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مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و رئیس ستاد شورایاریهای شهر تهران ،درنامه ای به ،رئیس شورا از سمت عضویت درستاد شورایاریهای شهر تهران استعفا کرد.
بنابرخبرتسنیم،درنامهاسعفایویآمدهاست«:اکنونباتوجهبهعادیشدنشرایطوتثبیتپستهاواتمامانتخاباتهمانگونهکهپیشترهانیزبهجنابعالیاینموضوعات
و عدم حضور در ستاد شورایاریهای شهر تهران را یادآور شدم و قبل از آن نیز به همکارانم اطالع داده بودم کناره گیری خود را از عضویت در ستاد هماهنگی اعالم می نمایم».

...
دریچه

جشنواره جوان سرباز

مــراســم اختتامیه دهمین جــشــنــواره «جــوان
ســربــاز» بــه میزبانی نــیــروی زمینی ارتـــش و
با محوریت سرباز ،دفــاع ،امنیت ،ایثارگری،
دینداری ،اقتدارملی ،خالقیت ،ابتکار،بصیرت
و ...صبح چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ،با
حضور امیرسرتیپ کیومرث حیدری «فرمانده
نیروی زمینی ارتش» و «رئیس سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش» در سالن اجتماعات مرکز آموزش
پشتیبانی نزاجا برگزار شد.

...
خبر

پیوند فک ،زبان و دست قطع شده مصدوم
 39ساله در البرز
مسئول روابط عمومی بیمارستان تامین اجتماعی البرز
اعالم کرد :با تالش متخصصان این بیمارستان چند عضو
قطع شده از جمله فک پایین ،زبان و دست چپ یک مرد39
ساله در یک عمل جراحی کم سابقه با موفقیت پیوند داده
شد .مجید قراگوزلو دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود :این
جوان دو روز پیش ،هنگام کار بر اثر رها شدن دستگاه برش
(فرز) دچار حادثه شد که با خون ریزی شدید همراه بود.
مسئول روابط عمومی بیمارستان تامین اجتماعی البرز
بیان کرد :در این حادثه عالوه بر جدا شدن فک از صورت ،
زبان فرد مصدوم براثر برخورد با دستگاه برش از سه ناحیه
از هم جدا شده بود .وی ادامه داد :با توجه به شرایط خاص
این فرد ،تیم پزشکی به سرپرستی دکتر فرهاد حمزه زاده
(رئیس بیمارستان و متخصص ارتوپدی ) و همراهی دکتر
سید سعید شیرنگی فوق تخصص فک ،صورت و ترمیمی
و دیگر پزشکان توانست در یک عمل جراحی که حدود 7
ساعت و  30دقیقه زمان برد ،سالمتی را به فرد حادثه دیده
بازگرداند .وی بیان کرد :چنین عمل جراحی در استان
البرز و حتی کشور بی نظیر است و اقدامات پزشکان موجب
شد تا خانواده این فرد از نگرانی رهایی یابند.

مسجدجامعی
استعفا کرد

گزارشی از برگزاری ولنتاین های میلیونی برای خردساالن :

کارت ورود به جشنهای +18برای کودکان
این روزها پای ولنتاین هم به مهدهای کودک باز شده
است .جشنهای میلیونی که برای کودکان مناسب
نیستندامامحلیبرایگذراندنوقتمادرانالکچریو
پولدار شده است .فارس می نویسد :به سراغ یکی از این
مهدهای به اصطالح الکچری که در شمال شهر بیشتر
دیده می شود ،می روم .نام این مهد که در خیابان دربند
است به "التین" بر سر درش نوشته شده است.ماشین
های لوکس و گران قیمت در جلوی در مهد پارک شده
اند و مادران با ظاهری آراسته و شیک هرازگاهی وارد
مهد می شوند .با عمارت سفیدی روبه رو می شوم که
مرا به یاد عمارت کاخ سفید می انــدازد .آن طرف تر
ساختمانی با دیوارهای رنگی وجود دارد.مــی پرسم
این فضای بازی کودکان است؟مربی می خندد و با
ژست خاصی می گوید همان  KIDS CLUPخودمان
است .البته این مکان ها را برای جشن های خانواده
ها اجاره هم می دهیم .می پرسم هزینه برپایی جشن
حدودا چقدر است؟ می گوید بستگی دارد.در برخی
زمان های سال گران تر است.مثال االن که به پایان سال
نزدیک می شویم جشن پایان سال داریم که هر خانواده

حدود  100تومان باید بدهد ،یا همین جشن ولنتاین.
خانواده ها می آیند و سفارش می دهند که آن بستگی
به تعداد مهمان هایشان دارد.صحبت های مربی مهد،
فکرم را مشغول می کند؛ جشن های هالوین ،ولنتاین
و پایان سال در مهد! خودم را آماده رفتن به یکی دیگر
از مهدها می کنم تا در این روزها که حال و هوای جشن
ولنتایناست،ازنزدیکشاهداینخرجتراشیهاباشم.
اینباربهمکانتفریحیکودکانحوالینیاورانمیروم.
البته در ورودیاش آثاری از برگزاری جشن ولنتاین
به چشم نمی خــورد .چشمم به محیطی آراسته شده
با بادکنک های قرمز رنگ می افتد.مادران به همراه
کودکانبزکشدهباظاهریماننداینکهمیخواهندبه
جشن عروسی بروند کادو به دست با یک بادکنک قرمز،
کارتشان را نشان می دهند و وارد می شوند .می پرسم
در این مهد فقط از این جشن ها برپا می شود ،میگویند:
نه.اما اکنون یکی از مادران از قبل سفارش داده و در
این ساعت رزرو کرده است .برگزاری چنین مراسمی با
ِتم های گران قیمت ،قطعا برای والدین کودکان هزینه
هایی بیش از  10میلیون تومان به همراه دارد.حبیب

...

از میان خبرها

ا ...مسعودی فرید ،معاون امــور اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور در این باره می گوید :برنامه هایی چون
برگزاری جشن برای کودکان در مهدهای کودک در
شرایطی قابلیت اجرا دارد که با رضایت والدین و رعایت
موارد موجود در آیین نامه مهدها صورت گیرد.وی ادامه
می دهد :همچنین میزان هزینه اضافه ای که از سوی
مهدهای کودک از والدین کودکان گرفته می شود باید
قابلقبولباشد.ویدربارهروشهایغیرمجازآموزشی
مهدهای کودک ،می گوید :این روشها معموال عمومی
نیست و تنها در برخی از مهدهای شمال شهر تهران
مشاهده میشود که به آن ها تذکر داده شده است.

سخنگوی فراکسیون حج در مجلس:

عربستان پرداخت دیه قربانیان حادثه
جرثقیل را پذیرفته ،ولی دیه شهدای منا را
نپذیرفته است

خبر مرتبط

ناجا :پلیس درباره ولنتاین مطابق قانون عمل میکند
سخنگوی نیروی انتظامی اعالم کرد که این نیرو در روز ولنتاین مطابق قانون و وظایفش اقدام و برخورد خواهد
کرد.سردار سعید منتظرالمهدی درباره این که آیا پلیس اماکن بخشنامه و دستورالعملی در روز ولنتاین داشته
یا خیر به ایسنا گفت :طبیعتا پلیس درباره هرکاری که غیرقانونی باشد هشدار میدهد و آن چه را به پلیس اماکن
مرتبط باشد اعالم میکند.وی ادامه داد :طبیعتا نظارتها و پیگیریها در این حوزه باید از سوی اصناف و اتحادیه
هاانجامشودوآنچیزیهمکهدرحوزهپلیسباشدهشدارهایشارائهمیشود.سخنگویناجادرعینحالتاکید
کرد که صرفا نباید منتظر ماند تا اتفاقی رخ دهد و بعد با آن برخورد شود ،بلکه باید دستگاههای مختلف از جمله
رسانهها اطالعرسانی و فرهنگسازی الزم را انجام دهند.

مشاهده پرندگان مبتال بهآنفلوآنزا درچیتگرتهران
رئیس محیط زیست شهر تهران از مشاهده سه الشه
پرنده مبتال به ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در
چیتگر تهران خبر داد .محمدحسین بازگیر در گفت وگو
با مهر با اعالم این که دو هفته پیش سه الشه کاکایی مبتال
به آنفلوآنزای فوق حاد در اطراف دریاچه شهدای خلیج
فارس دیده شده است ،گفت :ماموران محیط زیست در
گشت و پایشهای دو هفته پیش مواردی از آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان را مشاهده کردند که بالفاصله مراتب
را به سازمان دام پزشکی اطــاع دادنــد .رئیس محیط
زیست شهر تهران با بیان این که پس از بررسیهای دام
پزشکی و سازمان محیط زیست نتیجه مثبت اعالم شد
افزود :این ویروس میتواند مخاطراتی برای انسان نیز
داشته باشد بنابراین از مردم می خواهیم از نزدیک شدن
و دست زدن به پرندگان خــودداری کنند .بازگیر تاکید
کــرد :شهروندان در صــورت مشاهده تلفات مشکوک
پرندگان وحشی این موضوع را به دام پزشکی یا محیط
زیست اعالم و از اقدام خودسرانه یا دست زدن به الشه
پرندگان وحشی تلف شده جدا خودداری کنند؛ همچنین
قوانین و توصیههای سازمان حفاظت محیط زیست مبنی
بر شکار و صید غیرمجاز پرندگان را جدی بگیرند .رئیس
سازمان دام پزشکی همچنین پیشتر گفته بود :از سوی
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محیط زیست اعالم شد بیش از هزار قطعه پرنده وحشی
در پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر در استان گیالن تلف
شده است ،همکاران ما بالفاصله به آن منطقه مراجعه
کردند و آزمایش ها و نمونه بــرداری های الزم را برای
شناسایی تحت تیپ ویروس انجام دادند .وی با بیان این
که متاسفانه ویروس ،ویروس جدیدی است که وارد کشور
شده ،افــزود :ما تنها کشوری نیستیم که به این ویروس
آلوده شده است ،کشورهایی مانند چین ،ژاپن و برخی
دیگر از کشورهای آسیای شرقی نیز با آن درگیر هستند.
رفیعی پور با بیان این که گزارش هایی از ابتالی انسان به
این بیماری گزارش شده است ،ادامه داد :به دلیل این
حساسیت ،همکاران ما و وزارت بهداشت ،هم از تهران و
هم از گیالن به منطقه اعزام شدند و اقدامات اولیه صورت
گرفت .رفیعی پور افزود :از ابتدای امسال ،محیط زیست
اعالم کرده که هرنوع شکار پرندگان ممنوع است؛ اگر
کسی اقدام به کار کند و گزارش شود با متخلفان برخورد
خواهد شد و دربــاره پرندگان آبزی که می توانند باعث
انتقال ویروس و بیماری شوند ،از سال  ۹۵این ممنوعیت
ایجاد شده است .رفیعی پور گفت :به مردم توصیه می
کنیم نزدیک پرندگان وحشی خصوصا پرندگان آبزی
نشوند ،چراکه تمام پرندگان آزاد پرواز وحشی که در آب

زندگی می کنند می توانند ویروس های مختلف آنفلوآنزا
داشته باشند .همچنین شکار پرندگان به هیچ وجه نباید
انجام شود؛ از مردم درخواست می کنیم از نزدیک شدن
به محل زندگی و غذا دادن به این پرندگان جدا خودداری
کنند ،اگر در منطقه ای پرنده ای را مرده یا درحال مرگ
مشاهده کردند ،بالفاصله این مسئله را به دام پزشکی
گزارش کنند.

خبر مرتبط
وزیرجهادکشاورزی :آنفلوآنزای پرندگان را جدی بگیرید
در همین حال وزیرجهادکشاورزی نیز درباره آنفلوآنزای پرندگان گفت :متاسفانه مشکلی که چند ماه قبل برای
پرندگان تخم گذار به وجود آمد ،مشکل جدی بود که به تولیدکنندگان تخم مرغ آسیب جدی رساند اما دولت به طور
جدی پیگیر مسئله تامین نیاز بازار است ،زیرا به دلیل عرضه کم تخم مرغ در این بازه زمانی ،قیمتها تا اندازهای تند
شد اما با تسهیالت دولت ،به واردات تخم مرغ اقدام کردیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا مشکل برطرف شود.
حجتی   با اشاره به شیوع آنفلوآنزای جدید پرندگان که حدود دو تا سه هفته قبل به وجود آمده است ،افزود :پرندگان
مهاجری که در تاالر بین المللی بوجار در حال مهاجرت بودند به دلیل نوعی از آنفلوآنزای پرندگان تلف شدند که بعد
از تستهای مختلف مشخص شد این نوع از بیماری پرندگان جدید است که متاسفانه قابل انتقال به انسان نیز است.
حجتی ادامه داد :کارهای سمپاشی و ایمنسازی انجام شده و استانداران مختلف به خصوص در استانهای شمالی
آماده باش هستند تا از موارد احتمالی جلوگیری کنند.

خبر
رئیس کانون درمانگران اعتیاد:

«تنباکوی جنسی» به ناباروری قطعی در زنان منجرمی شود

رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور از ورود مخدر
جدیدی با عنوان تنباکوی جنسی خبر داد و گفت :این
نوع تنباکوی آغشته به مخدر ،به صــورت محدود و به
شکل مسافری از کشورهای خارجی به کشور وارد شده
است .هادی پناهی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود :این
تنباکو ماده ای نوظهور است که دارای ترکیبات محرک
و مخدر است و آسیب جدی به سیستم جنسی زنــان و
مردان وارد می سازد.وی با تاکید براین که این تنباکو
تاثیری مثبت بر تقویت قوای جنسی ندارد ،اظهارکرد:
مطالعات ،حاکی از آن است که مصرف این تنباکو تاثیر
منفی جدی برسیستم باروری زنان بر جای می گذارد و
منجر به ناباروری قطعی در آنان می شود.این کارشناس
اعالم کرد :این تنباکو تحت لیسانس یکی ازکشورهای
عربی است که با قیمتی بیش از تنباکوی موجود در
بازارعرضه می شــود و روی بسته بندی آن عبارات و
مفاهیم مشخصی درج شده که قابل شناسایی است.
رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور همچنین تاکید
کرد :گفته می شود این تنباکو با وجود محرک بودن بی
ضرر است اما نتیجه تحقیقات نشان می دهد آسیب های

جدی برفرد مصرف کننده ،هم مردان و هم زنان وارد می
سازد و به همین دلیل توصیه اکید می شود که مصرف
نشود.وی از محرک های جنسی و مواد نشاط آور به عنوان
الگوی جدید اعتیادی نام برد و گفت :عوارض جدی این
محرک در کوتاه مدت آشکار می شود .پناهی همچنین
با اشاره به مصرف انواع تنباکوهای خارجی گفت :همه
تنباکوهای خارجی که مورد اقبال جوانان و نوجوانان
است متشکل از مواد افزودنی است که ضرر دارد .به
اعتقاد این کارشناس ،تاثیرسوء تنباکو از سیگار بیشتر
است چرا که حجم دود بیشتری را به بدن وارد می سازد.

بطحایی خبرداد :

بررسی تعطیالت زمستانه بعد از اتمام کار بودجه در مجلس
هادی محمدی  -وزیر آموزش و پرورش روز گذشته در
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره
وضعیت طرح تعطیلی زمستانه مدارس ،اظهار کرد :در
این باره هنوز به نتیجه نرسید هایم و متغیرهای زیادی
مطرح است که باید بحث و بررسی شود ،اما به عنوان
وزارت آمــوزش و پــرورش از منظر تربیتی و آموزشی،
تعطیلی بیش از دو هفته را در طرح تعطیالت زمستانه به
صالح نمیدانیم .به گزارش خراسان سیدمحمد بطحایی
با تاکید بر این که اجرای طرح تعطیلی زمستانه مدارس
مزایایی هم به دنبال خواهد داشــت ،افــزود :منتظریم
مجلسازدستورکاربودجهخارجشودتامباحثتخصصی
را با کمیسیون مربوط پیگیری کنیم.وزیر آموزش و پرورش
با تایید خبر حذف پیک های نوروزی گفت :برای نوروزی
که در پیش داریم پیک نوروزی به معنای آن چه پیش از
این مطرح بود ،وجود نخواهد داشت و به جای آن تکالیفی
نظیر داستا نگویی ،خاطر هنویسی و بیان آن چه که
دانشآموزان از طبیعت مشاهده میکنند ،مقرر خواهد
شــد.وی دربــاره تغییر نگرش این وزارت خانه به پیک

نوروزی ،گفت :آموزش و پرورش مصمم است تا هر آن چه
که محیط شاد و پر نشاط مدرسه را برای دانشآموزان تلخ
میکند ،به شرط آن که به آموزش و تربیتشان لطمهای
وارد نشود ،حذف کند.بطحایی تصریح کرد :واقعا پیک
نوروزی از سر دلسوزی از سوی مدارس با حجم عظیمی به
بچهها داده میشود و اسم نوروز که میآید دانش آموزان
یاد تکالیف سنگین میافتند و البته گاهی وقتها این
تکالیف را والدین برای بچهها مینویسند و برای خود من
هم پیش آمده است.

سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس گفت :عربستان
اعــام کــرده اســت که دیــه قربانیان حادثه جرثقیل در
مسجدالحرام را پرداخت میکند ،اما درباره شهدای فاجعه
منا میگوید این حادثه ناشی از بیاحتیاطی خود زائران
بوده است.سیدحسن حسینی شاهرودی درباره آخرین
وضعیتپیگیریدریافتدیهقربانیانحادثهسقوطجرثقیل
و فاجعه منا در حج سال  ،1394به فارس گفت :عربستان
سعودی اعالم کرده است که دیه قربانیان حادثه سقوط
جرثقیل را پرداخت میکند .وی ادامه داد :اما ما درباره
دیه شهدای حادثه منا ،از آن جا که عربستان اعالم کرده
است ،حادثه ناشی از بیاحتیاطی خود زائران بوده است،
با این کشور درگیری حقوقی داریــم .وی گفت :اخباری
که از سازمان حج داریم این است که این سازمان موفق به
دریافت دیه شهدای منا نشده است و قانون نیز میگوید
محاکم عربستان باید به این حادثه رسیدگی کنند و اگر
برمبنای حکم صادره ،ما محکوم شدیم باید شکایتمان را
در دادگاههای بینالمللی پیگیری کنیم .نماینده شاهرود
در مجلس اظهار کرد :با توجه به فقدان روابط دیپلماتیک
میان ایران و عربستان ،برای پیگیری حق خود در دریافت
دیه قربانیان در دادگا ههای عربستان باید اقدام نیابتی
کنیم و وکالیی از دیگر کشورها در این زمینه به کار بگیریم.

اعزام قطعی  85هزار نفر به حج 97
رئیس سازمان حج و زیــارت گفت :حضور  85هزار زائر
ایرانی در حج  97قطعی است و برای رساندن آن به 90
هزار نفر در حال مذاکره هستیم.حمید محمدی در گفت
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار کرد :تعداد افرادی
که به حج تمتع مشرف می شوند مثل سال گذشته است و
بر این اساس ،اعزام بیش از 85هزار زائر به این سفر تا کنون
قطعی شده است .رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان
کرد :ما درخواست افزایش سهمیه زائــران ایرانی برای
مراسم سال آینده را با کشور عربستان مطرح کرده ایم و
در صورت موافقت مقامات حج عربستانی ،حدود  5هزار
نفر به آمار مذکور افزوده می شود و در نهایت  90هزار زائر
ایرانی راهی بیت ا ...الحرام می شوند .محمدی یادآور شد:
شرایطی که ما به دنبال تحقق آن بودیم مثل تامین امنیت و
حفظ کرامت حجاج ایرانی در سفر حج به قوت خودش باقی
است و برنامه ریزی ها بر این اساس انجام شده است که
خدمات بهتر و با کیفیت تری را به حجاج ارائه دهیم .رئیس
سازمان حج و زیارت تاکید کرد :بحث تامین مسکن ایمن
و استاندارد حجاج سال  97پایان پذیرفته و مسکن مورد
نیاز هم اکنون تامین شده است .وی تصریح کرد :قرارداد
پرواز حجاج سال  97آماده انعقاد است و بر این اساس50 ،
درصد پروازها توسط هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
و  50درصد دیگر نیز به وسیله هواپیمایی کشور عربستان
انجام می شود.رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان
کرد :رابطه دو جانبه ای میان ایران و عربستان وجود ندارد
اما در خصوص حج ،ارتباط خوبی میان سازمان حج و
زیارت ایران و وزارت حج کشور عربستان وجود دارد.وی
اضافه کرد :سازمان حج و زیارت امسال فراخوانی را برای
کسانی که در اولویت تشرف به سفر حج(دارندگان فیش
های تاریخ )1385/08/30هستند صادر کرده است و
این افراد باید اطالعات خود را در سامانه حج ثبت و تکمیل
کنند .رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد :اولویت های
بعدی به زودی اعالم می شود و آماده می شویم تا کاروان
ها را ظرف روزهای آینده اعالم و ثبت نام نهایی حجاج را
عملیاتی کنیم.

کالنتری  :آلودگی این روزهای اهواز
منشأ داخلی دارد
هادی محمدی – رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با
بیان این که آلودگی هوای اهواز به دلیل وجود ریزگردهای
باالی  10میکرون است و کامال منشأ داخلی دارد  ،تصریح
کرد  :وقتی حقابه زیست محیطی را نمی دهند ،وضع
هوا در اهواز همین خواهد شد ،سال های سال است که
حقابه زیست محیطی این مناطق را نداده اند.به گزارش
خراسان عیسی کالنتری در حاشیه جلسه هیئت دولت در
جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات این سازمان در
حیطه وظایف خود گفت ۶۳ :طرح ارزیابی در حوزه زیست
محیطی از سال های قبل مانده بود که قول دادیم تا پایان
دی آن را به پایان برسانیم و خوشبختانه پایان دی امسال
به اتمام رسید .
▪کاوه مدنی بازداشت نشده است

وی همچنین در ادامه درباره بازداشت برخی فعاالن زیست
محیطی و اقدامات انجام شده توسط سازمان محیط زیست
با بیان این که این موضوع در دولت نیز مورد بحث قرار گرفته
است ،اظهار کرد :هم اکنون دستگاه وزارت اطالعات در
حال پیگیری موضوع است.کالنتری با تاکید بر این که
کاوه مدنی بازداشت نشده است ،درباره وضعیت پرونده
سید امامی ،اظهار کرد :اطالعی از این پرونده ندارم .وی
درباره این که آیا کاوه مدنی مورد بازجویی قرار گرفته است
نیز تاکید کرد که او تاکنون بازجویی نشده است.
▪دوربینهابرای دیدن یوزپلنگ است نه تاسیسات
موشکی

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره شایعه نصب
برخی دوربینهای زیست محیطی که گفته میشود برای
رصد فعالیتهای موشکی بوده ،ابراز کرد :این دوربینها
را برای دیدن یوزپلنگها استفاده میکنند که برد آن ها
بیش از  ۵۰متر نیست.
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