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تمام کارت های ملی تا پایان
سال  97هوشمند می شود

سخنگویسازمانثبتاحوالکشورگفت :تا پایان سال  ،97تمام افراد واجد شرایط در داخل کشور صاحب کارت هوشمند ملی می شوند
 .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،ابوترابی اظهار کرد:کارت های نمونه قدیم تاکنون توسط هیئت وزیران در دو مرحله تمدید شده و تمام
کارت هایی که اعتبار آن از سال 80تا 89بوده ،تا پایان سال 96معتبر است بنابراین افراد باید برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

...
دریچه

حکایت آبی که نیست
هوا هر روز گرم تر می شود و انگار گرما خیال ندارد
دست از سر زمین بردارد .هر کس به طریقی در گوشه
ای از شهر قصد دارد از گرما فرار کند ،یک نفر سرو
صورتش را با آب شست وشو می دهد .یک نفر نوشیدنی
خنک می نوشد و عده ای هم با فشار دادن یک دکمه
کولر را روشــن و هــوای خانه را سردتر می کنند .اما
عده ای دیگر از مردم این سرزمین که در روستاهای
دور افتاده زندگی می کنند ،هیچ راه گریزی از گرما
ندارند و بحران آب گریبان روستایشان را گرفته است
.روستاهای ترکمن نشین «هبک » و «علی آباد » در
بخش جرگالن خراسان شمالی با بیش از  100خانوار
با بحران آب روبهرو هستند  .این روستاها فاقد آب لوله
کشی اند و آب مورد نیاز مردم هر دو روز یک بار توسط
تانکرهای حمل آب شرکت آبفای روستایی توزیع می
شود .این دو روستا در  160کیلومتری بجنورد مرکز
استان خراسان شمالی قرار دارند.هوا هر روز گرمتر
می شود و خشکسالی درخت به درخت جلو می آید و به
روستاهای ایران نزدیک تر می شود.

▪تقدیر بهداشت جهانی از ایران برای
ثبت علل مرگ

این گزارش حاکی است ،این آمار بر اساس
ثبت و طبقه بندی علل مرگ توسط وزارت
بهداشت منتشر شــده اســت که سازمان



...

روی خط رسانه ها

جهانی بهداشت بــرای موفقیت ایــران در
ثبت و طبقه بندی این اطالعات در نظام
مراقبتسالمت،ازجمهوریاسالمیایران
قدردانی کرده است .دکتر مارگارت چان،
رئیس سازمان جهانی بهداشت ،طی نامه
ایبهوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی
کشورمان،ازایرانبهعنوانکشورینمونهو
الگوبرایدیگرکشورهادرنظامثبتوطبقه
بندی علل مرگ یاد کرد و استراتژی گام به
گام و بلند مدت ثبت مرگ در ایران را کمک
به مراقبت ،پیشگیری و ارتقای سالمت
مردم دانست و به دیگر کشورها توصیه کرد
تاازاینتجربهموفقایرانالگوبرداریکنند.
سازمان جهانی بهداشت به دلیل گزارش
جامع وضعیت مرگ و میر در ایــران که به
ثبت 20علتاولمرگبهتفکیکگروههای
سنی و جنسی در سال 94پرداخته ،به وزیر
بهداشتکشورمانتبریکگفتهاست.

...

کودکان

رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت گفت  34 :درصد از
جمعیت کودکان کشور از بازی های اجتماعی محروم اند .به گزارش
خراسان به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت،
برکاتی با بیان این که  ۳۴درصد از کودکان ما از بازی های اجتماعی
محروم اند و تعامل اجتماعی را یاد نمیگیرند ،افزود :بچه های زیر
دو سال نباید تلویزیون نگاه کنند و باالی دو سال هم نباید بیش از
یک ساعت تلویزیون ببینند که این امر در بین  ۷۴درصد کودکان
رعایت نمیشود .برکاتی گفت :یکی از برنامههای مداخالت تکاملی
کودکان ،تدوین آیین نامه مرکز جامع تکامل کودکان است که تا مهرماه
ابالغ میشود.

نشنال جئوگرافی در آخرین گزارش خود ،شغل کارگرانی
را که دیوار بزرگ چین را تعمیر میکنند ،خطرناک ترین
شغل دانسته است .این کارگران از سادهترین ابزار برای
تعمیر دیوار استفاده میکنند و تنها یک طناب ایمنی دارند.

 2500نفر درکشور بابت مهریه در حبس هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت 2 :هزار و
 500تن در کشور بابت ناتوانی در پرداخت
مهریه تحمل حبس مــی کنند کــه استان
فــارس بیشترین شمار ایــن مددجویان را
دارد .به گزارش خراسان از ستاددیه کشور،
سید اســدا ...جوالیی با ارائــه آمــار استانی
افــزود :فارس با  231مددجو ،استانهای
اصفهان و تهران هر یک با  182محکوم در
صدر زندانیان مهریه قرار دارند و در رتبههای
بعدی  ،گیالن و مازندران هر یک با 179
بدهکار ،میزبان بیشترین زندانی مهریه
هستند.
وی ادامه داد :استانهای خراسان شمالی
تنها با  15زنــدانــی ،ایــام با  22محبوس
و خراسان جنوبی با  23دربند مستمند،
کمترین زندانیان مهریه را در آمار کشوری به
خود اختصاص دادهاند.
مــدیــرعــامــل ســتــاددیــه کــشــور ،حمایت از
زندانیان مهریه را در اولویت این نهاد مردمی
ندانست اما در عین حال اظهار کرد :برای
تمامی پروند ههایی که با عنوان ناتوانی
مالی در پرداخت مهریه به این ستاد ارجاع
میشوند ،در وهله نخست تمام تالش دفاتر
نمایندگی معطوف به برقراری صلح و سازش
بین خــانــواد ههــا م ـیشــود؛ در مرحله بعد

اگر واقعا محرز شود که امکان سازش بین
یک زوج نیست ،در صــورت تایید «نــداری»
و «آبــرومــنــدی» ایــن دسته از بــدهــکــاران،
معاضدتهای قضایی و راهنماییهای الزم
برای ارائه درخواست اعسار به دادگاه انجام
میشود.
جوالیی با اشــاره به تال شهای کمیتههای
مردمی صلح و ســازش ستاد دیه در زمینه
اخــذ گذشت بعضا  90درصــدی در برخی
پروند ههای مهریه خاطرنشان کــرد :این
مجموعه مردم نهاد به هیچ مددجوی بدهکار
مهریه تسهیالت مستقیم ارائه نداده است
و نمیدهد؛ یعنی بعد از ارائه اعسار و قبول
آن از ســوی قاضی و تقسیط بدهی طبق

...



محرومیت  ۳۴درصد کودکان
از بازی های اجتماعی

خطرناکترین شغل دنیا را بشناسید

بازار داغ تجارت شاخ کرگدن در چین

مدیرعامل ستاد دیه کشور:

 ۷دلیل مرگ و میر ایرانیها
گروه اجتماعی -بر اساس آمار سال ، 94
هفت علت مرگ و میر در ایران که در نظام
ثبتوطبقهبندیعللمرگثبتشدهاست،
منتشر شد .بنابر گزارش خراسان به نقل از
وزارت بهداشت ،بر اساس این آمار اولین
علت مرگ در ایــران بیماری های قلبی و
عروقی با  44.13درصد بوده و پس از آن
سرطان  15.9درصد ،حوادث غیر عمدی
 8.66درصد،بیماریهایدستگاهتنفسی
 6.99درصد و بیماری های غدد ،تغذیه و
متابولیک  5.92درصــد از کل علل مرگ
درسال 94رابهخوداختصاصدادهاست.

...



سالمت

حکم دادگـــاه شخص زنــدانــی باید درصــد
معینی از کل بدهی را در قالب «قسط اول»
بپردازد .وی ادامه داد :عدهای از محبوسان
در تامین همین مبلغ ما هها دچــار مشکل
میشوند که ستاددیه در تامین این مهم،
آن هم نه به صــورت بالعوض که در بسته
تسهیالت بدون سود به آنها کمک میکند.
هم اکنون از مجموع  12هزار زندانی واجد
شرایط محکوم به جرایم غیرعمد 11 ،هزار
و  194مددجو بابت محکومیتهای مالی
ناشی از صدور چک ،تعهد مهریه یا ناتوانی در
پرداخت نفقه ،در ندامتگاههای سراسر کشور
به سر می برند که از این شمار  2هزار و 500
نفر بابت مهریه در زندان هستند.

بیماری های خاص

 83درصد مردم صاحب پرونده الکترونیکی
سالمت شدند

دولت همه هزینه های درمانی 29هزار بیمار
هموفیلی وتاالسمی را می پردازد

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت :با اجــرای برنامه تحول نظام
سالمت در اقدامات بهداشتی 83 ،درصــد مــردم کشور در سامانه
وزارت بهداشت صاحب پرونده الکترونیکی سالمت شدند  .به گزارش
ایرنا ،سیاری افــزود :آمارها بیانگر آن است که تاکنون  33درصد
مشموالن پرونده الکترونیکی سالمت از مراکز بهداشتی از طریق این
سامانه خدمات دریافت کرده اند .وی افزود :بهره برداری مردم از این
سامانه در پایگاه های سالمت باید به  90درصد افزایش یابد تا دایره
خودمراقبتی و زنجیره پیشگیری از بیماری ها و آگاهی بخشی مردم به
حد معقول برسد و بتوان از  25درصد مرگ و میرها در  10سال آینده
جلوگیری کرد.

کارشناس مسئول هموفیلی و تاالسمی وزارت بهداشت گفت10:هزار
بیمار هموفیلی و 19هزار بیمار تاالسمی در کشور داریم که هزینه همه
داروها و درمان های این بیماران برعهده دولت است .حنطوش زاده
افزود :خدمات به بیماران   هموفیلی و تاالسمی شامل دو قسمت است،
یکی خدماتی است که از طریق بیمه ها ارائه می شود و این سازمان ها به
صورت100درصد ،خدماتی را برای این بیماران پوشش می دهند؛ دوم
خدماتی است که بیمه ها درصدی از هزینه های آن را پوشش می دهند.
در زمینه خدماتی که 100درصد حمایت می شود ،این بیماران هیچ
پرداختی ندارند اما برای خدماتی که پوشش بیمه 100درصد نیست،
وزارت بهداشت ما به التفاوت هزینه را پرداخت می کند.

والیتی :دانشگاه آزاد مقابل تصمیم فلهای وزارت علوم ایستاد

جلوگیری از کشتار  ۱۴۹قالده سگ در کره
جنوبی
گروهی از حامیان حقوق حیوانات در کره جنوبی از نجات
 ۱۴۹قالده سگ پیش از آن که کشتار شوند ،خبر داد .این
سگها چند روز پیش از آن که برای تهیه سوپ کشتار شوند،
نجات پیدا کردند.این عملیات چند روز پیش از جشنواره
ساالنه گوشت سگ در کره جنوبی انجام شد که طی آن
بیش از یک میلیون حیوان کشتار و مصرف میشوند.

عددی که برای نویسنده مشهور شوم بود
ناتانیل هاوثورن از نویسندگان مشهور آمریکایی ،مانند
دیگر افراد خرافاتی عدد  64را شوم میدانست و در حدی
از این عدد نفرت داشت که همیشه در نوشتههایش به
جای  64عدد  63را می نوشت .او در سال  1864در 64
سالگی درگذشت.

به دنیا آمدن فرزند دختر بعد از  137سال



یک خانواده اهل کارولینای جنوبی در آمریکا که فرزندان
چند نسلشان از  137سال قبل صاحب فرزند دختر نشده
بودند ،به اولین دختر خود که به تازگی متولد شده است،
خوش آمد گفتند .ویل و کلن ستل که صاحب یک پسر
بودند ،در حالی که خیال میکردند قرار است صاحب پسر
دیگری شوند ،با انجام سونوگرافی متوجه شدند که این بار
صاحب یک دختر شدهاند.
خانواده ستل از این بابت آن قدر خوشحال شد هاند که
بیلبوردی بزرگ برای خوشآمد گویی به این دختر بچه در
حیاط خانه ویل و کلن ستل نصب کردهاند.

پشتوانهسیاسیبرخوردارند،ماازنمایندگان
مجلس بــرای ایــن که با ایــن گستردگی از
دانشگاه آزاد حمایت کردند تشکر میکنیم و
امیدواریم که بتوانیم رسالت دانشگاه آزاد را
به درستی پیش ببریم.
▪تفویض اختیارات به واحدهای استانی

عکس :مهر

به دلیل بازار پررونقی که در چین وجود دارد ،نسل کرگدن
با خطر جدی انقراض مواجه شده است .هم اکنون تنها
حدود  25هزار کرگدن در آفریقا باقی مانده است .بزرگ
ترین بازار خرید و فروش شاخ کرگدن در چین و ویتنام فعال
است .قیمت شاخ کرگدن که در چین و ویتنام فروش آن غیر
قانونی است ،از حدود کیلویی  26هزار دالر شروع میشود
و به کیلویی  60هزار دالر میرسد.

سخنان بسیاری گفته شــده اســت ،برخی
بعد از شنیدن انتصاب ایشان خوشحال
و برخی هم نگران شدند ،ولی باید بگویم
که ایشان فردی مومن و سابقهدار در حوزه
علمی هستند .آقــای رهبر طوالنیترین
تصدی ریاست را در دانشگاه تهران داشتند
و نقش مهمی در انسجام این دانشگاه ایفا
کــردنــد .دکتر رهبر استاد تمام هستند و
سابق ه طوالنی در مدیریت دانشگاهی و حوزه
اقتصاد دارند .کاری که ایشان در پیش دارند
کار آسانی نیست ،همچنان که از ابتدای
تاسیس دانشگاه ،کار آسان نبود.
رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد با بیان
این که خواسته ما به عنوان هیئت امنا این
است که هیچ واحدی در دانشگاه آزاد تعطیل
نشود ،تصریح کرد  :تعطیل کردن واحدها،
پــاک کـــردن صـــورت مسئله اســت و طرح
منطقهبندی که هیئت امنا تصویب کرد ،این
بود که هر منطقه باید خودکفا باشد چرا که

مردم یک بخش یا یک شهر که دانشگاه آزاد
در آنجا بنا شده است ،به این دانشگاه امید
بستهاند و سرمایهگذاری کردهاند.
والیــتــی افــــزود :متاسفانه وزارت علوم
در تصمیمی فــل ـهای ،تــعــداد زی ــادی از کد
رشتههای ما را تعطیل کرد ولی ما ایستادیم
و با کمک کمیسیون آمــوزش و نمایندگان
مجلس کــار را پیش بــردیــم .تــعــداد قابل
مالحظهای از نمایندگان یعنی  205نفر پای
طرحی را امضا کردند تا از رویکرد دانشگاه
آزاد حمایت شــود؛ کمتر ســراغ داری ــم که
ایــن تعداد نماینده طرحی را امضا کرده
باشند ،آنها در این طرح خواستار بازگشت
مصوبه سال  67بودند .این تعداد امضا نشان
میدهد که مــردم همچنان دانشگاه آزاد
را میخواهند ،چراکه نمایندگان مجلس
عصاره ملت هستند .ما موافق جایگزینی
دانشگا ههای بیکیفیت با دانشگاه آزاد
نیستیم .این دانشگاهها فقط اسم دارند و از

...

غذا و دارو

...

دستچین
اعالم زمان اتمام ثبتنام مرحله دوم
جریمهریالی سربازی
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ،از اتمام مرحله
دوم ثبتنام جریمه ریالی سربازی سال 96تا پایان شهریور
ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار ابراهیم کریمی درباره اجرای طرح
جریمه ریالی سربازی در سال جاری ،اظهارکرد  :همان طور
که میدانید مشموالن غایبی که تا پایان امسال حداقل
هشت سال یا بیشتر از آن غیبت داشته باشند ،میتوانند
با مراجعه به دفاتر پلیس  10 +برای بهرهمندی از این طرح
ثبت نام کنند.
وی با بیان این که این افراد پس از پرداخت مبلغ جریمه،
کارت معافیت سربازی دریافت خواهند کرد ،گفت :مرحله
اول اجرای این طرح نیمه خرداد ماه به پایان رسید و پرونده
ثبتنامکنندگان بررسی شد و واجــدان شرایط کارت
معافیت خود را دریافت کردند.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد:
مرحله دوم این طرح نیز از نیمه خرداد ماه آغاز شده است و
تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت ،بنابراین ،آندسته
از مشموالن غایب که دارای شرایط هستند ،میتوانند با
مراجعه به دفاتر پلیس  10 +برای تعیین تکلیف وضعیت
سربازی خود اقدام کنند.کریمی درباره این که آیا در نیمه
دوم سال نیز برای ثبتنام جریمه ریالی سربازی اقدام
خواهد شد یا خیر؟ به ایسنا گفت :هم اکنون نمیتوان
در این باره اظهارنظر قطعی کرد و باید با توجه به میزان
استقبال و  ...درباره آن تصمیم گرفت.

کاهش  3000میلیاردی هزینههای آموزش
و پرورش با فعالیت مدارس غیردولتی
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش ،تعداد
محصالن این مدارس را  1.5میلیون نفر اعالم کرد و گفت:
چنانچه این  1.5میلیون دانش آموز در مــدارس دولتی
تحصیل کنند ،حدود  3000میلیارد تومان به هزینههای
آموزش و پرورش اضافه میشود.
مسعودی با بیان این که یکی از نقشهای مــدارس غیر
دولتی کاهش تصدی گری دولت در این بخش است ،گفت:
هم اکنون  200هزار نفر از بهترین تحصیل کردگان در این
بخش مشغول به کارند و همچنین  75درصد از موسسان
این مدارس نیز با داشتن بیش از  25سال سابقه ،دارای
تحصیالت عالیه هستند .وی با اشاره به قانون جدید دایمی
شدن تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد :قانون
مذکور دارای  39ماده است .در این قانون از ماده  10تا 14
به مواد حمایتی از موسسان اشاره شده است و به آموزش و
پرورش این امکان را میدهد که ساختمانها و زمینهای
مازاد خود را بر اساس اصول قانونی به این موسسات واگذار
کند .همچنین بانکها نیز موظف هستند تسهیالتی را به
موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کنند.

رنج شهرها از آلودگی صوتی ،استرس و
مشکالت روانی

بااشاره به حذف برخی کدرشته های تحصیلی توسط وزارت علوم

هادی محمدی – رئیس هیئت امنا و هیئت
موسس دانشگاه آزادگفت :متاسفانه وزارت
علوم در تصمیمی فلهای ،تعداد زیادی از کد
رشتههای ما را تعطیل کرد ولی ما ایستادیم
و با کمک کمیسیون آمــوزش و نمایندگان
مجلس ،کــار را پیش بــردیــم .بــه گــزارش
خراسان ،علی اکبر والیتی در مراسم تکریم و
معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمی
با اشاره به اختالف ایجاد شده میان وزارت
علوم و این دانشگاه در زمینه کد رشته های
تحصیلی  ،از حل این اختالف با ابتکار رئیس
مجلس خبر داد و گفت  :با ابتکار دکتر علی
الریجانی ،قانون سال  1367احیا شدکه
طبق آن کمیته ای سه نفره شامل نمایندگان
شورای عالی انقالب فرهنگی  ،وزارت علوم
و دانشگاه آزاد و با رای  2نفر از اعضای این
کمیته ،درباره کدرشته ها تصمیم می گیرد،
این نظر مجلس توسط دکتر رضایی معاون
قوانین مجلس به وزارت علوم و دبیرخانه
شورای عالی انقالب فرهنگی و دانشگاه آزاد
ابالغ شده است و از این پس ما برای تایید
رشت همحلهابراساسقانونمجلسوشورای
سه نفره عمل خواهیم کرد و دیگر به نظارت بر
رشتهها نیازی نیست .
وی با بیان این که قانون سال  13 67به هیچ
وجه نقض نشده است  ،تاکید کرد  :وزارت
علوم موظف است این قانون را اجرا کند وگرنه
از سوی مجلس شورای اسالمی مورد سوال
قرار میگیرد .وی افزود  :دانشجویانی که در
سال های قبل دانش آموخته این رشته ها
بودند نیز حتما مدارکشان تایید خواهد شد .
همچنین در این مراسم ،علی اکبر والیتی
در سخنانی اظهار کرد  :دربــاره دکتر رهبر

5



فرهاد رهبر سرپرست جدید دانشگاه آزاد نیز
در این مراسم گفت :ما در برنامهریزیهایمان
اسناد باالدستی از جمله سند اسالمیشدن
دانشگاهها و سند جامع علمی کشور را مورد
توجه قرار خواهیم داد .همچنین دانشگاه
را با ستادی کوچک ،چابک و ناظر اداره

خواهیم کرد و بسیاری از اختیارات را به
واحــدهــای استانی تفویض میکنیم و به
کمک اســتــادان  ،دانشجویان و کارکنان،
نظم و انضباط را با جدیت دنبال خواهیم
کــرد؛ نظم و انضباط هم در حــوزه مالی و
هم در حوز ههای پژوهشی و آموزشی باید
دنبال شود.
این خبر حاکی است ،در این مراسم عالوه بر
والیتی و رهبر  ،علیمحمد نوریان سرپرست
سابق،محمدمهدیزاهدیرئیسکمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس  ،محسن هاشمی
رفسنجانی  ،برخی اعضای هیئت امنا و
استادان دانشگاه آزاد نیز حضور داشتند.

در حاشیه
* غایبان این مراسم بیش از حاضران ،غیبتشان به چشم می آمد؛ مهم ترین غایب مراسم
حمید میرزاده عضو هیئت موسس و رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد بود که ظاهرا در
اعتراض به تغییر و تحوالت اخیر در مراسم شرکت نکرد؛ هر چند سخنرانان از وی نیز به
خاطر زحماتش تشکر کردند  .همچنین حضور نداشتن وزیران بهداشت و علوم و سید
حسن خمینی از اعضای هیئت امنا و حجت االسالم ناطق نوری عضو هیئت موسس نیز از
اختالفات در میان مقامات ارشد این دانشگاه بزرگ غیر دولتی حکایت داشت .
* همه سخنرانان مراسم در بخشی از اظهارات خود یاد مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
به عنوان معمار و موسس اصلی دانشگاه آزاد راگرامی داشتند .
* محسن هاشمی عضو منتخب شورای شهر تهران و معاون عمرانی دانشگاه آزاد نیز در
مراسم حضور داشت اما همزمان با شروع سخنان فرهاد رهبر از سالن خارج شد.
* حضور مقامات و سخنرانان در جایگاه با تشویق حاضران همراه می شد اما با اعالم نام
عبدا...جاسبی،قدیمیترینرئیسایندانشگاهتشویقها شدتوهیجانبیشتریگرفت.
* دکتر نوریان سرپرست سابق دانشگاه آزاد که دوران سه ماهه سرپرستی وی با حاشیه هایی
همراه بود در ابتدای مراسم گزارشی طوالنی از عملکرد کوتاه مدت خود ارائه داد که بیشتر
شامل توصیه هایی برای سرپرست بعدی بود تا جایی که با تذکر مجری مراسم مجبور شد
سخنان خود را پایان بخشد.

...

معاینه فنی

گزارشی از تولید رب گوجه با رنگ های غیرخوراکی نداریم

حدود مجاز معاینه فنی از امروز سخت گیرانه می شود

  در پی برخی شایعه ها درباره تولید رب با رنگ های غیر خوراکی ،مدیرکل نظارت بر فراورده های خوراکی
وآشامیدنی سازمان غذا ودارو گفت :تاکنون گزارشی ازعرضه رب گوجه با رنگ های غیرمجازخوراکی در بازار
به ما نرسیده است .به گزارش ایرنا ،جنت توضیح داد :برخی از رنگ ها و مواد مجازی که برای تهیه رب در مراکز
تولیدی استفاده می شود ممکن است اثر ماندگاری باالیی داشته باشد و حتی از خود لکه برجای بگذارد و پاک
نشود .بنابراین لکه های حاصل از رنگ رب ،دلیل بر آن نیست که از رنگ های غیرمجاز خوراکی استفاده شده
است.
وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تخلف از سوی تولید کنندگان ،مراتب را به شماره 1490یا معاونت
های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی استان های مربوط گزارش دهند.

دانش پور -معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،از تغییر حدود مجاز معاینه فنی خودرو و
اجرای سخت گیرانه تر معاینه فنی از امروز (یک شنبه) خبر داد .سعید متصدی در حاشیه همایش ملی منتخبان
شوراهایاسالمی گفت:با اجرایحدود مجازسختگیرانهمعاینه فنی ۹تا ۱۰درصدآلودگی که مربوطبهکارکرد
نادرست خودروها در چرخه مصرف است کاهش مییابد .وی خاطرنشان کرد :با توجه به این که قطعات خودروها
در بحث کنترل آالیندهها ارتقا یافته است ،حدود مجاز معاینه فنی نیز باید اصالح شود .او با بیان این که حدود
مجاز معاینه فنی جدید که سخت گیرانهتر شده است از اول مردادماه اجرا میشود گفت :بر این اساس طبق حدود
توورودیوخروجیآالیندهخودرودرشبکهسیمفا(شبکهجامعمعاینهفنی
مجازمعاینهفنیجدیدکنترلکاتالیس 
کشور) اجرا میشود .لذا بسیاری از صاحبان خودروها باید برای اصالح خودرو و رفع نواقص فنی آن اقدام کنند .

دانش پور -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست با تاکید بر این که شهرها بر اثر آلودگی صوتی
از استرس و مشکالت روانــی رنج می برند ،بر ضرورت
رعایت استانداردهایی در زمینه آلودگی صوتی تاکید کرد
و گفت :شوراها باید به موضوعاتی چون آلودگی نوری،
کاهش آلودگی هوا ،مقابله با آلودگی امــواج و پارازیت
ورود پیدا کنند .معصومه ابتکار روز گذشته در همایش
ملی نمایندگان منتخب شورای اسالمی شهرهای مراکز
استانی با محوریت محیط زیست و توسعه پایدار با بیان
این مطلب افزود :آلودگی امواج ،استانداردهای الزم در
آنتنهای موبایل و پارازیتها و تاثیر منفی آن در سالمتی
شهرها از مسائل مهمی است که شوراها باید به آن ورود
کنند .عالوه بر این شهرها بر اثر آلودگی صوتی از استرس
و مشکالت روانی رنج میبرند که باید استانداردهایی در
این زمینه رعایت شود.
▪یک آلودگی جدید

وی آلودگی نوری را نوعی آلودگی جدید برشمرد و افزود:
رواج انتشار نورهای بیمورد در شهرها بــرای سالمت
شهروندان  ،پرندگان شهری و حشرات مفید ضرر دارد
که این امر نیز به ورود شوراها نیاز دارد .ابتکار با اشاره به
تصویب قانون هوای پاک اظهار کرد :بعد از نهایی شدن
قانون هوای پاک توسط شورای نگهبان ،مواد این قانون را
میتوان در شوراها مورد بحث و بررسی قرار داد.
معاون رئیس جمهور گفت :آلودگی هوا یکی از مهمترین
معضالت در کالن شهرهاست و در دولت یازدهم از طریق
اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا توانستیم در چهار کالن
شهر به نتایج ملموسی در زمینه بهبود کیفیت هوا دست
یابیم .وی با اشــاره به راهان ــدازی شبکه یکپارچه مراکز
معاینه فنی اظهار کرد :در شرایط کنونی اطالعات ۴۴۰
مرکز معاینه فنی به طور سیستماتیک و از طریق دوربین
جمعآوری شده و به یکدیگر پیوسته است و حدود مجاز
معاینه فنی ارتقا یافته و سخت گیرانهتر شده است بنابراین
هیچ فردی نمیتواند با تماس تلفنی و بدون مراجعه به
مرکز معاینه فنی ،آرم معاینه فنی دریافت کند ،مردم نیز
می توانند گــزارش چنین تخلفاتی را به سازمان محیط
زیست ارائه دهند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برنامه
کاهش آلودگی هــوای شهری گفت :در شرایط کنونی
عالوه بر کالن شهرها ،مراکز استانها نیز باید برنامه جامع
آلودگی هوا داشته باشند .برای همین در سال گذشته
اعالم کردیم که شهرهایی با جمعیت بیش از ۲۰۰هزار نفر
برای تدوین برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.
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