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جامعه

انتشار دوباره بوی نامطبوع
در تهران
 پس از گذشت یک سال مجدد سر و کله بوی
ن امطبوع در مناطق مرکزی شهر تهران پیدا
شد.بیش از یک ســال قبل در شامگاه یکی از
ش بها بویی نامطبوع در مناطق مرکزی شهر
تهران به مشام شهروندان رسید .سال قبل این
بــو حــدود  ۳تــا  ۴ساعت در مناطق مــرکــزی و
شمالی شهر تهران استشمام شد و حتی برخی
شهر وندان در حوالی میدان شهدا ایــن بو را
استشمام کردند و به یک بــاره بو از بین رفت.
بالفاصله پس از آن محیط زیست استان تهران،
محیط زیست شهرداری تهران ،استانداری و
برخی دستگاههای دیگر درباره انتشار این بوی
نامطبوع واکنش نشان دادند و بررسیهایی را
آغازکردندتااینکهسرانجامبهطوردقیقمنشأبو
مشخص نشد .فارس دیروز گزارش داد ،حاال بعد
از گذشت بیش از یک سال بار دیگر بویی نامطبوع
و کمی شبیه به بوی سال قبل در مناطق مرکزی
شهر تهران به مشام میرسد.

رئیس سازمان محیط زیست:

زورمان به خودروسازان نمیرسد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :ما
زورمــان به خودروسازها نمیرسد .اگر قرار بر
تولید استاندارد موتورسیکلت و خودروها باشد
باید کارخانجات را تعطیل کنیم و در این صورت
میلیونها نفر بیکار میشوند .به گزارش ایسنا،
عیسی کالنتری با تأکید بر لزوم نوسازی و تولید
موتورسیکلتهای برقی یا حداقل انژکتوری ،
مشکل اصلی را استاندارد نبودن قوای محرکه
کشور (صنعت خودرو و موتورسیکلت) دانست
و اظهارکرد :تمام ذرات آالینده در شرایط هوای
سر د در سطح پایین شهر میمانند و جابه جا
نم یشوند و از طرفی با ساخت و سا زها و برج
سازیها هوا رد و بدل نمیشود بنابراین وزش
بــادهــای کم سرعت اثــری نــدارنــد .کالنتری،
سیستم اتوبوسرانی را «فشل» توصیف کرد و
گفت :بیش از نیمی از اتوبوسهای شهر تهران
اسقاطی هستند و نباید وارد شهر شوند و از طرفی
میگویند مردم در خیابان میمانند.

یوروی مسافرتی14هزارتومان شد
قیمت دالر و یــورو روز گذشته در صرافیهای
مجاز بانک مرکزی 150تومان افزایش یافت و
قیمت هر یوروی مسافرتی با احتساب کارمزد
حــدود 14ه ــزار تومان عرضه شد.به گــزارش
آریــا ،بــازار ارز که یک شنبه گذشته افت قیمت
را تجربه کرده بود ،دیروز دوشنبه بار دیگر روند
صعودی به خود گرفت و قیمت ارزهای مختلف
در این بازار افزایش یافت.بر همین اساس ،قیمت
خرید دالر در صرافیهای مجاز بانکی نسبت
به هفته گذشته با افزایش 150تومانی همراه
شد؛ به طوری که قیمت خرید هر دالر 12هزار
و 400تــومــان و قیمت فــروش آن نیز 12هــزار
و 550تــومــان است.همچنین هر یــورو در این
صرافیها 13هــزار و 600تومان خریداری و
13هزار و 750تومان فروخته میشود که قیمت
این ارز نیز 150تومان افزایش یافته است.

وزارت بهداشت:

خریداران صندلی دانشگاهها
ازتحصیل محروم میشوند
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخ
گو یی بــه شکا یا ت وزارت بهداشت گفت :با
هیچکسدربروزتخلفتعارفنداریم،دانشجویان
متخلف در زمینه صندلی فروشی دانشگاههای
علوم پزشکی از تحصیل محروم می شوند و حوزه
قضایی نیز به تخلف افراد دست اندرکار در این
زمینه رسیدگی میکند.حیدری در گفتوگو
بــا ایــرنــا دربـــاره مــاجــرای صندلی فــروشــی در
دانشگاههای علوم پزشکی توضیح داد :موضوع
صندلی فروشی در دانشگاههای علوم پزشکی
از طریق حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت
پیگیری و به بازرسی نیز گزارش شده است .بر
این اساس فهرستی تهیه و برای برخی از متخلفان
پرونده قضایی تشکیل شده است.وضعیت این
متخلفان از جنبه های مختلف بررسی شده و
صندلی های اشغال شده با جزئیات مورد بررسی
قرار گرفته است .در این زمینه مباحث قضایی
مطرح است و باید حوزه قضایی تصمیم الزم را در
زمینه برخورد با این افراد اخذ کند .وی بیان کرد:
انتقال فرزندان هیئت علمی از رشته دام پزشکی
به پزشکی نیز لغو شــده و درخــصــوص موضوع
انتقال دانشجویان ایرانی از خارج هم تخلفات
انجام شده به دقت در حال پیگیری است.

آمارهای عجیب هزینه سرانه مصرف دخانیات

تهرانی ها سیگاریترینهای کشور
ب ــررس ــی جــزئــیــات طـــرح هــزیــنــه -درآمـــد
خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران،
نشان میدهد که قشرهای محروم تمایل
بیشتری به استفاده از سیگا رهای داخلی
دارند ،این در حالی است که قشرهای مرفه،
مشتری ثابت سیگا رهای خارجی هستند.
بررسی گزارش طرح آمارگیری هزینه -درآمد
خانوا رهای شهری و روستایی در کل کشور
نشان داده است ،سرانه مصرف دخانیات در
گرو ههای مختلف هزینهای در خانوا رهای
شهری  908.3نخ و روستایی  1077.9نخ
در سال  ۹۷بوده است .شایان ذکر است که از
این آمار ،در بین خانوارهای شهری 420.7نخ
سیگار ایرانی و  488.07نخ سیگار خارجی
و در خــانــوارهــای روســتــایــی 499.48نــــخ
سیگار ایرانی و  578.44نخ سیگار خارجی
مصرف شده است .بنابر گــزارش تسنیم ،در
ایــن بین ،مصرف دخانیات در خانوا رهای
محروم شهری به طور میانگین  435.2نخ
در سال و در خانوارهای مرفه  825.02نخ
در سال بوده است .همچنین در خانوارهای
محروم 263.84نخ سیگار ایرانی و 171.4
نخ سیگار خارجی مصرف شده که این آمار
در خــانــوا رهــای مرفه  282.92نخ سیگار
نوع خانوار
خانوارهای شهری
خانوا رهای روستایی
خانوارهای محروم شهری
خانوارهای مرفه شهری
خانوارهای مرفه روستایی
متوسط مصرف سیگار در تهران
مدیر مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری
و حملونقل جــادهای اعــام کــرد :بر اساس
ارزیابیهای انجام گرفته ،تردد انواع خودروها
در شریانهای اصلی و جادههای کشور طی
 ۱۰روز پس از سهمیهبندی و اصالح قیمت
بنزین ۱۶ ،درصد نسبت به مدت مشابه سال

ایرانی و  542.09نخ سیگار خارجی بوده
است.در هر خانوار روستایی گروه پردرآمد،
 661.93نخ سیگار ایرانی و  874.13نخ
سیگار خارجی مصرف داشتهاند که در مجموع
برابر  1536.07نخ و درخانوارهای محروم
روستایی  111.07نخ سیگار ایرانی و ۵۶نخ
سیگار خارجی که در مجموع  167.08نخ،
دخانیات در سال  ۹۷مصرف شده است.از
نکات جالب این آمار آن است که خانوارهای
مرفه شهری  825.02نخ و خانوارهای مرفه
روستایی  1536.07نخ در سال  ۹۷مصرف
دخانیات داشتهاند ،این اختالف میان مصرف
شهریوروستاییقابلتاملاست.آمارمتوسط
مصرف سیگار در تهران  859.17نخ در سال
بوده است ،در این بین خانوارهای مرفه تهرانی
 199.18نخ سیگار ایرانی و  609.64نخ
سیگار خارجی مصرف کردهاند ،این آمار برای
گروه ششم هزینهای از خانوا رهای متوسط
شهر تهران ،بسیار باالتر از متوسط کل مصرف
در شهر تهران و در کل شهرهای کشور است،
در این گروه از خانوارها  423.29نخ سیگار
ایرانی و  811.92نخ سیگار خارجی مصرف
شده که در مجموع برابر  1215.21نخ در
سال  ۹۷بوده است.
تعداد سرانه در سال 97
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گذشته و  ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه قبل
از اجرای این تصمیم ،کاهش داشته است .به
گزارش ایسنا ،عاشوری افزود :در این ارزیابی
نتیجه دیگری هم حاصل شد و آن این بود که

در طــول مسیر توسط راننده و
هم افراد دیگر در داخل خودرو
مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفته
است.جاسمی تصریح کرد :پس
از چند روز حامد را از طریق مرز
تایباد به کشور افغانستان منتقل
میکنند که البته در طول این
مدت خانواده این جوان و بنده
از طریق کالنتری استان ایالم پیگیر مفقود
شدنش بودیم.وی گفت :سرانجام بر اساس
استعالم شماره پالک موتور این جوان متوجه
شدیم که موتورش در پارکینگ کالنتری 12
شهرستانخرمآبادتوقیفشدهاست.جاسمی
خاطرنشانکرد:هماکنوننیزعموهایحامد
به قصد جست و جوی این نوجوان عازم کشور
افغانستان شدند و همچنین پدرش در تهران
در حال تالش است که شاید بتواند مالقاتی با
رئیس قوه قضاییه داشته باشد و این موضوع
را به وی اطالع دهد .وی ادامه داد :پدر و مادر
حامد چهار فرزند دارند که دوتای آن ها نیز
کرو الل هستند و یکی دیگرشان معلول است
و حامد تحت پوشش بهزیستی شهرستان
ملکشاهی قرار دارد.
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سطح ذخایرخونی درکشورکاهش یافته است
سطح ذخایر خونی در کشور کاهش یافته
است.سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان
این که استانهای تهران ،فارس ،اصفهان،
خــراســان رض ــوی و مــازنــدران بیشترین
مصرف خون را دارند ،گفت :ایران ساالنه
به  ۲/5میلیون واحــد خــون اهدایی نیاز
دارد .دکتر بشیر حاجیبیگی با بیان این
که  ۱۷درصد اهداکنندگان خون در تهران
هستند ،گفت :در عین حال ۲۵درصد خون
مصرفی کل کشور در تهران مصرف میشود
زیــرا مراکز درمانی و جراحیها در تهران
گسترش یافته و همین موضوع مصرف خون
و فراوردههای خونی را باال برده است.وی
افزود :سازمان انتقال خون برای کمک به
شبکهخونرسانیکشور،فراخوانیعمومی
را برای اهدای خون ارائه داد .البته چه بسا
در برخی استا نها با اهــدای خون مردم،
نیاز به خون و فراوردههای خونی برطرف
میشود ،اما در برخی استا نهای بزرگ
مانند تهران از طریق شبکه خون رسانی
میزان مــورد نیازمان را تامین میکنیم.

دوره اوجآنفلوآنزا تا 2هفتهآینده

گروهاجتماعی-تعطیلیهایمکررمدارس
ابتدایی در شهرهای بــزرگ و حتی دیگر
شهرهابرایآلودگیهوا،اینگمانهراتقویت
کردهکهسیستمبهداشتیکشورتالشدارد
از این طریق از شیوع آنفلوآنزا در میان دانش
آموزان پیشگیری کند .معاون وزیر بهداشت
دیروز با اشاره به این که آلودگی هوا میتواند
باعثتشدیددیگربیماریهاازجملهبیماری
آنفلوآنزا شود ،گفته است :با توجه به این که
در اوج دوره بیماری آنفلوآنزا قرار داریم و این
دوره اوج حداقل تا دو هفته آینده به طول
میانجامد ،آلودگی هوا میتواند تشدید
کننده آن شود و احتمال ابتال به آنفلوآنزا در
بین افراد به ویژه کودکان ،افراد باالی 60
سال ،کسانی که سیستم ایمنی بد نشان
ضعیف است ،افراد دارای بیماری زمینهای
و ...شود.دکتر علیرضا رئیسی ضمن آن که
تعطیلی مدارس و دانشگاهها را راهکاری
برای رفع آلودگی هوا ندانست  ،در عین حال
بهسیستمحملونقلعمومیانتقادکردوبه
ایسنا گفت :بارها از مردم خواستهایم از تردد
با خودروی شخصی به صورت تک سرنشین
خــودداری و به شبکه حملونقل عمومی
مراجعه کنند ،اما در این زمینه چه تسهیالت
مناسبی برایشان در نظر گرفتهایم؟ همواره
راهکار ارائه دادهایم بدون آن که به سرانجام
خاصی برسد .اقداماتی از قبیل تعطیلی
مــدارس و دانشگا هها تنها راهکارهایی
موقتی است که نمیتواند حل کننده معضل
آلودگی هوا باشد.
▪توزیع یک میلیون قرص اسلتامیویر

همچنین مدیرکل امــور دارو و مــواد تحت

قیمت بنزین چه تاثیری بر سفرها گذاشت؟

ماجرایعجیبانتقالجوانایالمیکرواللبهافغانستان
در اتفاقی عجیب و حیرت انگیز
جــــوان نــاشــنــوای ایــامــی که
برای زیــارت امام رضــا(ع) عازم
مشهد مقدس بود ،توسط پلیس
شهرستان خــرم آبــاد دستگیر
شد و از آن جا که قادر به تکلم و
بیان واقعیت به ماموران نیروی
انتظامی نبود ،به اشتباه وی را
به همراه جمعی از اتباع به کشور افغانستان
فر ستا د ند  .محمدکر یمجا سمییکیاز
بستگان این جــوان در تشریح جزئیات این
ماجرا به ایلنا گفته است" :حامد آس" ساکن
بخش مهر شهرستان ملکشاهی ایالم که به
طور مادر زاد کرو الل است ،در تاریخ بیستم
آبان گذشته به قصد زیارت امام رضا(ع) خانه
را بدون اطالع والدینش ترک میکند که در
شهرستان خرم آبــاد استان لرستان توسط
عواملانتظامیکالنتری 12اینشهرستانبه
عنوان تبعه افغانستانی دستگیر می شود.وی
ادامه داد :پس از مراحل قانونی دادستان خرم
آباد وی را به اردوگاه ابراهیم آباد محل اسکان
اتباعدرشهرستاناراکمنتقلمیکندوطبق
شواهد و کسانی که همراه او بودند ،این جوان

معاون وزیر بهداشت هشدار داد

حاجیبیگی ادامــه داد :به طــور کلی در
کشور  ۹۳۰بیمارستان و مرکز درمانی
وجود دارد که  ۸۰۰موردش دارای بانک
خون بوده و خون و فراوردههای خونی مورد
نیازشان را از اداره های کل انتقال خون
دریافت میکنند .تهران با  ۱۶۰بیمارستان
و مرکز درمانی ،شیراز با  ۶۳مرکز درمانی
و بیمارستان ،اصفهان با  ۶۲مرکز درمانی
و بیمارستان ،مشهد با  ۶۰مرکز درمانی و
بیمارستان ،مازندران با  ۴۷بیمارستان و
تبریز با ۴۲بیمارستان استانهای پرمصرف
خون ما هستند.

میزان تردد خودروهای مختلف در این جادهها
نسبت به مدت مشابه قبل از اجــرای سهمیه
بندی بنزین حدود  ۳۰درصد کاهش یافته که
البته ممکن است در هر دو مورد عوامل دیگری

کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به تهیه
داروی اسلتامیویر از منابع باکیفیت و مورد
تایید سازمان بهداشت جهانی ،از توزیع
این دارو بین دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور خبر داد .این دارو برای درمان
آنفلوآنزا توسط پزشکان تجویز می شود.

5
از میان خبرها

مجازات «گل» کاران چیست؟
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه
با مــواد مخدر گفت :کاشت و تولید «گــل» جرم
است و مجازاتی از  10میلیون ریال تا اعدام برای
آن در نظر گرفته شده است .محمد ترحمی به مهر
گفت:درخصوصگیاهکانابیسیاشاهدانهمشکل
مهم و بزرگ کشت گلدانی این گیاه است ،االن
کشت موردی این گیاه در گلخانه یا گلدانها یا
کشتهایکوچکبهیکمعضلتبدیلشدهاست.
در اروپا هم داخل گلدانها در خانهها به کاشت این
گیاه اقدام میکنند و مصرف آن بسیار راحت است
و تنها ایران نیست که با این مشکل مواجه است.

وزیر ارتباطات خبر داد:

خسارت  1080میلیاردی قطع
اینترنت به اپراتورها

▪فوت  ۵۶نفر درست یا غلط؟

در حالی که یک خبرگزاری به نقل از معاون
وزیر بهداشت از فوت  56نفر در کشور به
دلیل آنفلوآنزا خبر داده است ،رسانه ای
دیگر به نقل از مدیرکل روابط عمومی وزارت
بهداشت ،این رقم را  19نفر اعــام کرد.
خبرگزاری فارس عصر یک شنبه گذشته در
خبری به نقل از علیرضا رئیسی معاون
بهداشت وزارت بهداشت نوشته بــود :از
ابتدای آغاز موج شیوع آنفلوآنزا تاکنون ۵۶
نفر به دلیل ابتال به این بیماری جان خود
را از دست دادهاند.اما باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از «کیانوش جهانپور» مدیرکل
روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرده
خبر فوت  ۵۶نفر به دلیل بیماری آنفلوآنزا
صحت نــدارد و از آغاز موج جدید آنفلوآنزا
تاکنون ١٩نفر جان خود را از دست دادهاند.
از جمله تعطیلیها ،شرایط آب و هوایی و ...
نیز بر سفرهای بین شهری اثرگذار باشد.وی
گفت:قطعاسهمیهبندیواصالحقیمتبنزین
در کاهش سفرها اثرگذار بوده است اما رسیدن
به آمــار و ارقــام دقیقتر نیاز به گذشت زمان
بیشتری از اجرای این طرح دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :سازمان
تنظیم مقررات خسارات وارد شده به اپراتورها
را  ۱۰۸۰میلیارد تومان اعالم کرده و بیشترین
خــســارت بــه ایــرانــســل وارد شــده اســـت.آذری
جهرمی به ایسنا گفت :مدیرعامل شرکت ملی
پست کاهش درآمد ۴۰درصدی روزانه را گزارش
کرده است .این آمار به معنای آسیب دیدن بخش
عمدهای از کسب و کارهای کوچک است .وی
ادامه داد :بخش اعظم خسارات مربوط به کسب
وکارهاست که سازمان فناوری اطالعات جلسات
متعددی با اتاق بازرگانی ،نظام صنفی رایانهای
و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال
جمع بندی خسارات آن هاست و به محض تکمیل
شــدن اعــام میکنیم .اتصال ایــران به شبکه
جهانی اینترنت از شنبه شب ( ۲۵آبان) ،به دلیل
ناآرامیهای ایجادشده در پی اجرای طرح اصالح
و سهمیهبندی بنزین و به منظور جلوگیری از
امکان سوءاستفاد ههای احتمالی از این ابزار
ارتباطی قطع شده بود.

