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معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت خبر داد

سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد

نگرانی از افزایش مصرف
«هروئین» و «شیشه»

 ۵۵هزار ایرانی قربانی
بازار  10هزار میلیاردی سیگار

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه از بازار  ۱۰هزار
میلیاردی ســیگار ۵۰ ،درصدش ســود است و به جیب
افراد ســودجو میرود ،گفت :هزینه درمان مســتقیم و
غیرمستقیم عوارض ناشی از ســیگار ساالنه حدود ۸۰
هزار میلیارد تومان است؛ درحالی که بودجه هدفمندی
که برای طرح تحول نظام ســامت در نظر گرفته شد،
مجموعــا  ۴هزار و  ۸۰۰میلیــارد تومان بود .به گزارش
ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی  -سخنگوی وزارت بهداشت
در نشســتی خبری با اشــاره به برخی آمارها در حوزه
مصرف ســیگار و دخانیات گفــت ۱۰ :درصد از جامعه
باالی  ۱۸سال ایران هر روز سیگار میکشند که از این
میزان  ۲۰درصد در مردان و یک درصد در زنان است.
همچنین  ۱۴درصد جمعیت بالغ ایرانی روزانه و غیر
روزانه انواع دخانیــات را مصرف میکنند که  ۲۵درصد
آن در مردان و چهار درصدش در زنان است.
شیوع مصرف ســیگار در سن  ۱۳تا  ۱۵سالگی 3/4
درصد اســت که از این میزان  4/8درصد در پســران و
 2/1درصد در دختران است.وی با بیان اینکه در کشور
 ۷میلیون ســیگاری بزرگســال باالی  ۱۵ســال داریم
گفت :همچنین  ۱۰۰هزار نفر ســیگاری در سنین ۱۳
تا  ۱۵در کشور وجود دارد .باید توجه کرد که دخانیات
بزرگترین عامل قابل پیشــگیری سرطان است؛ به طور
ی که  ۷هزار ماده شــیمیایی در دود سیگار وجود دارد
که  ۷۰نوع آن قطعا سرطانزا هستند.
در عیــن حال باید توجه کرد که ســاالنه در دنیا ۷

معاون امــور اجتماعی وزیر بهداشــت گفت :مصرف
هروئین و شیشــه درحال افزایش اســت که بسیار جای
توگو با ایلنا درباره
نگرانی دارد.محمدهادی ایازی ،در گف 
افزایش آمار اعتیاد و رســیدن این آمــار به بیش از 2/5
میلیون نفــر گفت :درباره اعتیاد کاری که باید به صورت
جدی و اساســی صورت بگیرد ،اقدامات پیشگیرانه است
و دســتگاههای فرهنگی مثل صدا وسیما ،وزارت ارشاد و
مابقی دســتگاههایی که در حوزه فرهنگی کار میکنند،
نقش به ســزایی در این حوزه دارنــد.او ادامه داد :وزارت
بهداشــت به عنوان متولی سالمت در کشور نیز اقدامات
پیشــگیرانه را در دســتور کار دارند و در مراکز بهداشت
در سراسر کشــور این مســئله را دنبال میکنند .ایازی
با اشــاره به اینکه افــرادی که اعتیاد دارنــد به دو گروه
تقسیم میشــوند ،افزود :یک سری از این افراد همچنان
با خانوادههایشــان ارتباط دارنــد و میتوانند به صورت
داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد زیرنظر وزارت بهداشــت
مراجعه کنند که جمعیت قابل توجهی هم هســتند و در
قالب مراکز ماده  15پوشــشدهی میشوند .معاون امور
اجتماعی وزارت بهداشــت خاطرنشــان کرد :گروه دوم
افرادی هستند که از خانوادههایشان طرد شدند و به عنوان
معتادان متجاهر مطرح میشوند که نیروی انتظامی آنها
را جمعآوری میکند و تحویل مراکز ماده  16میشــوند
که با مدیریت ســازمان بهزیســتی اداره میشوند که در
این مراکز نگهداری خواهند شــد .البته باید به اشتغال و
بازگشت به خانواده این افراد بعد از ترک نیز توجه داشت
و گرنه ترک این افراد نتیجه نخواهد داد .ایازی با اشاره به
همکاری همه دستگاهها برای خدماترسانی به معتادان،
گفت :خانوادههای ایــن افراد نیز باید کمک کنند تا آنها
بتوانند به جامعه بازگردند .جنبه روانی ترک اعتیاد بسیار
اهمیت دارد و باید به آن توجه داشــت .بخش عمدهای از
معتادان به کمپهای ترک اعتیاد مراجعه میکنند .مراکز
بهداشــت و کمپها با تجویز متادون به ترک آسان آنها
کمک میکنند.او درباره اعتیــاد به متادون تصریح کرد:
متادون یک دارو اســت .افرادی که اعتیاد داشتند و ترک
میکنند باید از متادون اســتفاده کنند زیرا راهی جز این
ندارند .متادون به مراتب بســیار بهتر از مصرف هروئین

میلیون نفر به دلیل مصرف ســیگار جان میبازند که از
ایــن تعداد  ۹۰۰هزار نفر در مواجه با دود ســیگار قرار
دارند .در ایران نیز شــاهد مرگ ساالنه  ۵۵هزار نفر به
دلیل مصرف سیگار و دخانیات هستیم.
ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه در ایران
بیش از  ۹۰درصد موارد ســرطان ریه ناشــی از مصرف
سیگار است ،ادامه داد :مصرف سیگار منجر به بروز ۱۴
نوع ســرطان اعم از ریه ،دهان و غیره میشــود.وی با
بیان اینکه در ایران ســاالنه  ۱۰هزار میلیارد ریال خرج
خرید ســیگار میشــود ،گفت :این در حالی اســت که
هزینه درمان مســتقیم بیماریهای مرتبط با دخانیات
 ۲۰تــا  ۳۰هــزار میلیارد تومان اســت و هزینه درمان
غیر مســتقیم در این حوزه که منجر به از دست رفتن
سالهای عمر میشود  ۴۰هزار میلیارد تومان است.
بنابراین ساالنه حدود  ۸۰هزار میلیارد تومان به دلیل
مصرف دخانیات خسارت میبینیم .در حالی که بودجه
هدفمنــدی که برای طرح تحول نظام ســامت در نظر
گرفته شــد ،مجموعا  ۴هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان بود.
وی همچنین اظهار کرد :درســت است که با آموزش و
پیشگیری میتوانیم در کاهش مصرف سیگار نقش ایفا
کنیم ،اما این اقدامات اصال کافی نیست.
موثرتریــن اســتراتژی برای کاهش مصرف ســیگار
خصوصا در نوجونان و جوانان و اقشــار فقیر و متوسط
جامعــه آن اســت که قیمت ســیگار را بــرای مصرف
کننــدگان گران کنیــم .بنابر این بهتریــن راه کاهش
مصرف سیگار افزایش مالیات بر سیگار است.
طبق اعالم ســازمان بهداشــت جهانی نرخ مناسب
مالیــات برای کاهش مصرف ســیگار  ۷۵درصد قمیت
خرده فروشی اســت و باید این مالیات را صرف تحرک
مردم ،تغذیه آنان و بهداشــت و درمانشــان کنیم ،اما
در ایران مالیات بر ســیگار تنها  ۱۰درصد قمیت خرده
فروشی است.وی با بیان اینکه از بازار  ۱۰هزار میلیاردی
سیگار ۵۰ ،درصدش سود است و به جیب افراد سودجو
میرود ،گفت :میزان اشــتغال در این حوزه  ۳۰۰۰نفر
است و ما با منابع ناشــی از مالیات بر سیگار میتوانیم
این سه هزار نفر را در صنایع مولدتر به کار بریم.

شهردار تهران از ارائه گزارش بخشی از تخلفات مدیریت
ســابق شهری تهران طی سالهای  ۸۴تا  ۹۶به قوه قضاییه
خبر داد .محمدعلی نجفی در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به
این سوال که به دولتمردان جمهوری اسالمیایران در طول
 ۳۹سال گذشته چه بوده است؟ گفت :دولتمردان جمهوری
اســامیدر طول این ســالها جدا از مردم نبودهاند و برای
حفظ اســتقالل و آزادی و رفاه مردم کوشیدهاند .وی حفظ
نظام را از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمیدر  ۳۹سال
گذشته دانست و اظهار داشــت :در طول دهههای گذشته
تالشهای بســیاری برای سرنگونی و خدشه وارد کردن به

رئیس پلیس راهور تهران:

اجرای طرح زوج و فرد پولی ،قانونی نیست

رئیس پلیس راهور تهــران گفت :اجرای هرگونه
طــرح برای پولی کــردن محــدوده زوج و فرد غیر
قانونی اســت .سردار محمد رضا مهماندار در گفت و
گو با میــزان ،در مورد اجرای طرح پولی کردن تردد
در محــدوده زوج و فرد و اخذ عــوارض از خودروها
برای تردد در این محدوده گفت :موضوع اخذ عوارض
برای تــردد در محدوده طرح زوج و فرد از ســوی
شهرداری در شورای عالی ترافیک تهران مطرح شد
اما این موضوع رای نیاورد و اجرای آن منتفی شــد.
وی در پاسخ به این ســوال که معاون شهردار اعالم
کرده است که ســه ماه پس از اجرای طرح ترافیک،
طرح جدید زوج و فرد هم اجرا می شود ،تاکید کرد:
این موضوع صحت نداشته و شهرداری نمی تواند هر
زمان که خواست طرح گرفتن عوارض از خودروهای
محــدوده زوج و فرد را اجرا کند .رئیس پلیس راهور
تهــران گفت :ما مخالف اخذ عــوارض برای ورود به
محدوده زوج و فرد هستیم .مهماندار در مورد موضوع
معاینه فنی برتر گفت :اجبار برای داشتن معاینه فنی
معمولی یا برتر برای خودروهای دارای سن زیر چهار
سال خالف است .اگرچه دارندگان خودرو می توانند
برای بهره مندی از تخفیفات عوارض ورود به محدوده
طرح ترافیک معاینه فنی برتر بگیرند.
چهار میلیون و  ۶۰۸هزار تومان ،حداکثر
هزینه ورود خبرنگاران به محدوه طرح ترافیک
براســاس اظهارات مشــاور معــاون حمل و نقل
ترافیک ،خبرنگاران در طــرح ترافیک جدید ،بدون
احتساب تعطیالت رسمی و با احتساب پنجشنبهها
و جمعههــا برای ورود به محدوه طرح باید ســاالنه
حداقــل یک میلیون و  ۵۱۸هــزار تومان و حداکثر
چهار میلیون و  ۶۰۸هزار تومان پرداخت کنند.علی

پیرحسینلو ،مشاور اجتماعی و فرهنگی معاون حمل
و نقل ترافیک شــهرداری تهران در رابطه با تخفیفی
که به خبرنگاران برای ورود به طرح ترافیک اختصاص
مییابد ،گفت :هماکنون در حال تشکیل کارگروهی
هســتیم که مذاکرات اولیه با افراد مختلف درباره آن
انجام شــده اســت .در این کارگروه آییننامه نحوه
اختصاص تخصیص سهمیههای خاص به خبرنگاران
تدوین خواهد شد .نمایندگانی از سوی وزارت ارشاد،
خبرنگاران و تشــکلهای صنفی هم در این کارگروه
حضور خواهند داشت تا نظرات طرفهای مختلف در
تدوین این آییننامه لحاظ شود.
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست ،تخفیف ۵۰
درصدی شامل چه تعداد از خبرنگاران میشود ،گفت:
براساس مصوبه شورای شهر  ۳درصد کل سهمیهها
برای افراد خاص که نیاز ویژه دارند با تخفیف پنجاه
درصدی تعلق خواهد گرفت .یعنی بهطور مشــخص
شــهرداری اجازه دارد به  ۳هزار و  ۹۰نفر ۵۰ ،درصد
تخفیف دهد .ســهمیه خبرنــگاران ،روزنامهنگاران
و عکاســان خبری نیز از ایــن محل و با تخفیف ۵۰
درصدی همراه خواهد بود.
مشاور معاون شهردار تهران ادامه داد :اینکه با چه
ضابطهای خبرنگاران ،روزنامهنگاران و عکاسان خبری
معرفی شوند و این تخفیف به آنها تعلق گیرد ،در این
آییننامه تعیین خواهد شد ،اما تعداد آنها کمتر از ۳
هزار نفر خواهد بود که عدد کل ســهمیهها است و
حدس من این است که حداکثر  ۲هزار سهمیه دارای
تخفیف  ۵۰درصدی به خبرنگاران اختصاص یابد.او
در ادامه به حداکثــر و حداقل قیمتها برای ورود و
خروج از طرح ترافیک اشــاره کرد و گفت :همانطور
که قبال هم اعالم شده اســت ،دو عامل روی قیمت
تأثیر دارد؛ اول میزان آالیندگی و دوم تردد در ساعات
اوج ترافیک ،بر این اساس حداقل قیمت (بابت تردد
خودروهای دارای معاینه فنی برتر در ساعات غیراوج
ترافیک)  ۱۳هزار و  ۴۴۰تومان خواهد بود و حداکثر
قیمت (بابت تردد در اوج صبح و عصر و بدون معاینه
فنی برتر)  ۳۶هزار تومان است.
بدین ترتیب خبرنگارانی که براســاس آییننامه
تخفیف به آنها اختصاص مییابــد ،روزانه حداقل ۶
هزار و  ۷۲۰تومان و حداکثر  ۱۸هزار تومان پرداخت
خواهند کرد ،طبعا این در شرایطی است که حساب
آنها پیش از ورود به طرح شــارژ کافی داشته باشد.

براساس اظهارات مشاور معاون حمل و نقل ترافیک،
خبرنگاران در طرح ترافیک جدید بدون احتســاب
تعطیالت رسمی و با احتساب پنجشنبهها و جمعهها
باید ســاالنه حداقل یک میلیون و  ۵۱۸هزار تومان
و حداکثــر چهار میلیون و  ۶۰۸هزار تومان پرداخت
کنند.البته قیمتها براساس ساعت ورود و خروج به
طرح و داشتن معاینه فنی برتر یا عادی ،متفاوت است.
پیرحسینلو با تاکید بر اینکه عالوه بر این تخفیفها
به دنبال آن هستیم که شــرایط را برای خبرنگاران
و روزنامهنگاران تســهیل کنیم ،افزود :در شهرداری
بحثهایی را دنبال میکنیم تا به نحوی تالش شود،
هزینهای که برای موسسات رسانهای در راستای رفت
و آمد ایجاد میشــود ،تسهیل شــود .در حال حاضر
نمیتوانم با جزئیات در این خصوص صحبت کنم ،اما
در کارگروهی که اشــاره کردم ،راههایی را که در دنیا
در این خصوص تجربه شــده است و در تهران قابل
اجراست ،بررسی میکنیم تا روشی را پیدا کنیم که
در ایران عملی باشــد ،تبعیضآمیز نباشد و در ضمن
حقوق شهروندان غیرخبرنگار هم رعایت شود .یعنی
به نوعی قصد داریم تســهیالتی برای مأموریتهای
خبری و اطالعرسانی ایجاد کنیم تا این تغییر ناگهانی
به رسانههای خبری و خبرنگاران فشار غیرعادی وارد
نکند.او در رابطه با شــارژ کارتهــای ورود به طرح
ترافیک گفت :الزامی به شــارژ زیاد از قبل نیست و
درســت شبیه بلیت مترو یا سیم کارتهای اعتباری
تلفن همراه ،حسابهای مربوط به طرح ترافیک هم
میتواند هر چند وقت یک بار و بسته به نیاز و مصرف،
شارژشود.
البته در مصوبه شــورای شهر این امکان گذاشته
شــده است که اگر کســی پیشپرداخت را نپردازد،
بتواند تا ســاعت  ۲۴روز بعد هم حســابش را شارژ
کند و جریمه نشــود .منتها در این صورت از تخفیف
بهرهمند نمیشــود و در حالت حداکثر به جای ۳۶
هــزار تومان باید  ۴۰هزار تومان پرداخت کند ،اما به
هرحال نیاز به خوابیدن پول زیادی در حساب نیست
و همین که شهروندان همیشــه  ۴۰هزار تومان در
حسابشان باشــد ،کافی است؛ درســت مانند دیگر
کارتهای اعتباری که هماکنون عموم مردم در تهران
استفاده میکنند .البته اپلیکیشنی هم برای این طرح
در حال تهیه اســت که انشاءاهلل تا قبل از فروردین
رونمایی خواهد شد.

جزئیات قانون کسرخدمت ایثارگری
جانشــین ســازمان وظیفــه عمومیناجــا گفت:
مشموالنی که سابقه جبهه و یا تجمیع جبهه ،جانبازی
و آزادگی والدین آنان به امتیاز  28و  29میرســد از
امــروز میتوانند با مراجعه به یــگان خدمتی والدین،
گواهی کسرخدمت را دریافت کنند .به گزارش میزان،
سردار ابراهیم کریمیاز اجرایی شدن قانون کسرخدمت
ایثارگری خبر داد وگفت :بیست هزار نفر از مشموالنی
که سابقه جبهه و یا تجمیع جبهه ،جانبازی و آزادگی
والدیــن آنان به امتیــاز  ۲۸و  ۲۹میرســد از امروز
میتوانند بــا مراجعه به یگان خدمتی والدین ،گواهی
کســرخدمت را دریافت کنند.وی بیان داشت :اولویت
بهرهمنــدی از این امتیاز به ترتیب با کارکنان وظیفه،

مشــموالن دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت و
دانشجویان دارای معافیت تحصیلی میباشد.جانشین
سازمان وظیفه عمومیناجا ادامه داد :واجدین شرایط
پــس از دریافت گواهی کســرخدمت و تکمیل برگ
تعهد آموزش رزم مقدماتی ،میبایست از طریق دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس  )۱۰+برای ثبت
درخواست معافیت از خدمت اقدام کنند.وی با تاکید
بر اینکه کسرخدمت ایثارگری شامل مشموالن غایب
و فراری نمیشــود ،افزود :یکی از نکات قابل توجه در
تعیین اولویتهای کسرخدمت ،نداشتن غیبت است لذا
مشموالن برای اینکه جزء اولویت بیست هزار نفر سال
آینده قرار گیرند الزم است که وارد غیبت نشوند.سردار

کریمیاظهار کرد:کارکنان وظیفه متولد  ۷۲به قبل که
امتیاز والدین آنان کمتر از  ۲۷میباشد ،به شرط آنکه
تا قبل از نوزدهم آذرماه ســال جاری به خدمت اعزام
و نســبت به ثبت گواهی کسر خدمت اقدام کردهاند،
میتوانند از مقررات قبلی کسرخدمت ایثارگری یعنی
به ازای هر ماه حضــور در جبهه ،جانبازی و آزادگی،
از  ۹روز کسرخدمت بهرهمند شوند.این مقام مسئول
خاطرنشانکرد :متقاضیان پس از دریافت گواهی جبهه
از طریق نیروهای مســلح و گواهی جانبازی و آزادگی
توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ،در صورت نیاز به
تلفیق سوابق مذکور ،صرفا میبایست از طریق سازمان
وظیفه عمومیاقدام کنند.

زمان واریز «عیدی»
مستمریبگیران تامیناجتماعی اعالم شد

ایسنا :مدیرعامــل سازمان تأمین اجتماعی گفت :ساختمان جدید شعبه ٢٣
تأمین اجتماعی تهران یکی از امالک بالتکلیف و دارای معارض بود که با اقدامات
صورت گرفته این ساختمان رفع معارض شد و برای خدمت رسانی به بیمه شدگان
و بازنشســتگان در اختیار شــعبه  ٢٣قرار گرفت.به گزارش ایسنا ،دکتر سیدتقی
نوربخش با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی سال و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان
ســازمان تأمین اجتماعی گفت :با اقدامات صورت گرفته و پیش بینیهای انجام
شده امیدواریم عیدی بازنشستگان در نیمه اول اسفند ماه پرداخت شود.
ایسنا :سرپرست اتحادیه تاکســیرانیهای شهری از پیشنهاد اتحادیه برای
اجرای طرحی تحت عنوان «تاکســی امدادگر» به سازمان امداد و نجات هالل
احمر خبر داد و گفت :پیشــنهاد کردیم تا در قالب این طرح با راهاندازی سامانه
مورد نظر ،رانندگان منتخب در زمان بحران و حادثه با تجهیزات شهری حضور
پیدا کرده و خدماتی ارائه میدهند.

و شیشه است .جامعه پزشــکی متادون را به افرادی که
ترک میکننــد ،توصیه می کند .وی با اشــاره به اینکه
وابستگی به متادون بهتر از وابستگی به شیشه و هروئین
است ،گفت :تاکید وزارت بهداشت برای افرادی که ترک
میکنند ،اســتفاده از متادون است و این افراد شاید بعد
از یک دروه طوالنــی بتوانند متادون را کنار بگذارند.او با
بیان اینکه بعد از یک مدت طوالنی افراد میتوانند متادون
را کنار بگذراند ،افزود :افرادی هم هســتند که متادون را
ادامه میدهند و وزارت بهداشت متادون افرادی که ترک
کردند را تامین میکند .این مسئله مهم نیست که متادون
را کنار بگذارند یا نه ،مثل فردی که بیماری اســت و دارو
مصرف میکند .کســی که اعتیــاد دارد را باید به عنوان
بیمــار بپذیریم.ایازی درباره فراوانــی موادهای مخدر که
مصرف میشــود ،گفت :درحال حاضر حدود  52درصد
معتادان از تریاک اســتفاده میکنند و حدود  48درصد
موادی مانند هروئین و شیشه مصرف میکنند .وی تاکید
کرد :درصد مصرف هروئین ،شیشه و گل در حال افزایش
است .در این مورد باید اطالعرسانی شود که معتادان برای
ترک به کمپها مراجعه کنند و خانوادههایشان نیز به آنها
کمک کنند .همچنین متادون باید مثل دارو فرض شود
کــه فرد بعد از ترک از آن اســتفاده کند .نباید به اعتیاد
به متادون اعتیاد ســفید بگویید ،زیرا جایگزین مناسبی
اســت .ایازی افزود :مصرف مواد مخدر صنعتی و موادی
مانند هروئین و شیشــه درحال افزایش اســت که بسیار
جای نگرانی دارد.

گزارش بخشی از تخلفات مدیریت سابق شهرداری به قوهقضاییه ارائه شده است
نظام از ســوی دشــمنان صورت گرفت اما به دلیل حضور
گسترده مردم و حمایتی که از نظام داشتهاند ،آنها موفق به
چنین خواستهای نشدند.شهردار تهران در پاسخ به این سوال
که آیا گزارشی از تخلفات دوره گذشته مدیریت شهرداری
در طول سالهای  ۸۴تا  ۹۶به قوه قضاییه ارائه شده است؟
تصریح کرد :بخشی از این تخلفات به قوه قضاییه ارائه شده
است.همچنین محمد علی نجفی در گفت وگو با ایسنا ،در
مورد ســرانجام راهاندازی زباله سوز و تولید برق از زباله در
تهران گفت :فرایند مناقصه تهیه شده و شرایط اعالم شده
و شرکتهای بینالمللی و نمایندگانش در تهران در صورت

اخبار کوتاه

تاکسیها امدادگر هالل احمر میشوند

شهردار تهران:

تمایل میتوانند برای ایجاد زباله ســوز و فرایند استخراج
برق از زباله پیشنهادات خود را ارائه دهند.وی با بیان اینکه
در این زمینه با یک شرکت کرهای از قبل صحبت شده بود
و در ســفری که اخیرا به کره داشتم با هیات مدیره شرکت
مذکور ،دیدار کردم گفت :این رایزنی ها به مرحله عقد قرار
داد نیز رسیده اما متاسفانه شرکت مقابل ،شرایط جدیدی
را بعد از آنکه به مرحله عقدقرار داد رسیدیم ،مطرح کرد که
مورد قبول ما نبود.نجفی افزود :شرکت کرهای در مرحله عقد
قرارداد ،شرایط جدیدی درخصوص میزان سالهای استفاده
از محل تولید بــرق و  ...مطرح کرد که ما آن را نپذیرفتیم.
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شــهردار تهران با بیان اینکه بحث زباله سوز و تولید برق از
زباله در دســتور کار است ادامه داد :با شرکتهای داخلی،
آسیایی و اروپایی در این زمینه صحبت خواهیم کرد که در
مناقصه شــرکت کنند چراکه پرونده زباله سوز و تولید برق
بســته نیســت.وی با بیان اینکه امیدواریم سال  ۹۷؛ اتفاق
خوبی در این زمینه رخ دهد گفت :امید است در سال جدید
پیمانکار مشــخص شود اما دقت داشــته باشید تا نتیجه و
بهرهبــرداری برق از زباله ۲۶ ،ماه زمان الزم اســت و بعد از
انتخــاب پیمانکار تولید برق از زباله و ایجاد زباله ســوز رخ
میدهد.

کمک  ۱۱میلیون دالری دولت ژاپن
برای حل آلودگی هوای تهران

صبح دیروز ســفیر ژاپن در تهران با حضور در معاونت حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری تهران ،کمک  ۱۱میلیون دالری دولت ژاپن برای حل آلودگی هوای
تهران را طی تفاهمنامهای به شــهرداری تهران در قالب تجهیزات آزمایشگاهی
تجزیه و تحلیل آلودگی هوا اعطا کرد.
نامه وارده

دل نگرانیها از حذف مدارس سمپاد

بحث حذف مدارس سمپاد،اين روزها ميان دانشآموزان و خانواده ايشان بسيار داغ
شده،برخى موافق و برخى مخالف اين طرح هستند،همچنين برخى موافق و برخى
مخالف طرح پيشنهادى شهاب هستند،با توجه به تمام نظرات موافق و مخالف نگرانى و
ترس در دل خانواده بزرگ سمپاد موج میزند و دلها مانند سير و سركه میجوشند،ما
سمپادىها نهالهاى جوانى بوديم كه در سمپاد تالش و رشد كردهايم و قد كشيدهايم.
سمپاد اولين جا در دوران زندگى بسيارى از ما بود كه به استعداد و عاليق ما بها داد
و باعث شكوفايى ،رشــد و موفقيت ما شد؛سمپاد نه تنها يك سازمان،بلكه بخشى
از وجود ما سمپادىهاســت ،سمپاد سرزمين و سازمان شكوفايى ميرزاخانىها،حق
وردىها و...اســت .با توجه به سخنرانىهاى رهبر فرزانه انقالب نتايج و اخبار سمپاد
در سالهاى اخير چندان خشنودكننده نبوده ،اما سمپاد بسيار مهم است .همچنين
از آن جا كه سمپاد سازمانى براى پرورش نخبگان است طبق فرمايشات مقام معظم
رهبرى بايد به آن بها داده شــود تا نخبگان كشورمان بتوانند به خوبى براى كمك
به پيشرفت ميهن عزيزمان تالش كنند .حذف سمپاد مانند دورى از نور براى نهال
كوچك سمپاد است،شايد كورسويى از نور هنوز هم بتابد اما ديگر مانند گذشته به اين
نهالهاى كوچك جان نمیدهد ،با پاك كردن صورت مسئله ،مسئله از بين نمیرود
و هر مسئلهاى كه به وجود میآيد بايد با همت ،تدبير و تالش حل شود و اين بزرگ
ترين درس سمپاد است.با تالش و همت مسئولين و سمپادىها میتوان مشكالت اين
روزهاى سمپاد را حل كرد و نام سمپاد و سمپادى را استوار و پابرجا نگه داشت .وزیر
آموزش و پرورش جناب آقای بطحائی لطفا ،دل نگرانىها و دغدغههاى سمپادىها را
با تدبير خود رفع كنيد.
مهسا باغباني جاويد  -كالس هشتم مدرسه فرزانگان ٧
تیتر اخبار
رئیس پلیس راهور ناجا:یک میلیــون و  200گواهینامه جدید صادر
شده است
مدیرکل بیمه ســامت استان تهران:اقدام برای حذف دفترچه بیمه
در بیمارستانها
ن تا نهم
 کارت آزمون ملی حفظ ومفاهیم قرآن از بیستوهشتم بهم 
اسفندماه توزیع می شود
هوای پایتخت ناسالم برای گروههای حساس است

