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افزايش سرعت نوسازي بافت هاي فرسوده
 ظرف دو سال آينده

ش��هردار ته��ران از افزاي��ش س��رعت 
نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران 
ظ��رف س��ال هاي 97 و 98 خب��ر داد. 
محمدعلي نجفي درخصوص نوس��ازي 
بافت هاي فرس��وده ش��هر ته��ران نيز 
گف��ت: ش��هرداري با حماي��ت دولت و 
ش��خص رييس جمهور برنامه جديدي را براي نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده آغاز کرده که اميدواريم به اين ترتيب س��رعت نوس��ازي 
بافت ه��اي فرس��وده افزايش پيدا کن��د. نجفي ادامه داد:  ظرف 15 
س��ال گذش��ته تنها 40 درصد بافت هاي فرس��وده در ش��هر تهران 
نوس��ازي ش��ده که ما اميدواريم ظرف 5 س��ال آينده نصف ميزان 
باقي مانده را نوس��ازي کنيم لذا نويد آن را مي دهيم که در س��ال 
97 و 98 نوس��ازي بافت فرس��وده س��رعت بيشتري خواهد گرفت. 
نجفي گفت: ميزان بافت فرس��وده منطقه 17 نس��بت به وسعت آن 
باالتري��ن نس��بت به مناطق ديگر ش��هر تهران اس��ت ل��ذا برنامه 
جديدي که توس��ط ش��خص رييس جمهور براي نو س��ازي بافت 
فرسوده دنبال مي شود را در منطقه 17 به صورت پايلوت پيگيري 

خواهيم کرد.

غلظت خاک در هواي اهواز  
بيش از 57 برابر حد مجاز

مدير روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: 
ميزان غلظت گرد و غبار در اهواز در ساعت 12 روز گذشته، به بيش 
از 57 برابر حد مجاز رسيده است. به گزارش ايسنا شهريار عسکري 
درخصوص ميزان آالينده هاي پديده گرد و غبار امروز در خوزستان 
اظهار کرد: در پي وقوع پديده گرد و غبار در خوزستان طبق آخرين 
اندازه گيري ها تا س��اعت 12 ديروز)سه ش��نبه 24 بهمن ماه( ميزان 
ذرات ريزگ��رد در ه��واي اهواز 8600 ميکروگرم بر مترمکعب بوده 
است. وي افزود: با توجه به اينکه ميزان حد مجاز آالينده ها در هوا 
150 ميکروگرم بر مترمکعب است، اکنون غلظت گرد و غبار در اهواز 
بيش از 57 برابر حد مجاز اس��ت. عس��کري بيان کرد: بدين ترتيب 
ميزان غلظت ريزگردها در ماهش��هر بيش از 14 برابر حد مجاز،در 
هنديجان بيش از 10 برابر حدمجاز، در حميديه بيش از 15 برابر حد 

مجاز و در رامشير بيش تر 18 برابر حدمجاز رسيده است.

انهدام ۲۹ باند سرقت در عمليات پليس
فرمان��ده انتظامي ته��ران ب��زرگ، از مرحله جدي��د عمليات پليس 
پايتخت در برخورد با س��ارقان و مالخران خبر داد و گفت: در اين 
عمليات 29 باند زورگيري، کيف قاپي، سارقان منزل، خودرو و جعل 
اس��ناد منهدم ش��د. به گزارش مهر، سردار حسين رحيمي از اجراي 
مرحله جديدي از طرح برخورد با س��ارقان، مالخران و محکومين 
ف��راري خب��ر داد و در تش��ريح اي��ن خبر گفت: پ��س از دو هفته کار 
اطالعاتي و دو روز عمليات ضربتي، ماموران پليس آگاهي تهران 
ب��زرگ موف��ق ش��دند 29 باند س��رقت از جمله س��ارقان به عنف، 
زورگيران، سارقان منازل و مغازه، سارقان لوازم خودرو و خودرو و 
همچنين جاعالن و کالهبرداران را منهدم و اعضاي اين باندها را 
دس��تگير کنند. اين مقام ارش��د انتظامي، با اش��اره به دستگيري 40 
سارق به عنف و زورگير که در قالب 10 باند فعاليت داشتند، افزود: 
۳6 س��ارق من��زل و مغ��ازه ک��ه در قالب 9 باند فعاليت مي کردند نيز 

شناسايي و دستگير شدند.

ميرسليم: 11هزارميليارد هزينه آلودگي هوا از 
پيامدهاي توسعه فناوري هاي موتور

ميرس��ليم رييس دهمين همايش بين المللي موتورهاي درون س��وز و 
نف��ت ب��ا بي��ان اينکه 80 درصد آلودگي هاي ه��وا مربوط به خودروها 
اس��ت، افزود: بر اس��اس برآوردها هزينه هاي اجتماعي اين آلودگي در 
س��ال گذش��ته، 11 ميليارد تومان بوده اس��ت که بايد به اين ميزان، 
اختالالت رواني ناش��ي از آلودگي هاي صوتي را نيز افزود.  مهندس 
مصطفي مير سليم، رييس همايش بين المللي موتورهاي درون سوز 
و نفت با بيان اينکه يک قرن و نيم از اختراع موتورهاي درون سوز و 
اس��تفاده از فرآورده ه��اي س��وختي مي گ��ذرد، افزود: اي��ن اختراع و 
پشتوانه هاي متعدد علمي و فناورانه اميدهايي را براي خدمت رساني 
به بش��ريت زنده کرد، عالوه بر آن پيش��رفت هاي علمي ديگري را 
س��رعت بخش��يد. وي اضافه کرد:  بررس��ي هاي وضع موجود نش��ان 
مي دهد که به کارگيري موتورهاي درون سوز در ابتدا سرعت حرکت 
عمومي ما را با وسايل نقليه عمومي و چه وسايل شخصي افزايش داد، 
ع��الوه بر آن وضعيت موجود نش��ان مي دهد ک��ه کاربرد موتورهاي 
درون سوز بسيار متعدد شده است، به طوري که با ساخت موتورهاي 
چند واتي تا چند مگاواتي رونق زيادي را در زندگي بشر در محيط هاي 
خش��کي، دريا و در بخش هاي صنعتي ايجاد کرده اس��ت. ميرس��ليم 
خاطر نشان کرد: موتورهاي درون سوز کاربردهاي ويژه اي در صنايع 
نظامي و ساير صنايع دارند، ولي به تدريج با توسعه سيستم هاي حمل 
و نقل شاهد کاهش سرعت جابه جايي ها هستيم و سرعت جابه جايي 
به 15 کيلومتر در س��اعت کاهش يافت. وي يادآور ش��د: از س��ال 80 تا 
96 تعداد ۳60 هزار نفر به دليل تصادفات جان خود را از دست دادند، 
اي��ن ع��دد به معني اين اس��ت که تعداد کشته ش��دگان در تصادفات 
جاده اي بيشتر از کشته شدگان در جنگ تحميلي بوده است. ميرسليم 
گفت: 80 درصد آلودگي ها مربوط به خودروها اس��ت، به گونه اي که 
ب��ر اس��اس برآوردها هزين��ه اجتماعي اين آلودگ��ي 11 هزار ميليارد 
تومان در س��ال 95 برآورد ش��ده اس��ت که بايد به اين ميزان اختالالت 
روان��ي ناش��ي از آلودگ��ي ه��وا را لحاظ کرد. در ادامه رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت نيز با اش��اره به اينکه مردم کالن ش��هرهاي 
کش��ورمان 90 روز از س��ال را در هواي س��مي و آلوده تنفس مي کنند، 
س��هم خودروهاي غيراس��تاندارد را در بروز اين معضل بس��يار باال 
دانست. دکتر عيسي کالنتري با بيان اينکه حال محيط زيست کشور 
مناس��ب نيس��ت، گفت: در حال حاضر تغييرات اقليمي، خشکسالي و 
تبعات آن گريبانگير محيط زيس��ت کش��ورمان شده است. وي افزود: 
بنابراين نمي توان وضعيت آينده محيط زيس��ت کش��ورمان را بهتر از 
گذشته پيش بيني کرد. کالنتري با بيان اين که امسال حدود 1۳ روز 
دان��ش آم��وزان از رفتن به مدرس��ه به دلي��ل آلودگي بازماندند، اظهار 
کرد: اين در حالي اس��ت که بيش��تر اين آلودگي ناش��ي از خودروهاي 
آالينده غيراس��تاندارد بوده اس��ت. کالنتري رويکرد کشور را به توليد 
خودروه��اي برق��ي اع��الم کرد و گفت: از حدود 50 س��ال گذش��ته 
خودروس��ازان کش��ورمان فعاليت خود را با توليد پيکان آغاز کردند، به 
ط��وري ک��ه آن زم��ان کارگران کره اي در جاده ه��اي ايران رانندگي 
مي کردند و اين سوال مطرح است که چرا با وجود مصوباتي که بوده 
اس��ت، به س��المت مردم توجه نشده اس��ت. رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست اضافه کرد: 70 هزار ميليارد تومان گردش مالي است 
که اجازه نفس کش��يدن به س��اير بخش ها را نداده اس��ت.  دهمين 
همايش بين المللي موتور هاي درون سوز و نفت از 24 الي 26 بهمن 

ماه 1۳96 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار مي شود. 

پيشخوان

اجتماعی

ايمني ساختمان هاي دولتي بحران جديد پايتختشجاع پوريان معاون اجتماعي شهرداري تهران درآمد روزانه 70 هزار توماني کودکان متکدي
مع��اون اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي 
کشور گفت: از بين 400 کودک متکدي 
پذيرش شده در مراکز بهزيستي غير از 
سه مورد آنان، همگي داراي پدر و مادر 
بودن��د و روزانه به طور ميانگين بين 50 

تا 70 هزار تومان، درآمد دارند. حبيب ا... مس��عودي فريد افزود: 
افزايش آمار کودکان متکدي در سطح شهر به عملکرد ما در سطح 
جامعه بازمي گردد، اگر در س��طح خيابان براي کودک متکدي، 
مش��وق هايي وجود داش��ته باشد، کودکان به سمت تکدي گري 
سوق داده مي شوند. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور از 
مردم خواست از کمک هاي مالي به کودکان متکدي خودداري 
کنند. وي گفت: کمک هاي غيرمالي به کودکان مي تواند کمک 

کند تا بهره کشي و سودجويي از اين کودکان کم شود.

ول��ي ا... ش��جاع پوريان عضو س��ابق 
شوراي شهر تهران با حکم محمدعلي 
نجفي به عنوان معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران منصوب شد. 
در حکم نجفي آمده است:با عنايت به 

تخصص، تعهد، تجارب و ساير شايستگي هاي جنابعالي، شما 
را به عنوان معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
منصوب مي کنم. با صداقت و لياقتي که از شما انتظار مي رود، 
رجاي واثق دارم که همه توانايي هاي خود را براي انجام وظايف 
محوله و خدمت موثر به شهروندان عزيز به کار خواهيد گرفت. 
مسلما دستيابي به شهري اسالمي، انساني، پايدار و هوشمند و 
در يک کالم شهري براي زندگي بهتر و شکوفايي استعدادهاي 

يکايک شهروندان، مستلزم درک و بينشي شرف هستيم.

عض��و کميس��يون اجتماع��ي مجلس 
نس��بت به ايمن نبودن ساختمان هاي 
اداري و دولتي در پايتخت هش��دار داد. 
سلمان خدادادي با اشاره به اينکه يکي 
از معضالت اساسي تهران قبل از بررسي 

استحکام ساختمان ها نوع ساخت و ساز آنها در جهت امدادرساني 
است، گفت:  درصورت وقوع حادثه و يا اتفاقي خدمات رساني به 
مردم بس��يار س��خت و دشوار است، متاسفانه شهرداران در طي 
ساليان گذشته اقداماتي را در شهرسازي انجام دادند که درصورت 
وجود يک مشکل جزيي هم تمامي معابر و مسيرها مسدود خواهد 
شد. وي افزود: بخش وسيعي از ساختمان هاي دولتي در چند سال 
اخير ساخته شده؛ بنابراين اگر از استحکام الزم برخوردار نيستند، 

نشان از وجود شرايط نابسمان بر شهرسازي پايتخت دارد.

اخــبار شـهرستان

صرفه جويي 75 ميليون ليتر بنزين در چهارمحال وبختياري 

تقدير از سلمان مهدوي بعنوان هنرمند برتر کارافرين کشور در سينما مگامال و فرش قرمز تهران

مدير عامل شرکت گاز استان ايالم خبر داد؛

 گازرساني به 34 روستا و صنايع شهرستان دهلران
بهره برداري ازجايگاه CNG شهر جونقان از توابع شهرستان فارسان 

در سي ونهمين جشن انقالب اسالمي 

رئيس اداره ايمني و ترافيک راهداري و حمل و نقل جاده اي مازندران اعالم کرد؛ 

اجراي طرح تردد شماري در محورهاي فرعي مازندران 
برگزاري دوره آموزشي استفاده ايمن و بهينه از گاز طبيعي

 ويژه زنان خانه دار در استان گلستان

تجارت-اسـتان ايالم: ب��ه گزارش روابط 
عمومي ش��رکت گاز اس��تان ايالم : مدير 
عامل ش��رکت گاز استان در مراسم افتتاح 
گازرساني به ۳4 روستا و کارخانه گچ جواهر 
جن��وب، کارخانه آس��فالت، نيروگاه برق ، 
کارگاههاي ذرت خشک کني ، مرغداري 
و ديگر صنايع شهرس��تان دهلران از توابع 
استان ايالم که با حضور معاون سياسي و 

امنيتي استاندار، امام جمعه شهرستان دهلران، نماينده مردم حوزه 
جنوب اس��تان در مجلس ش��وراي اسالمي ، فرماندار شهرستان 
دهلران و جمعي از مسئوالن و مردم محلي برگزار گرديد , ضمن 
تبريک دهه مبارک فجر ، در ابتدا به تشريح وضعيت گازرساني 

در شهرس��تان دهلران پرداخت و گفت: در 
مجموع بيش از 612 کيلومتر خط تغذيه و 
ش��بکه توزيع اجرا ، بيش از 7800 انشعاب 
نصب و بيش از 16900 خانوار از نعمت گاز 
طبيعي برخوردارند.مهندس شمس اللهي 
در پايان افزود: امروز شاهد افتتاح گازرساني 
به ۳4 روس��تا و کارخانه گچ جواهر جنوب، 
کارخانه آسفالت، نيروگاه برق ، کارگاههاي 
ذرت خشک کني ، مرغداري و ديگر صنايع شهرستان دهلران از 
توابع استان ايالم هستيم و براي اجرايي شدن اين پروژه ها ۳75 
کيلومتر خط تغذيه و شبکه توزيع اجرا ، ۳150 انشعاب نصب و 6 

هزار خانواراز نعمت گاز طبيعي برخوردار شده اند.

شـهرکرد- خبرنـگار تجارت : سرپرس��ت 
ش��رکت مل��ي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: تجهيزات 
جايگاه CNG شهرداري جونقان با ظرفيت 
فش��رده سازي يکهزار نرمال متر مکعب بر 
ساعت با توان سوخت رساني به حدود 70 
خودرو در س��اعت با دو دستگاه ديسپنسر و 
چهار نازل س��وخت در مدار سوخت رساني 

قرار گرفته است.ساسان تيموري افزود جايگاه CNG شهرداري 
جونقان با هزينه اي بالغ بر 2۳ ميليارد ريال احداث و تجهيز شده که 
1۳ ميليارد ريال هزينه آن ازسوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي و در قالب تخصيص تجهيزات رايگان و10 ميليارد ريال نيز 

جهت س��اخت وآماده نمودن ابنيه از سوي 
ش��هرداري جونقان تأمين گرديده اس��ت. 
سرپرست شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان چهارمحال و بختياري افزود : 
پروژه احداث جايگاه مذکوردر شهريور ماه 
سال جاري شروع گرديده و در فرخنده ايام 
ا... فجر انقالب اسالمي  امسال نيز به بهره 
برداري رسيد .اين مقام مسئول افزود با راه 
اندازي جايگاه CNG شهرداري جونقان ، اشتغال زايي به تعداد 
8 نفر به صورت دائم ايجاد گرديده است.همچنين تصريح نمودند 
 CNG با راه اندازي جايگاه شهرداري جونقان تعداد جايگاههاي

تک منظوره و دو منظوره استان به ۳9 باب مي رسد . 

تجارت-استان مازندران:رئيس اداره ايمني و ترافيک راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان مازندران از اجراي طرح تردد شماري 
در محوره��اي اين اس��تان با هدف کس��ب اطالع��ات پايه براي 
برنامه ريزي در بحث نگهداري و ارتقاء راه هاي فرعي عنوان نمود. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مازندران ناصر اسدپور ضمن اعالم اين خبر افزود: مازندران 
به دليل شرايط طبيعي و جغرافيايي همواره در فصول مختلف سال 
گردشگران و مسافران بسياري را از سرتاسر ميهن عزيزمان پذيرا 
بوده ، از اين رو محورهاي مواصالتي اين اس��تان همواره پرتردد 
مي باشد. اسدپور خاطرنشان ساخت : اقبال و استقبال عموم کاربران 
جاده اي براي تردد از سطح محورهاي مازندران باالست ، از اين رو 
اميدواريم با برنامه ريزي و تالش مضاعف بتوانيم جاده هايي ايمن 
و استاندارد را براي کاربران جاده اي فراهم نماييم. وي با اشاره به 

اجراي طرح تردد شماري در محورهاي فرعي استان اظهار داشت 
: طرح مذکور بر اس��اس دس��تور العمل ابالغي از س��وي دفتر اداره 
نگهداري راه هاي فرعي و روستايي سازمان راهداري کشور در قالب 
برپايي 56 ايستگاه و با همکاري و تعامل 120 نفر همکاران ادارات 
تابعه در محورهاي مختلف استان به اجرا در آمد. رئيس اداره ايمني 
و ترافيک راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران عنوان 
نمود : محورهاي فرعي جاده نظامي قائمشهر ، آزادمهر _ آالشت 
سوادکوه ، درويش خيل _ فريدونکنار ، عباس آباد _ کالردشت ، 
سه راهي تاکام محمد آباد ، دوهزار تنکابن و محور هزار جريب نکا 
از جمله محورهايي بودند که عمليات تردد شماري در آنها انجام 
ش��د. اس��دپور گفت : طرح تردد ش��ماري فرعي در استان در بازده 
زماني 8 س��اعته ) 8 صبح الي 16 عصر ( با ش��مارش کليه وس��ايل 

نقليه عبوري به استثناء موتور سيکلت انجام پذيرفت.

تجارت-اسـتان گلستان:سرپرس��ت روابط عمومي  گاز گلس��تان 
ازبرگ��زاري دوره آموزش��ي اس��تفاده ايم��ن و بهين��ه از گاز طبيعي 
وي��ژه زن��ان خانه دار خبر داد. در راس��تاي تحق��ق اهداف مديريت 
ايم��ن و بهين��ه درمص��رف گاز طبييع��ي با هم��کاري واحد روابط 
عمومي و پژوهش ش��رکت گاز اس��تان گلس��تان ،دوره آموزش��ي 
 مديري��ت مص��رف ويژه زنان خانه دار شهرس��تان گ��رگان برگزار 
شد. سرپرست روابط عمومي  گاز گلستان در همين رابطه گفت: در 
اين دوره آموزشي که با هدف فرهنگ سازي و انتقال مطالب مهم 
پيرامون روش��ها و راهکارهاي مهم صرفه جوئي و مصرف ايمن و 
بهين��ه از گازطبيعي برگزار گرديد مطالب مهمي پيرامون ش��ناخت 
گازطبيعي، نش��ت وعوامل مهم نش��تي گاز، وسايل گازسوز و ايمني 
سيستمهاي داخلي مشترکين ، دودکشها و چگونگي مصرف بهينه از 
انرژي در حوزه مديريت بر مصرف گاز و نکات قابل توجه در راستاي 

رعايت ايمني توسط خانم مهندس سليماني کارشناس و مدرس اين 
ش��رکت ارائه ش��د.مهدي مقدس��ي افزود:صيانت از منابع کشور امر 
پسنديده و مورد تاکيد اسالم مي باشد و با عنايت به افزايش مصرف 
گازطبيعي در فصل سرما نياز است در اين رابطه از کانالهاي مختلف 
فرهنگ سازي جامعي صورت بگيرد تا با ترويج آن کمک بزرگي به 
چرخه اقتصادي کشور صورت بگيرد .وي در ادامه گفت :برنامه هاي 
زيادي را با همکاري صدا و سيما،جرايد، آموزش و پرورش،سازمان 
بهزيستي، NGO ها و ..... تا پايان سال در دست برنامه و اجرا داريم 
و اميدواريم نتايج خوبي را بهمراه داشته باشد . مقدسي اظهار داشت 
:در اين دوره مباحث مديريت مصرف ايمن و بهينه از گاز طبيعي با 
استفاده از شيوه هاي مختلف آموزشي همراه با کتابچه هاي مربوطه 
اطالع رساني مي شود که مي تواند نقش برجسته اي درجلوگيري از 

خطرات مصرف و اهتمام به امر صرفه جويي گاز داشته باشد.

شـهرکرد- خبرنگار تجارت : سرپرس��ت شرکت 
ملي پخش فرآورده  هاي نفتي منطقه چهارمحال 
و بختي��اري گف��ت: در 10 ماه س��ال جاري مقدار 
75 ميلي��ون و 60۳ ه��زار متر مکعب گاز طبيعي 
فشرده CNG در ۳9 جايگاه هاي عرضه سوخت 

عرضه شده است. 
ساس��ان تيموري روز س��ه ش��نبه در گفت وگو با 
خبرن��گار تجارت اظه��ار کرد: اين مقدار مصرف 
س��وخت پاک دراستان در مقايسه با مدت مشابه 

س��ال گذش��ته1,8درصد رشد داش��ته است. وي 
اف��زود: ب��ه ازاي اي��ن مقدار گاز طبيعي فش��رده 
مصرف شده در اين بازه زماني حدود 75 ميليون 
ليت��ر بنزي��ن موتور اعم از بنزين معمولي و بنزين 
س��وپر دراستان صرفه جويي شده است. تيموري 
توضيح داد: با توجه به عرضه فرآورده نفت سفيد 
به مقدار12 ميليون و8۳2 هزار ليتر در سال جاري 
تا کنون کاهش��ي 10 درصدي را نس��بت به مدت 
مشابه درسال قبل اتفاق افتاده که توسعه شبکه 

گازطبيعي در مناطق روس��تايي و ش��هري عمده 
دلي��ل کاه��ش مصرف نفت س��فيد بوده اس��ت. 

سرپرس��ت ش��رکت ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفت��ي منطق��ه چهارمح��ال و بختياري گفت: در 
م��دت ي��اد ش��ده نيز مق��دار 241 ميليون و 884 
هزار ليتر بنزين در اس��تان مصرف ش��ده که در 
مقايس��ه با مدت مش��ابه نس��بت به سال گذشته 
مقدار 4,9درصد افزايش داش��ته است. وي علت 
عمده افزايش مصرف بنزين را ترددهاي استاني 
و رش��د صنعت گردشگري وافزايش مسافرت ها 
مس��افران اس��تانهاي همجوار به دليل وضعيت 

مناسب آب و هوايي در نيمه اول سال جاري اين 
خطه بوده است . وي همچنين با اشاره به عرضه 
206 ميلي��ون و 845 هزار ليتر نفت گاز)گازائيل( 
در س��طح اس��تان در 10 ماهه سال جاري گفت: 
بدليل بازشدن مسير اصفهان - خوزستان از اين 
اس��تان و افزايش تردد خودروهاي سنگين برون 
اس��تاني بي��ش از 5 درص��دي اين ماده س��وخت 
فس��يلي نس��بت به مدت مش��ابه در سال قبل به 

ثبت رسيده است.

از استاد سلمان مهدوي در سينما مگامال و فرش 
قرمز تهران، اکران فيلم EXIT با حضور اس��اتيد 
و پيشکس��وتان ورزش��هاي رزمي ايران وجهان و 
ساير مسئولين لشکري و کشوري و هنرمندان به 
عنوان هنرمند برتر کارافرين تقدير شد. از سلمان 
مه��دوي مديريت گروه بيداردل، هلدينگ بزرگ 
اشتغال و کارافريني، مجري طرح سالمت، اشتغال 
و کارافريني، در سينما مگامال و فرش قرمز تهران 
اکران فيلم EXIT با حضور اساتيد و پيشکسوتان 
ورزش��هاي رزمي ايران و جهان و س��اير مسئولين 

لشکري و کشوري و هنرمندان به عنوان هنرمند 
برتر کارافرين مازندراني در کشور تقدير بعمل امد و 
لوح سپاسي از استاد عليرضا سهراب زاده بنيانگذار 
وشو در ايران و رئيس سينما رزمي عاليود در ايران و 
جهان ، دکتر بهرام مرادي رياست اکادمي کامبت و 
گروه بين المللي بيداردل ايران و مديرکل حراست 
وبازرس��ي بنياد علمي دانش گستر امور استانهاي 
اعتالف بزرگ ورزش ايران، دبير س��ينما اکش��ن 
و دبيرکل کنفدراس��يون بين المللي ايران، اس��يا، 
خاورميانه دريافت نمود.متن لوح س��پاس به شرح 

ذيل مي باش��د. ارجمند گرامي جناب اقاي اس��تاد 
سلمان مهدوي رياست گروه بين المللي بيداردل 

استان مازندران؛
احتراما بدينوسيله ضمن ارزوي سالمتي و توفيق 
اله��ي در تمامي ام��ور محوله ، باتوجه به تش��کيل 
هلدين��گ ب��زرگ اش��تغال و کارافرين��ي BIG و 
دپارتمان ه��اي علمي تخصصي اکادمي کامبت و 
گروه بين المللي بيداردل جهت اجراي طرح سالمت 
، اشتغال و کارافريني با محوريت با محور ورزش 
در سالي که به فرمايش مقام معظم رهبري سال 

جهاد اقتصادي توليد و اشتغال نامگذاريگرديده به 
پاس حضور و حمايتهاي بي دريغتان در اکران فيلم 
EXIT و فرش قرمز با حضور اساتيد و پيشکسوتان 
ورزش هاي رزمي ايران و جهان و ساير مسوولين 
کش��وري و لش��کري در سينماي مگامال اکباتان 
استان تهران برگزار گرديد، به عنوان هنرمند برتر 
کارافرين استان مازندران در کشور تقدير و تشکر 
بعمل ايد. بدين منظور لوح سپاس حضورتان تقديم 
مي گردد. اميد اس��ت با اس��تعانت از خداي متعال و 
توجهات حضرت وليعصر )ع( بتوانيم گامي به سزا 

در خدمت به اقشار جامعه در مقابل تهاجم فرهنگي 
و اقتصادي دشمن برداريم.استاد عليرضا سهراب 
زاده، بنيانگذار ووش��و در ايران، رييس و بنيانگذار 
س��ينماي عالي��وود در اي��ران و جهان، دکتر بهرام 
مرادي رياس��ت اکادمي کامبت و گروه بين المللي 
بيداردل. مدير کل حراس��ت و بازرس��ي پرديس 
ايرانيان ، بنياد ملي دانش گستر و امور استان هاي 
اعتالف بزرگ ورزش ايران.دبير س��ينماي اکشن 
و دبير کل کنفدارس��يون بين المللي ورزش هاي.

کامبت ايران، خاورميانه، اسيا

گ��روه اجتماع��ي: 200 ش��هر کش��ور 
راديولوژيست ندارند و به اذعان مسووالن 
وزارت بهداش��ت کمب��ود متخص��ص 
راديولوژي در سراسر کشور واضح است؛ 
در اين ميان سوال مطرح شده اين است 
که در خالء اين کمبود، نيازهاي اورژانسي 
س��اکنان اين مناطق چگونه بايد پاس��خ 
داده ش��ود؟ پيش از اين راديولوژيست ها 
نس��بت به انجام س��ونوگرافي در مطب 
توسط متخصصان زنان و زايمان و البته 
اخ��ذ وجه در قبال ارايه اين خدمت انتقاد 
ک��رده بودن��د؛ مبحثي ک��ه ابالغيه اخير 
وزارت بهداش��ت تکليف آن را مشخص 
و مج��ددا تاکيد کرد که »همچنان انجام 
س��ونوگرافي توس��ط متخصصين فاقد 
مدارک آموزش��ي معتبر تاييد شده توسط 
معاونت آموزش��ي وزارت بهداشت و اخذ 
تعرفه در مطب پزش��کان مذکور تخلف 
انتظامي و تعزيراتي محسوب مي شود.«

 همچنين در بخش��نامه وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزش��کي تاکيد شده که 
»بخشنامه مذکور صرفا در راستاي تامين 
نياز کمک تش��خيصي متخصصين زنان 
و زايم��ان داراي گواهينام��ه معتب��ر و در 
بيمارس��تان هاي دانش��گاهي با شرايط 
اعالمي مج��از مي باش��د.« اي��ن انتقاد و 
اعتراض راديولوژيس��ت ها در حالي است 

که طبق اعالم وزارت بهداش��ت کمبود 
راديولوژيس��ت بوي��ژه در مناطق محروم 
امري مبرهن است و قاعدتا متولي نظام 
سالمت کشور، بايد به نحوي نياز ساکنان 
اين شهرها به اين خدمات را پاسخ دهد. 
در ه��ر حال گويا بخش��نامه اخير وزارت 
بهداش��ت هم نتوانست راديولوژيست ها 
را راضي کند؛ اين درحالي است که طبق 
اعالم وزارت بهداشتي ها همه ابالغ ها در 
اين زمينه با هماهنگي انجمن راديولوژي 
و با تاييد آنها انجام شده است و معاونت 
درمان وزارت بهداشت با توجه به شرايط 
موجود از جمله عدم دسترسي به نيروي 
متخص��ص راديولوژيس��ت در مناط��ق 
محروم و طي جلس��اتي مفصل و فني با 
اعضاء انجمن راديولوژي و لحاظ کردن 
نظ��رات آنه��ا، آيين نامه توانمندس��ازي 
متخصصي��ن زن��ان و زايمان براي انجام 
س��ونوگرافي سطح يک در مراکز دولتي 
مناط��ق مح��روم را ابالغ کرده و البته بر 

اجراي آن نظارت خواهد داشت. 
در همي��ن حال دکتر قاس��م جان بابايي 
در گفتگو با ايس��نا، با اش��اره به آيين نامه 
انجام س��ونوگرافي س��طح يک توس��ط 
متخصصان زنان و زايمان گفت: وزارت 
بهداشت به عنوان متولي سالمت جامعه 
باي��د تامين کنن��ده منافع عمومي باش��د 

و خ��ط قرم��زش هم حماي��ت از حقوق 
دريافت کنن��ده خدمات يعني آحاد مردم 
به خصوص در زمان رنج و بيماري است. 
وي اف��زود: کمبود متخصص راديولوژي 
در سراس��ر کش��ور به خص��وص مناطق 
محروم و کمتر توس��عه يافته که هميشه 
اولوي��ت خدمت براي دس��ت اندرکاران 
حوزه سالمت بوده است، واضح و مبرهن 
اس��ت. ش��ايد اين کمبود در برخي موارد 
بخصوص م��وارد غير اورژانس خطرات 
جاني نداش��ته باش��د، اما در مواردي که 
س��المت مادر باردار و فرزند وي مطرح 

است، اهميتي دو چندان دارد. 
جان بابايي ادامه داد: در برخي کش��ورها 
نيز ساير رشته هاي تخصصي با گذراندن 
دوره آموزش��ي و کس��ب مجوز مي توانند 
س��ونوگرافي رش��ته تخصصي خودشان 
را انج��ام دهن��د و اين کار را در راس��تاي 
اتخاذ تصميم س��ريع تر و صحيح تر براي 
بيم��اران خود اس��تفاده مي کنند. معاون 
درمان وزارت بهداش��ت تاکيد کرد: اين 
معاون��ت ب��ا توج��ه به ش��رايط موجود از 
جمله عدم دسترسي به نيروي متخصص 
راديولوژيس��ت در مناطق محروم و طي 
چهار جلسه مفصل و فني با اعضاء انجمن 
راديول��وژي و لح��اظ کردن نظرات آنها، 
آيين نامه توانمندسازي متخصصين زنان 
و زايمان براي انجام س��ونوگرافي سطح 
ي��ک در مراک��ز دولتي مناطق محروم را 
ابالغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت 

خواهد داشت. 
جان باباي��ي همچني��ن در پاي��ان گفت: 
انتظ��ار م��ي رود متخصصين راديولوژي 
نيز ضمن همراهي با سياس��ت هاي کلي 
نظام سالمت در جهت دسترسي عادالنه 
آحاد ملت به خدمات تشخيصي و درماني 
مناسب، نظرات خود را از مجاري قانوني 
و به صورت فني و کارشناس��ي پيگيري 

کنند.

گروه اجتماعي: رئيس سازمان هواشناسي 
کشور با اشاره به ارائه گزارش تغيير اقليم 
به مقام معظم رهبري، س��ران س��ه قوه، 
وزي��ران و... اظه��ار کرد: در اين گزارش 
زنگ خطر را درباره افزايش دماي کشور 
و آسيب هاي ناشي از تغيير اقليم به صدا 
درآورده اي��م. داود پرهيزکار در نشس��ت 
دفت��ر مجم��ع مل��ي IPPC،  اظهار کرد: 
بدترين س��ناريو در زمينه افزايش دماي 
ک��ره زمي��ن و تغيير اقليم اين اس��ت که 
کش��ورها به تعهدات خود پايبند نباشند و 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي با همين روند 
ادامه پيدا کند. در ش��رايط حاضر ش��اهد 
خ��روج آمريکا از توافقنامه پاريس و عدم 
پايبن��دي ب��ه تعهدات��ش در کاهش دي 
اکس��يد کربن هس��تيم بنابراين خروجي 
مدل ه��ا نش��ان مي دهد اگر افزايش دي 
اکسيد کربن با همين روند ادامه پيدا کند، 
زمي��ن پنج تا ش��ش درجه گرمتر خواهد 
ش��د. قطعا اين افزايش دما در خاورميانه 
بيشتر خواهد بود و بيشترين آسيب ناشي 
از تغيير اقليم به خاورميانه مي رس��د البته 
تاکنون هم همين طور بوده اس��ت و در 
ح��ال حاضر ش��اهد افزايش دو درجه اي 
دماي کشورمان هستيم. وي با اشاره به 
اينکه طي 50 سال گذشته ميانگين بارش 
کش��ور 50 ميليمتر کاهش يافته، گفت: 
قطعا تغيير اقليم و گرمايش روي کاهش 
بارش کش��ور و افزايش کم بارش��ي هاي 
انباش��ته تاثيرگذار بوده است بنابراين اگر 
ش��يوه موجود در زمينه انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي ادامه يابد همچنان بارش هاي 
ايران کاهش مي يابد و در نتيجه ش��اهد 
ش��دت بيش��تري از کم بارشي در کشور 

خواهيم بود.
رئيس س��ازمان هواشناس��ي با اشاره به 
تهيه گزارش ارزيابي از سوي مرجع ملي 
IPPC اظه��ار ک��رد: اين گزارش به دفتر 
مقام معظم رهبري، س��ران سه قوه، وزرا 

و روس��اي کميسيون هاي مجلس ارسال 
شده است. بنابراين هيچ مدير و مسئولي 
در کشور وجود ندارد که بگويد در جريان 
موضوع تغيير اقليم نيست. در اين گزارش 
زنگ خطرها را براي مس��ئوالن به صدا 
درآوردي��م. وي ادام��ه داد: موضوعي که 
در اين گزارش مطرح کرديم اين اس��ت 
ک��ه گرمايش و تغيير اقليم به حوزه هاي 
مختلف از جمله سکونتگاه هاي روستايي 
آسيب جدي وارد مي کند. در حال حاضر 
نيز بخش زيادي از روس��تاهاي ش��رق و 
مرکز کش��ور به س��بب کم بارشي تخليه 
ش��ده اس��ت و س��اکنان آن ها مجبور به 
مهاج��رت ش��ده اند. اي��ن زنگ خطري 
اس��ت که بايد به آن توجه ش��ود. رئيس 
س��ازمان هواشناس��ي در ادامه از اجراي 
برخي طرح هاي توس��عه در کشور انتقاد 
کرد و گفت: متاسفانه شاهد ارائه و انجام 
طرح هايي در حوزه آب هستيم که سازمان 
هواشناسي موافقتي با اجراي آن ها ندارد و 
بارها نظر علمي خود را در اين موضوعات 
اعالم کرده است اما هنوز متاسفانه شاهد 
حرف هاي غيرعلمي هستيم. حرف هايي 
ک��ه به مثاب��ه دادن آدرس غلط به مردم 
اس��ت. رئي��س س��ازمان هواشناس��ي با 
اش��اره به ارائه طرح بارورس��ازي ابرها از 
س��وي وزارت نيرو اظه��ار کرد: مطمئنا 

بارورس��ازي ابرها مشکل کم آبي را حل 
نمي کند. 70 سال از بارورسازي ابرها در 
جهان مي گذرد و تحقيقات بس��ياري در 
اين زمينه انجام و منتش��ر ش��ده اس��ت و 
حدود 60 کشور اعم از کشورهاي توسعه 
يافته و کش��ورهاي در حال توس��عه مثل 
ايران اين طرح را اجرا کرده اند. پيش��ينه 
باروري ابرها در ايران به حدود 40 س��ال 
پيش بر مي گردد. پرهيزکار افزود: تا کنون 
يک مقاله نيز يافت نشده که ادعا کند با 
بارورسازي ابرها توانسته است مشکل کم 
بارشي را در کشوري حل کند اما متاسفانه 
در بعد ملي شاهد طرح برخي موضوعات 
عجيب از س��وي برخ��ي افراد که عنوان 
اس��تاد دانش��گاه را نيز يدک مي کش��ند، 
هستيم.؛اس��تادي ک��ه ادع��ا مي کن��د با 
بارورس��ازي ابرها مي توان به اندازه 100 
ت��ا کرخ��ه و کارون آب توليد کرد آن هم 
با ليتري شش ريال. با اين ادعاها چطور 
مي توانيم به مردم بگوييم که در مصرف 
آب دقت کنند؟ پرهيزکار با اشاره به اينکه 
براس��اس بررسي ها طي 50 سال گذشته 
50 ميليمت��ر بارش ميانگين کش��ور را از 
دس��ت داده ايم، گفت: در چنين شرايطي 
بايد نسبت به توسعه و مديريت آب دقت 
کافي داش��ته باش��يم و حتما توسعه بايد 

براساس توان اقليمي مناطق باشد. 

معاون وزير بهداشت: حقوق بيماران، خط قرمز وزارت بهداشت است

200 شهر کشور راديولوژيست ندارند!
هواشناسي: بارورسازي ابرها مشکل کم آبي را حل نمي کند

تغيير اقليم ايران در آستانه هشدار


