنان قرار گیرد و برای دســتیابی به این هدف چهار ســال فرصت داریم.
او گفــت :در حــال حاضر  ۶پســت معاونت ایجاد کردهایم که یکــی از آنان مربوط
به زنان است .ابتکار گفت :عالوه بر این شاهد حضور زنان در قوه قضائیه هستیم
و زنان بهعنوان دادیار و رایزنان حقوقی میتوانند در قوه قضائیه فعالیت کنند.
او با تشریح اقدامات انجام شده در حوزههای مختلف توسعه انسانی دربخش
زنان گفت :در ســالهای نخســت انقالب بین  ۵۰تا  ۵۵درصد زنان باسواد بودند
کــه این رقم هماکنون به  ۹۵درصد رســیده اســت و زنان خألهــای موجود در این
زمینه را تکمیل کردهاند .به گفته ابتکار در حال حاضر  ۶۰تا  ۶۵درصد دانشجویان
و  ۲۷درصد از اســتادان دانشــگاهها را زنان تشــکیل میدهند .ابتکار با بیان اینکه
توگوهای بســیاری بــا حوزههای علمیه انجام دادهایم تــا موانع و چالشهای
گف 
پیش رو را رفع و قوانین را اصالح کنیم ،گفت :در حال حاضر الیحهای در خصوص
منع خشونت علیه زنان در مجلس در حال نهایی شدن است .اوگفت :همچنین
جلساتی با علمای اهل سنت در استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان برگزار
کردیــم تا در حوزههای مختلف به ارتقــای جایگاه زنان و کودکان کمک کنیم و در
خصوص مسائلی همچون ازدواج زودتر از موعد بحثهایی انجام دادهایم.

هشدار رئیس سازمان دامپزشکی:

مردم از نزدیک شدن و دست زدن به پرندگان
خودداری کنند

دیدهبان محیطزیست و حیات وحش

همسویی دولت با شهرداری ،کلید قفلهای تهران

ادامه از
رئیس جمهوری در آیین آغاز به کار این طرح میگوید:
صفحه اول
بــا اجرای این طرح براســاس پیشبینیهــا میتوان در
مدت  3تا  4ســال ناوگان حمل و نقل کشــور را نوسازی
کرد و خودروهای سنگینی که بعضاً باالی  50سال عمر
دارند را از ناوگان حمل و نقل جادهای خارج نمود که در نتیجه آن صرفهجویی
بســیار خوبی در مصرف ســوخت انجام خواهد شــد و اساســاً منبعی که برای
اجرای این طرح در نظر گرفته شده است از محل همین صرفهجوییها تأمین
خواهــد شــد .این بدان معناســت که با نوســازی ناوگان حمــل و نقل عمومی
تهران و خروج خودروهای سنگین بشدت دودزا از سطح شهر عامل نزدیک به
 50درصد آلودگی ترافیکی هوای تهران از بین خواهد رفت.
ســوم:نجفی در مراســم آغاز طرح ملی بازآفرینی شــهری که با حضور رئیس
جمهوری همراه بود میگوید :شــهرداری با هماهنگی با دولت ،ســه محور اصلی
تأمین توأمان مســکن و خدمات ،جلب مشارکت کامل ساکنین محالت فرسوده
و اســتفاده از بخــش خصوصی در بازســازی محلههای منتخب طــرح بازآفرینی
(عمومــاً در منطقــه  )17را در نظر گرفته اســت .حدود پنج درصد وســعت شــهر
تهران را بافتهای فرســوده تشکیل میدهند و بیش از  15درصد جمعیت شهر
تهران در بافتهای فرسوده زندگی میکنند که بشدت در برابر حوادثی چون زلزله
آسیبپذیرند .نوسازی این بافتها از دهه هفتاد در دستور کار شهرداری قرار داشته
اســت که عمالً پیشرفت محسوســی نداشــته .با آغاز این طرح که بهدلیل شرایط
همســویی دولت و شــهرداریهای کالنشــهرها قابلیت تحقق یافته اســت اکنون
میتوان امیدوار بود با توجه به تســهیالت بشــدت ارزان قیمت (تا  6درصد برای
خانه اولیها) و حمایت دولت و شــهرداری در قالب زمین رایگان شــاهد اتفاقات
خوبی در شهر باشیم .سال  96آغاز دوره همکاری دولت با شهرداری کالنشهرها،
علیالخصــوص شــهرداری تهران اســت .مســائل و قفلهــای متعدد تهــران در
موضوعات حمل و نقل و ترافیک ،درآمدهای پایدار شهر ،آلودگی هوا ،آسیبهای
اجتماعی ،بافت فرسوده ،هویت شهری تهران ،کیفیت مسکن و معماری بیشک
بدونسیاستگذاریفرابخشیوتشریکمساعیتمامدستگاههایاجراییکشورکه
بخش عمدهای از آنها در دولت متمرکز است ،حل و باز نخواهد شد .کلید گشایش
قفلهای تهران حضور چهرههای ملی و مورد قبول مردم و دولت در رأس شــهر
و شــورای شــهر تهران برای ایجاد زمینههای این تشریک مســاعی بود که در حال
حاضر موجود است .اکنون مردم انتظار دارند استراتژی تعامل دولت و شهرداری
بیوقفه تا رفع گرهها و بازگشایی تمام قفلهای تهران پیگیری شود.

7میلیون ایرانی باالی 15سال سیگاری هستند
سیگار  80هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان خسارت می زند

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه  ۷میلیون
ســیگاری بزرگسال باالی  ۱۵سال در کشور داریم،
گفت :همچنین  ۱۰۰هزار نفر ســیگاری در ســنین
 ۱۳تــا  ۱۵ســال در کشــور وجــود دارد .دکتــر ایرج
حریرچــی در نشســتی خبــری گفــت :از بــازار ۱۰
هزار میلیاردی ســیگار ۵۰ ،درصدش ســود است
و بــه جیب افراد ســودجو میرود .هزینــه درمان
مســتقیم و غیرمســتقیم عوارض ناشی از سیگار
ســاالنه حــدود ۸۰هــزار میلیــارد تومــان اســت؛
درحالــی کــه بودجــه هدفمنــدی که بــرای طرح
تحول نظام سالمت در نظر گرفته شد ،مجموعاً
 ۴هــزار و  ۸۰۰میلیارد تومان بود .وی با اشــاره به
برخی آمارها در حوزه مصرف سیگار و دخانیات
گفت ۱۰ :درصد از جامعه باالی  ۱۸سال ایران هر
روز سیگار میکشند که از این میزان  ۲۰درصد در
مــردان و یک درصد در زنان اســت .همچنین ۱۴
درصــد جمعیت بالغ ایرانی روزانــه و غیر روزانه
انــواع دخانیات را مصرف میکنند که  ۲۵درصد
آن در مــردان و چهــار درصــدش در زنان اســت.
شــیوع مصرف ســیگار در ســن  ۱۳تا  ۱۵ســالگی
 ۳.۴درصد اســت که از این میــزان  ۴.۸درصد در
پسران و  ۲.۱درصد در دختران است.
ëëسیگار عامل  ۱۴نوع سرطان
این مقام مســئول اظهــار داشــت :باید توجه
کــرد کــه دخانیــات بزرگتریــن عامــل قابــل
پیشــگیری ســرطان اســت؛ به طــوری کــه  ۷هزار
ماده شــیمیایی در دود ســیگار وجــود دارد که ۷۰
نوع آن قطعاً سرطانزا هستند .در عین حال باید
توجه کرد که ساالنه در دنیا  ۷میلیون نفر بهدلیل
مصرف سیگار جان میبازند که از این تعداد ۹۰۰
هــزار نفــر در مواجه با دود ســیگار قــرار دارند .در
ایران نیز شاهد مرگ ساالنه  ۵۵هزار نفر بهدلیل
مصــرف ســیگار و دخانیات هســتیم .ســخنگوی
وزارت بهداشت با بیان اینکه در ایران بیش از ۹۰
درصد موارد ســرطان ریه ناشی از مصرف سیگار
اســت ،ادامه داد :مصرف سیگار منجر به بروز ۱۴
نوع سرطان اعم از ریه ،دهان و غیره میشود.
ëëخســارت ۸۰هــزار میلیــارد تومانــی ســیگار
به بهداشت و درمان
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران ســاالنه  ۱۰هــزار

میلیارد ریال خرج خرید ســیگار میشــود ،گفت:
ایــن در حالــی اســت که هزینــه درمان مســتقیم
بیماریهــای مرتبط بــا دخانیات  ۲۰تــا  ۳۰هزار
میلیارد تومان است و هزینه درمان غیر مستقیم
در این حوزه که منجر به از دست رفتن سالهای
عمــر میشــود  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان اســت.
بنابرایــن ســاالنه حــدود  ۸۰هزار میلیــارد تومان
بهدلیل مصرف دخانیات خسارت میبینیم .در
حالــی که بودجه هدفمندی که برای طرح تحول
نظام سالمت در نظر گرفته شد ،مجموعاً  ۴هزار
و  ۸۰۰میلیارد تومان بود.
وی همچنین اظهار کرد :درســت اســت که با
آموزش و پیشگیری میتوانیم در کاهش مصرف
ســیگار نقش ایفــا کنیم ،امــا این اقدامــات اصالً
کافــی نیســت .مؤثرترین اســتراتژی برای کاهش
مصرف ســیگار خصوصاً در نوجوانان و جوانان و
اقشــار فقیر و متوسط جامعه آن است که قیمت
ســیگار را برای مصرفکنندگان گران کنیم .بنابر
ایــن بهتریــن راه کاهش مصرف ســیگار افزایش
مالیــات بــر ســیگار اســت .طبــق اعالم ســازمان
بهداشــت جهانــی نــرخ مناســب مالیــات بــرای
کاهش مصرف ســیگار  ۷۵درصــد قیمت خرده
فروشــی است و باید این مالیات را صرف تحرک
مــردم ،تغذیــه آنــان و بهداشــت و درمانشــان
کنیم ،اما در ایران مالیات بر سیگار تنها  ۱۰درصد
قیمت خرده فروشــی اســت .وی با بیان اینکه از
بازار  ۱۰هزار میلیاردی سیگار ۵۰ ،درصدش سود
اســت و بــه جیب افــراد ســودجو مــیرود ،گفت:
میــزان اشــتغال در این حوزه  ۳هزار نفر اســت و
ما با منابع ناشــی از مالیات بر ســیگار میتوانیم
این سه هزار نفر را در صنایع مولدتر به کار بریم.
ëëکالهبرداری به اسم بیمار و بیمارستان
حریرچی در بخش دیگری از صحبتهایش با
اشاره به برخی تماسها با مردم جهت مراجعه
به مراکــز درمانی ،گفت :اخیراً مواردی مشــاهده
شــده کــه افــرادی سراســیمه بــه بیمارســتانها
مراجعــه میکنند و میگویند بــا ما تماس گرفته
شــده که گفتند یکی از اقواممان تصــادف کرده و
برای ارائه خدمت به او باید به حساب بیمارستان
پــول بریزیم و شــماره حســابی هم به افــراد داده

نیم نگاه

 ۱۰ëëدرصد از جامعه باالی  ۱۸ســال ایران هر روز سیگار میکشــند که از این میزان ۲۰
درصد در مردان و یک درصد در زنان است .همچنین  ۱۴درصد جمعیت بالغ ایرانی
روزانــه و غیــر روزانه انواع دخانیــات را مصرف میکنند که  ۲۵درصــد آن در مردان و
چهار درصدش در زنان اســت .شــیوع مصرف ســیگار در ســن  ۱۳تا  ۱۵ســالگی ۳.۴
درصد است که از این میزان  ۴.۸درصد در پسران و  ۲.۱درصد در دختران است

شــده اما با بررســیهای انجام شده مشخص شد
که چنین چیزی وجود ندارد و این کار کالهبرداری
است و در همین جا اعالم میکنم به هیچ وجه و
برای هیچ خدمتی هیــچ دریافتی به غیر صندق
بیمارســتان که با صورت حساب رسمی و مهردار
انجــام میشــود ،نبایــد دریافــت شــود و هــر نوع
پرداختــی غیــر از ایــن با هــر ادعا در هر ســطحی
تخلف اســت و بنابر این از مــردم میخواهیم در
صورتی که با چنین موضوعی مواجه شدند آن را
به سامانه  ۱۹۰اطالع دهند.
ëëمطالبــات پرداخــت نشــده بیمارســتانها
از سوی بیمهها
حریرچــی در بخشــی دیگــر از صحبتهایش
گفت :بیمارســتانهای دولتی بــا حداقل قیمت؛
یعنی تعرفه دولتی کار میکنند ،اما مطالبات آنها
با تأخیرهای زیادی پرداخت میشــود؛ به طوری
کــه در ســال  ۹۳حــدود  ۶۵درصــد ،در ســال ۹۴
حــدود  ۵۵درصد و در ســال ۹۵حدود  ۴۷درصد
هزینه خدمات ارائه شــده از ســوی بیمارستانها
بــه آنهــا پرداخت شــده بود .بــه عبــارت دیگر در

ســال  ۹۳حدود  ۳۵درصد ،در سال  ۹۴حدود ۴۵
درصد و در ســال  ۹۵حــدود  ۵۳درصد مطالبات
پرداخت نشــده و به سال بعد موکول شده است.
وی افــزود :بیش از  ۶۵الــی  ۶۷درصد هزینههای
خدمــات ارائه شــده در ســال  ۹۵از ســوی بیمهها
پرداخت نشد؛ به همین دلیل معضل تأخیر بلند
مدت در پرداخت مطالبات ایجاد شد.
وی بــا بیــان اینکــه در بیمارســتانهای دولتی
بــرای روســتاییان پنــج درصــد هزینــه و بــرای
شهرنشینان  ۱۰درصد هزینه را دریافت میکنیم،
گفت :البته برخی از هزینهها از جمله تخت  -روز
آی ســییو ممکن اســت به دو تا ســهمیلیون هم
برســد که بیمار فقــط پنج درصــد آن را پرداخت
میکنــد .هرچنــد گاهــی پرداخت همیــن مقدار
هم دشــوار اســت .به همین دلیل مددکاریهای
بیمارســتانها میتواننــد در این زمینــه به مردم
کمــک کننــد ،امــا گاهــی در ارائه کمک بــه برخی
افــراد ماننــد اتبــاع خارجــی کــه برخــی خدمات
خــاص را دریافت میکنند ،معذوریــم .بهعنوان
مثــال یک نــوزاد خارجی یک ماه در بیمارســتان

بســتری میشــود و هزینه ارائه خدمت به او  ۵۰تا
 ۶۰میلیــون میشــود .بهعنوان مثــال گاهی افراد
بستری شده مشکل شناسنامه دارند یا سرپرست
قانونی نداشــته یا نوزادی معتاد است که مشکل
شناسنامه هم دارد .در این موارد گاهی میبینیم
کــه اخبــاری ماننــد گروگانگیــری در بیمارســتان
مطرح میشــود .بنابراین اگر این موارد منعکس
شد ،هم رسانهها و هم خیرین موضوع را با وزارت
بهداشت چک کنند تا اقدامات الزم انجام شود.
حریرچــی در پاســخ به ســؤال دیگــری درباره
پرداخــت مطالبات تأمیــن اجتماعی بــه وزارت
بهداشــت گفت :هفته گذشــته جلســه مشترکی
میــان مدیــران وزارت رفــاه و مدیــران وزارت
بهداشــت برگــزار شــد کــه جلســه خوبی بــود .از
طرفــی قــرار اســت دولــت در ایــن هفتــه 5هزار
میلیارد اوراق در اختیار سازمان تأمیناجتماعی
قــرار دهد تا آنها هم قســمتی از مطالبات وزارت
بهداشــت را نقــداً پرداخــت کننــد .همچنین در
بودجه ســال آینده قرار شــده تا  50هــزار میلیارد
از مطالبــات تأمیــن اجتماعی بــه طرق مختلف
پرداخت شود و امیدواریم بااین پرداخت تأمین
اجتماعــی مطالباتــش را بــه حــوزه بهداشــت و
درمــان پرداخــت کنــد .وی در پاســخ بــه ســؤال
دیگــری دربــاره خــروج قهوهخانههــا از شــمول
اماکــن عمومی گفت :در این زمینــه مذاکراتی با
نمایندگان مجلس داشتهایم .به هر حال نظرات
کارشناســی وزارت بهداشــت مشخص است و ما
درباره مصرف ســیگار و دخانیات باید به ســمت
کاهــش قابــل توجهی برویــم .درعین حــال باید
به مصوبات قبلــی وفادار بمانیــم .وی افزود :در
بســیاری از موارد میبینیم که قهوه خانهها اصالً
مجوز ندارند .همچنین تعدادی از رستورانها به
صــورت غیر قانونی قلیان عرضه میکنند .به هر
حال باید منافع جمعیت  80میلیونی کشور را در
نظــر بگیریم .در کشــورهای اروپای غربی ،امریکا
و ژاپــن کارخانههــای تولید ســیگار کاهــش قابل
توجهــی یافتهانــد؛ در حالــی که در کشــورهای در
حال توســعه این کارخانهها شدیداً رو به افزایش
هستند .بنابراین باید با عزمی ملی این مشکل را
برطرف کنیم.

شهردار تهران اعالم کرد

آمادگی برای ورود خارجی ها به بازار «طالی کثیف»

شــهردار تهران بــا بیان اینکه پرونده زباله ســوز و
تولید برق بسته نیســت ،اظهار امیدواری کرد که
در سال  ۹۷اتفاق خوبی در این زمینه رخ دهد.
محمد علی نجفی درباره سرانجام راهاندازی
زبالــه ســوز و تولید بــرق از زباله در تهــران گفت:
فرآیند مناقصه تهیه شــده و شــرایط اعالم شده
و شــرکتهای بینالمللــی و نمایندگانشــان
در تهــران در صــورت تمایــل میتواننــد بــرای
ایجاد زباله ســوز و فرآیند اســتخراج بــرق از زباله
پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
وی بــا بیان اینکه در این زمینه با یک شــرکت
کــرهای از قبــل صحبــت شــده بــود و در ســفری
کــه اخیــراً به کره داشــتم با هیأت مدیره شــرکت
مذکــور ،دیــدار کــردم گفــت :ایــن رایزنیهــا بــه
مرحلــه عقــد قــرارداد نیز رســیده اما متأســفانه
شــرکت مقابل ،شــرایط جدیــدی را بعــد از آنکه
بــه مرحله عقد قرارداد رســیدیم ،مطرح کرد که
مــورد قبول ما نبود .نجفی افزود :شــرکت کرهای
در مرحلــه عقــد قرارداد ،شــرایط جدیــدی برای
میزان ســالهای اســتفاده از محل تولید برق و...
مطرح کرد که ما آن را نپذیرفتیم .شهردار تهران
با بیان اینکه بحث زباله سوز و تولید برق از زباله
در دســتور کار اســت ادامــه داد :بــا شــرکتهای
داخلی ،آســیایی و اروپایی در این زمینه صحبت
خواهیــم کرد که در مناقصه شــرکت کنند چراکه
پرونده زباله سوز و تولید برق بسته نیست.
وی بــا بیان اینکــه امیدواریم ســال ۹۷؛ اتفاق

خوبــی در ایــن زمینه رخ دهد ،گفت :امید اســت
در ســال جدید پیمانکار مشخص شود ،اما دقت
داشته باشید تا نتیجه و بهرهبرداری برق از زباله،
 ۲۶ماه زمان الزم است و بعد از انتخاب پیمانکار
تولید برق از زباله و ایجاد زباله سوز رخ میدهد.
ëëارائه گزارش بخشی از تخلفات مدیریت سابق
شهرداری به قوه قضائیه
شــهردار تهــران از ارائــه گــزارش بخشــی از
تخلفــات مدیریــت ســابق شــهری تهــران طــی
سالهای  84تا  96به قوه قضائیه خبر داد.
ب ه گــزارش شــورا آنالیــن ،محمدعلی نجفی
در پاســخ به این ســؤال که وضعیــت دولتمردان
جمهــوری اســامی ایــران در طــول  39ســال
گذشــته چگونــه بوده اســت؟ گفــت :دولتمردان
جمهــوری اســامی در طــول این ســالها جدا از
مــردم نبودهاند و برای حفظ اســتقالل و آزادی و
رفاه مردم کوشــیدهاند .وی در ادامه حفظ نظام
را از مهمتریــن دســتاوردهای انقــاب اســامی
در  39ســال گذشــته دانســت و اظهــار کــرد :در
طول دهههای گذشــته تالشهای بســیاری برای
ســرنگونی و خدشــه وارد کردن به نظام از ســوی
دشــمنان صــورت گرفــت ،امــا بهدلیــل حضــور
گســترده مردم و حمایتی که از نظام داشــتهاند،
آنها موفق به چنین خواستهای نشدند.
ëëقرارداد همکاری شــهرداری تهران بــا ژاپن برای
ش آلودگی هوا
کاه 
قرارداد  4ســاله همکاری رســمی ایران و ژاپن

مهلت تعویض کارت هوشمند ملی تمدید نمیشود

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور با اشــاره
بــه تاریخ اعتبــار کارتهای ملــی گفت :مهلت
تعویض کارت هوشمند تمدید نخواهد شد.
ســیفاله ابوترابــی گفت:کارتهــای ملــی
کــه بیســت و نهم اســفند مهلــت پایــان اعتبار
آنهاســت از ابتدای فروردیــن  ۹۷هیچ اعتباری
نخواهد داشت و قابل استفاده نخواهدبود.
ابوترابــی توصیــ ه کــرد :شــهروندان حداقل
تا قبل از  ۲۹اســفند پیش ثبتنــام و با توجه به
زمانبندیهــا به مراکز مراجعــه کنند تا بتوانند
بــدون مشــکل از خدمــات مدنظرشــان مثــل
استعالمهای مختلف استفاده کنند.
ابوترابــی بــا اشــاره بــه  ۷ســاله بــودن اعتبار
کارتهــای ملــی تصریح کرد :تقریبــاً  ۶میلیون
نفــر از هموطنــان داخــل کشــور و آن گــروه کــه
خارج از ایران ســکونت دارند ســالهای  ۹۰و ۹۱
اقدام به دریافــت کارت ملی کردهاند ،بنابراین
بــا درنظــر گرفتــن شــرایط آن روز به ایــن افراد
کارتهای قدیمی ارائه شــده است که این گروه

از دارندگان کارت ملی قدیمی با درنظر گرفتن
تاریــخ اعتبار میتوانند بــه مراکز برای تعویض
کارت خود مراجعه کنند.
وی با تأکید براینکه گروه یاد شــده میتوانند
هماکنون نیز برای دریافت کارت ملی هوشمند
اقــدام کننــد اما هیچ اجبــاری نیســت و با توجه
بــه افزایش تقاضــا و ازدحام موجــود میتوانند
متناســب با تاریــخ اعتبــار کارتهایشــان اقدام
کنند .ابوترابی افزود :تاکنون بیش از  ۳۷میلیون
نفر پیش ثبتنــام کردهاند و  ۳۳میلیون نفر به
صــورت کامل مراحل ثبتنــام را انجام دادهاند
و کمی بیشــتر از  ۳۱میلیون نفــر هم کارت ملی
هوشمند خودشان را تحویل گرفتهاند .سخنگوی
ســازمان ثبت احوال کشــور تصریح کرد :درباره
زمــان دریافت کارت ملی هوشــمند بســیاری از
هموطنان دچار اشــتباهی محاســباتی شــدهاند
و ایــن کار دارای دو مرحلــه مجزا اســت که یکی
مربوط به پیش ثبتنام اســت و دیگری مربوط
به صدور و تحویل کارت هوشمند میشود.

اخبـــار

اعالم زمان واریز
یارانه بهمن

مهــر

رئیــس ســازمان دامپزشــکی بــا
تأیید خبر شــیوع ســویه جدیدی
از ویــروس آنفلوانــزای پرنــدگان
کــه موجــب مــرگ بیــش از هزار
قطعــه پرنــده مهاجــر در پــارک
ملی بوجاق گیالن شــده هشــدار
داد و از مردم خواســت از نزدیک
شــدن به پرندگان و حتی دســت
زدن بــه آن خــودداری کننــد .این
خبر در حالی مطرح میشود که با وجود هشدارهای چندین ساله فعاالن محیط
زیست ،همچنان همه روزه هزاران قطعه از پرندگان مهاجر در بازار پرنده فروشان
فریدونکنار ،ســاخی و به فروش میرســد و باوجود درخواستهای مکرر محیط
زیست برای مقابله با این بازار و برخورد قانونی با فروشندگان و قاچاقچیان پرنده،
تاکنون شورای تأمین استانداری ،از برخورد با متخلفان خودداری کرده است.
در همیــن حــال علیرضا رفیعیپور با اعالم هشــدار به مــردم راجع به ویروس
جدید گفت :ما تنها کشــوری نیســتیم که به این ویروس آلوده شدهایم کشورهایی
مانند چین ،ژاپن و برخی دیگر از کشــورهای آســیای شرقی نیز با آن درگیر هستند.
رفیعیپور با بیان اینکه گزارشاتی از ابتالی انسان به این بیماری گزارش شده است،
ادامه داد :بهدلیل این حساسیت ،همکاران ما و وزارت بهداشت ،هم از تهران و هم
از گیالن به منطقه اعزام شدند و اقدامهای اولیه صورت گرفت .رفیعی پورافزود :در
استانهای همجوار مانند مازندران و گلستان؛ در مبادی ورودی تاالبها ،پارکهای
ملی این استانهای ساحلی که امکان دارد پرندگان مهاجر وارد آن استانها شوند و
این ویروس را همراه خود بیاورند ،همکاران ما مستقر شدهاند.

سخنگوی وزارت بهداشت :

تابناک

اخبـــار

اجتمــــــاعــی
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بــه منظور تأمین تجهیــزات اندازهگیری و تجزیه
تحلیل آالیندههای هوای تهران با حضور معاون
شهردار تهران و سفیر ژاپن امضا شد.
پورسیدآقایی در مراسم امضای مبادلهنامه
همکاری بیــن دولت ایران و ژاپــن گفت :برای
کاهــش آلودگی هوای تهران این تفاهمنامه به
امضا رســید ،مجری این طرح در ایران شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری
تهران و مجری این مبادلهنامه در دولت ژاپن،
آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا)
است.
ایــن اتفــاق در شــرایطی اســت کــه ســابقه
همــکاری ایــران و ژاپــن (جایکا) به ســال  ١٩٩٦و

نخستین برنامه مقابله با آلودگی هوا بازمیگردد
که نتیجه آن ارتقای استاندارد بنزین بود بهطوری
که اکنون ســرب و منوکسید کربن در هوای تهران
حذف شــده اســت .این ســازمان دولتی در پروژه
احیای دریاچه ارومیه همــکاری دارد و این بار بر
اساس تعهدات بینالمللی خود تصمیم گرفته
اســت در زمینــه کاهــش آلودگی هوای کالنشــهر
تهــران نیــز همــکاری کنــد .ایــن پــروژه در بــازه
چهارساله انجام خواهد شد.
به گفته پورسیدآقایی ارزش کمک های کشور
ژاپن بــه منظور تامیــن تجهیزات انــدازه گیری و
تجزیه تحلیــل آالینده های هوای تهــران بالغ بر
 ۱۱.۳میلیون دالر است.

رقابت بیش از  ۲۴۳هزار داوطلب در آزمون دکترا

مشــاور عالی ســازمان ســنجش آموزش کشور
از رقابــت بیــش از  ۲۴۳هــزار داوطلب آزمون
دکتــرای  ۹۷خبــر داد و گفــت :آزمــون ورودی
دوره دکترای نیمه متمرکز ســال  ۹۷صبح روز
جمعه  ۴اسفندماه  ۹۶در  ۵۵شهرستان کشور
برگزار میشود.
دکترحسین توکلی ضمن اعالم این مطلب
افزود :کارت ورود به جلسه آزمون دکترای سال
 ۹۷از روز سهشــنبه اول اسفندماه برای مشاهده
و پرینت روی ســایت ســازمان سنجش آموزش
کشور قرار میگیرد .تمامی داوطلبان میتوانند
برای پرینت کارت خود از سهشــنبه اول اســفند
تا پنجشــنبه ســوم اســفند با مراجعه به ســایت
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی
 www.sanjesh.orgنســبت بــه وارد کــردن
اطالعات شناســنامهای و شــماره پرونده اقدام
کننــد .دکتــر توکلی گفــت :همراه داشــتن کارت
آزمــون بــه همــراه کارت ملــی یــا شناســنامه
عکسدار برای تمامی داوطلبان شــرکتکننده

در جلسه آزمون دکترای  ۹۷الزامی است .سایر
اطالعات دیگر در برگه راهنما که همراه با کارت
آزمون در سایت سازمان سنجش قرار میگیرد،
به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
مشــاور عالی ســازمان ســنجش آموزش در
پایان خاطرنشــان کــرد :در آزمــون ورودی دوره
دکتــرای نیمــه متمرکــز ســال  ۹۷تعــداد ۲۳۴
هــزار و  ۴۵۴نفر ثبتنام کردهاند و اطالعیه این
ســازمان در خصوص جزئیات برگــزاری آزمون
روز شــنبه  ۲۱بهمن روی ســایت سازمان منتشر
شــد .وی افــزود :تعداد  ۲۳۴هــزار و  ۴۵۴نفر در
این آزمون ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۰۰
هزار و  ۶۲۲نفر معادل  ۴۲.۹۲درصد داوطلبان
زن بقیه داوطلبان مرد هستند.
توکلــی گفــت :آزمــون ورودی دوره دکتــرای
نیمــه متمرکــز ســال  ۹۷چهــارم اســفند برگزار
میشود و نتایج اولیه به صورت کارنامه تنظیم
شــده و هفتــه آخــر فروردیــن مــاه  ۹۷منتشــر
میشود.

هشــتاد و چهارمیــن مرحلــه یارانه نقدی
ســاعت  ۲۴روز پنجشــنبه  ۲۶بهمــن بــه
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد
بهگــزارش «ایــران» بر اســاس اعالم
ســازمان هدفمندی یارانهها مبلغ یارانه
بهمــن از بامــداد روز جمعــه  27بهمن
قابل برداشــت خواهد شــد .مبلــغ یارانه
دریافتــی هــر یــک از مشــموالن دریافت
یارانــه نقــدی هماننــد ماههــای گذشــته
 ۴۵.۵۰۰تومان است.

حج سال آینده
گران میشود

معــاون توســعه مدیریــت ،منابــع و
پشــتیبانی ســازمان حــج و زیــارت گفت:
حج ســال آینده با افزایش قیمت مواجه
میشــود .بــه گــزارش میــزان ،محمــد
آزاد در مــورد آخریــن وضعیت حج ۹۷
گفت :براســاس توافق با عربســتان برای
حج واجب ســال آینده با افزایش تعداد
حجــاج ۹۰ ،هــزار حاجی ایرانــی به مکه
و مدینــه اعــزام میشــوند .از این تعداد،
تنها ســه درصد نیروهــای خدماتی بوده
و بیشــتر سعی شده اســت تعداد زائران
بیشتر باشد.
وی ادامه داد :توافقهای اولیه انجام
شده و تیم اسکان همچنان در عربستان
حضــور داشــته و در حــال رایزنــی بــرای
فراهم کردن اماکن اسکان حجاج است.
معــاون توســعه مدیریــت ،منابــع و
پشــتیبانی ســازمان حج و زیــارت افزود:
اعــزام حجــاج از اوایــل مردادمــاه ســال
آینده آغاز شده و زائران بیتاهلل الحرام
بین  ۲۸تا  ۳۸روز آنجا مستقر هستند.
وی بــه موضــوع گــران شــدن هزینــه
حــج آینده اشــاره کــرد و گفت :بــا توجه
به افزایش  ۵درصــدی مالیات بر ارزش
افزوده و قیمت کاالها ،قیمت حج ســال
آینده گران میشــود .البته موضوع دیگر
نوســانات ارز در داخــل اســت کــه باعث
افزایش هزینه خواهد شد.
آزاد در مــورد فراخــوان حجاج گفت:
مرحلــه اولیه تکمیل ظرفیت آغاز شــده
اســت و زائــران دارای فیش تا پایان آبان
ماه ســال  ۸۵میتوانند ثبتنــام کرده و
اطالعات خود را وارد سامانه کنند.

