پایان کابوس«دراکوال» با پلمب پاساژ

دیروز صبح پاساژ فرسوده و نا ایمن «دراکوال»به منظور پیشگیری از بروز حادثه و خطرات جانی و مالی با حکم دادستانی توسط شهرداری منطقه
 11پلمب شد .نصراله آبادیان شهردار منطقه  11با اشاره به هشدارهای متعددی که به مالک و کسبه پاساژ فرسوده و خطرناک «دراکوال» طی
ماههای گذشته داده شده ،از پلمب این ساختمان خبر داد و گفت :پس از پیگیری های بسیار که در راستای رفع خطر از ساختمانهای ناایمن
مرکز شهر انجام شد؛ با دستور و حکم مرجع قضایی به منظور پیشگیری از بروز حوادث تلخ و ناگوار ناشی از فرسودگی ساختمان و به خطر افتادن
جان و مال کسبه و کارگران  ،پاساژ دراکوال پلمب شد.وی افزود :حکم مرجع قضایی چندی پیش به مالک و کسبه پاساژ ابالغ و طی هماهنگیهای
الزم با کالنتری ،شورای تامین استان،آتش نشانی  و مرجع قضایی  ،پلمب ساختمان انجام شد .بنا بر این گزارش ،پاساژ«افراسیابی» موسوم به
«دراکوال» واقع در خیابان لبافی نژاد کوچه مهرداد واقع شده که به دلیل عدم ایستایی و ناپایداری بر اساس دستور معاونت دادستان عمومی و
انقالب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 37مبتنی بر همکاری نیروی انتظامی با شهرداری جهت پلمب واحدهای ساختمان مزبور اقدام شد.
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یادداشت روز


پیامدهای اجتماعی تجاری سازی
امر آموزش
وحیدکشافینیا
دانشجویدکتریجامعهشناسی

جهان معاصر ،به سرعت در حال پولی شدن است.
اگرچه در ابتدا پول برای تبــادل در بازارها بهوجود
آمد ،اما اکنــون ،از روابط بین دولت هــا گرفته تا
خصوصیترین روابــط صمیمانه بین افراد ،همگی
تحت تأثیر پول قــرار دارند .در ایــن جهان ،فردی
پیشــانی خود را برای مدت معینی به یک شرکت
تبلیغاتی می فروشــد ،مادری اسم فرزند خود را در
ازای دریافت پول به یک شرکت تجاری می فروشد.
به نظر می رسد ،بازار در حال بلعیدن جامعه است .به
همیندلیلاستکهبرخیجامعه  معاصررا«،جامعه  
بازار» نامیده اند .سندل ( )1393از نوعی «انقالب
خاموش» سخن می گوید که باعث شده است طی
سه ده ه گذشته ،بدون اینکه متوجه باشیم از یک
«جامع ه دارای اقتصــاد بازارمحور» به یک «جامعه
بازارمحور» تبدیل شویم .در یک جامع ه بازارمحور،
همه چیز به فروش گذاشته شــده است و تمامی
ارزشها و کیفیتهای اجتماعی در برابر کیمیای
پول رنگ می بازند .در این جامعــه پول بر جایگاه
تعین بخش
«خداوندگاری کاالها» تکیه کرده و بازار ّ
مناسبات اجتماعی است.در ســال  ،1993دولت
سوئیس پس از سال ها جستوجو برای یافتن مکان
مناسب برای دفن زباله های هســته ای ،روستای
کوهستانی ولفاشتاین با جمعیت  2.100نفری را
که در مرکز سوئیس واقع شده است ،به عنوان یکی
از نقاط مناسب برای دفن این زباله ها ،انتخاب کرد.
گروهی از اقتصاددان برای بررســی میزان موافقت
روستاییان با تصمیم دولت ،به روستا اعزام شدند و
پس از تشریح اهمیت مسئله و علت انتخاب نقطه
مذکور ،پیمایشــی انجام دادند .مطابق نتایج این
پیمایش 51 ،درصد از ساکنین منطقه ،بنابه حس
«وطندوستی»،باتصمیمدولتموافقتکردهبودند  .
اقتصاددانان تصمیم گرفتند بــرای افزایش میزان
موافقت روســتاییان ،یک مقرری سالیانه به عنوان
مشوق به هر روستایی پیشنهاد دهند .پس از در میان
گذاشتنتصمیمفوق،طبقنتایجپیمایشوبرخالف
انتظار پژوهشــگران ،میزان موافقت روستاییان با
تصمیم دولت به 25درصد کاهش پیدا کرد (سندل،
 .)1393در واقع ،پیشــنهاد پول تمایل افراد برای
دفن زباله های هسته ای در مجاورت روستای آنها
را کاهش داد .پرســش اساسی این است که به واقع
علت اصلی کاهش تمایل روســتاییان از  51به 25
درصد چه بوده اســت؟ در پاسخ باید گفت ،اگرچه
اقتصاد ،بخش مهمی از حیات اجتماعی را تشکیل
می دهد ،اما منطق و اصول اقتصادی ،از تبیین بخش
زیادی از حیات اجتماعی ،ناتوان هستند  .همه کنش
های اجتماعی با سوگیری نفع شخصی ،صورت نمی
گیرند .اخالق ،مذهب ،احساس ،فرهنگ ،ارزش ها
و هنجارهای اجتماعی نیز بر کنش های اجتماعی،
تأثیرگذار هستند .برای نمونه ،ارزش های اجتماعی
نظیروطنپرستی،نوعدوستی،ایثاروعشق،فراسوی
اسکناس های کاغذی و فلزی قرار می گیرند .پیش از
پیشنهاد پول به روستاییان« ،حس وطن دوستی»
و «وظیفه ملــی» ،ارزش هایی بودند که بیشــینه
روســتاییان را به قبول دفن زباله های هسته ای در
مجاورت محل سکونتشــان ،علیرغم خطرات آن،
واداشــته بودند .در واقع ،منطق حاکم بر موافقت
اکثریت ،مبتنی بر ارزش هــای اجتماعی بود؛ اما با
ورود پول ،این ارزش های اجتماعی زایل شدند و جای
خود را به «منطق بازار» دادند .دیگر پیامد اجتماعی،
تجاری ســازی امر آموزش در ایران ،شئوارگی آن
است که در نتیجه آن ،آموزش ،نه تنها از محتوا تهی
می شود ،بلکه تبدیل به کاالیی برای عرضه در بازار
می شود و به راحتی خرید و فروش می شود .سندل
( )1393در مثال جالب دیگری نشان می دهد که
در ایاالت متحده آمریکا برای افزایش میزان مطالعه
کتاب های غیردرســی در مدارس ،اقتصاددانها
طرحی اجرا کردند که مطابق آن ،به دانش آموزان
در ازای مطالعه  هر کتاب غیردرسی ،مبلغی پول به
عنوان جایزه پرداخت میشد .در ابتدا ،آمار مطالعه
کتاب افزایش پیدا کرد ،امــا در بلندمدت ،علیرغم
اینکهمشوقتعیینشدهپابرجابود،امامیزانمطالعه،
به شدت کاهش پیدا کرد؛ به گونه ای که از میزان قبل
از آزمایش نیز پایینتر رفت .در واقع با ورود پول ،نه
تنها نتیجه  مطلوب حاصل نشد ،بلکه چیزی به نام «
ارزشمطالعهکتاببرایخودکتاب»نیز  زایلگشت.
این همان اتفاقی است که با تجاری سازی عرصه های
اجتماعی ،در یک جامعه روی می دهد .وقتی فرایند
تجاری شــدن ،امر آموزش را دربرمی گیرد ،هدف
تولیدکننده دیگر نه ضرورتا تولید ارزش مصرفی،
بلکه تولید ارزش مبادلهای است؛ یعنی منطق کسب
سود ،هم از سوی تولیدکننده (ارائه دهنده  خدمات
آموزشــی) و هم از ســوی خریدار (دریافت کننده  
خدماتآموزشی)پذیرفتهوعملیاتیمیشود.دراین
بین ،نه تنها ارزش علم زایل می شود ،بلکه نابرابری در
دسترسی به خدمات نیز بهوجود می آید.

در شهر

آب به چشمهعلی برگشت

مدیر عامل متروی تهران از بازگشت آب به چشمه علی در پی عبور دستگاه تی بی ام خبر داد.علی امام با اشاره به بازگشت آب به مظهر چشمهعلی
گفت :به دلیل حفر تونل مترو خط  ۶و حفاری دستگاه تی بی ام شاهد کاهش سطح آب چشمه علی و در مقاطعی نیز شاهد قطع آب در این
چشمه بودیم .وی با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیها مقرر شده بود که تا  ۱۵تیر ماه با خروج دستگاه تی بی ام از این مقطع سنگی تونل ،آب به
چشمهعلی بازگردد ،اظهارکرد :خوشبختانه از   ۹تیرماه آب به مظهر چشمه بازگشت؛ ولی به منظور افزایش بیشترحجم آب و جاری شدن آن
فارغ از مباحث پایینرفتن سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف کشور در فصل تابستان ،به دلیل پیچیدگیهای فنی حادث شده در آببندی
تونل ،اقدامات الزم از طرف پیمانکار ذیربط تحت نظر مشاور و شرکت مترو در حال انجام است .مدیر عامل مترو تهران در پایان گفت :امیدواریم
که با توجه به عبور دستگاه تی بی ام از محدوده چشمه علی در روزهای گذشته و تکمیل آببندیها« ،دبی آب» در این چشمه افزایش یابد و به
حد نرمال تابستانی آن برسد.
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حداکثر قیمت قبر در بهشت زهرا ۱۶ ،میلیون تومان

دو تا بخر ،سه تا ببر
سید مهدی رضوی| گروه جامعه
samar_raz@yahoo.com

این روزها بازار قبر داغ داغ است .از قبرهای
الکچریتا  فروشقبردومتریبهقیمتهای
میلیونی و گاه میلیاردی سوژه این روزهای
رسانهها و فضای مجازی بوده است ،سوژه ای
که تلخ میزند؛ اما حکایت از دغدغه عجیب
این روزهای مردمان این ســرزمین دارد که
نکند مرده مان روی زمیــن بماند .هر چند
مسئوالن قول داده اند که هیچ مرده ای روی
زمیننخواهدماندومدیرعاملسازمانبهشت
زهرا(س)هماعالمکردهبوداگرمشخصشود
کهشخصمتوفیتمکنمالیبرایخریدقبر
نداشته برای دفنش قبر رایگان می دهیم،
اما نباید از این مهم گذشــت که باید عالج
درد قبل از واقعه کرد ...حاال در این بازار داغ
خرید و فروش قبر سازمان بهشت زهرا هم
نمیخواهدعقببیفتدو  بهازایهرسهطبقه
قبری که بخری یک طبقه رایگان به شــما
هدیه خواهد داد.

میلیونیکهنمیدانیرویچهحسابوکتابی
است .مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با
تاکید بر اینکه هر یک از شهروندان تهرانی در
بهشت زهرا یک طبقه قبر به صورت رایگان
دریافت میکنند ،افزود :با توجه به آخرین
الیحهای که در شورای اسالمی شهر تهران
درباره تعیین نرخ بهای خدمات به تصویب
رسید ،حداقل قیمت قبر در بهشت زهرا(س)
به صورت رایگان و حداکثــر قیمت قبر در

هر شهروند که
به سازمان بهشت زهرا (س)
مراجعه کند از سه طبقه قبر،
یک طبقه را بهصورت رایگان
دریافت میکند و دو طبقه
باقی مانده خالی را به صورت
یارانهای با قیمت یک میلیون
تومان دریافت
خواهد کرد

معاون پرستاری وزیر بهداشت اعالم کرد:

توسعه مراکز مراقبت در منزل
به  ۱۸۰۰مرکز

عرضه در سازمان بهشت زهرا (س) که کلیات
آنبهتصویبرسیدواصالحیهمصوبهتعیین
بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت
زهرا(س) که مفاد آن بــه تصویب اعضای
شورای شهر تهران رسید ،گفت :هر دو الیحه
با دقت نظر اعضای شورا در کمیسیونهای
تخصصی مورد بحث و بررسی کارشناسانه
قرار گرفت تا گامی در جهت شفافسازی و
همچنینرفاهحالخانوادههایمتألموداغدار
و بهویژه کم بضاعت برداشته شود.

قیمت قبر در قطعات قدیمی ســازمان که
بیش از  ۴۵سال از عمر آن گذشته حداکثر
 ۱۶میلیون است و بنابراین هیچ گونه افزایش
قیمتی در زمینه قیمت قبور نداشته و صرفا
شرایط و تســهیالت برای افراد کم بضاعت
تسهیل خواهد شد .وی ادامه داد :تصویب این
لوایح یکی از اقدامات مهم و شایسته و قابل
توجه شورای اسالمی شهر تهران بود که برای
چند سال روند آن در شورای قبلی متوقف
شده بود .در حوزه خدمات سازمان بهشت
زهرا(س) برای اولین بار به صورت شــفاف
قیمت خدمات به تصویب رسیده است که در
اینخصوصقیمتهایسایرشهرستانهای
کشور در نظر گرفته شده و حتی در قیاس با
شهرستانهایکشورقیمتهایتهرانبسیار
مناسباستتاافرادنیازمنددرمراجعهبهاین
سازماندچارمشکلنشوند.

طبقه و سرانجام دو طبقه دیگر برای هریک
از شهروندان تهرانی تاکید کرد :شرایطی
فراهم شد تا مردم عزیز و شریف و مراجعین
داغدار بتوانند از خدماتی که در جهت رفاه
حال آنها در نظر گرفته شده ،استفاده کنند.
به موجب این الیحــه کماکان یک طبقه
قبر در سازمان بهشت زهرا(س) به صورت
رایگان اختصاص مییابد و هر شــهروند
که به سازمان بهشــت زهرا (س) مراجعه
کند از سه طبقه قبر ،یک طبقه را بهصورت
رایگان دریافت میکنــد و دو طبقه باقی
مانده خالی را به صورت یارانهای با قیمت
یک میلیون تومان دریافت خواهد کرد و
حتی اگر کسی توان پرداخت همین مبلغ
یا مبلغ اندک خدمات شستوشو ،تکفین
و تدفین را هم نداشته باشد ،به موجب این
الیحه ،سازمان بهشت زهرا (س) میتواند تا
 ۱۲قسط آن را تقسیط کند و اگر در زمان
موعد پرداخت توانایی پرداخت را نداشته
دریافت
باشد ،از آن شــهروند این هزینه

نمیشود.
ساخت و ساز نباید صادر شود و گویا برخی
تصورشان بر این بوده که اگر پرونده قبل از
 ۲۲اسفندماه تشکیل شده باشد ،الزم است
که پروسه ادامه یابد و مجوز ساخت و ساز در
باغات صادر شود .اما تشکیل پرونده حقوق
مکتسبه ایجاد نمیکند و بر اساس قانون
تنها صدور پروانه اســت که میتواند حق
مکتسبهایجادکند.البتهاینتوجیهاتقابل
پذیرش نیست و لغو مصوبه برج باغ برای
همه معاونتها و مناطق الزماالجرا است.

حداکثر قیمت قبر  16میلیون قطعات قدیمی سازمان که بیش از  ۴۵سال
ازعمرآنگذشته،حداکثر ۱۶میلیونتعیین
تومان
قیمت های نجومی قبر که ایــن روزها در شده است .ســعید خال در تشریح آخرین
کانال های مجازی دست به دست میشود   جزییات دو الیحه دستورالعمل نحوه اعمال
دلهرهآور شــده اســت .قبرهای چند صد تخفیف و تقسیط هزینههای خدمات قابل

خریدقبربااقساطبلندمدت
مدیرعاملسازمانبهشتزهرا(س)
درباره اهدای یک طبقه قبر رایگان از سه

تهران قرار گرفته است.
علی اعطا  دیروز در نشســت خبری که به
منظور پاسخگویی به سواالت خبرنگاران در
حوزه شهری برگزار شد ،در پاسخ به سوالی
مبنی بر سرپیچی برخی مناطق شهرداری
تهران از لغو مصوبه برج باغ و صدور پروانه
ساخت و ساز ،در باغات برخی مناطق گفت:
من این موضوع را میدانم و تذکر جدی در
این خصوص به شهرداری دادهام و نامهای
محرمانه خطاب به شــهردار تهران ارسال

کرده و شــماره پروانهها و مناطقی که این
تخلف را از مصوبه شهرداری انجام دادهاند
را اعالم کردم.
وی با بیــان اینکه اما مناســب ندیدم که
ارســال نامه را عمومی کنم اضافه کرد :از
آنجایی که این تخلف در مناطق شهرداری
انجام میشــود ،الزم است که شهرداری و
معاونتهای مربوطه به این تخلف رسیدگی
کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه

تذکر جدی به مناطق در مورد صدور مجوز
ساخت و ساز در باغات پس از لغو مصوبه برج
باغ دادهام ،گفت :ما در اجرای مصوبات شورا
جدیهستیم.
اعطا با بیان اینکه باید شهرداری و معاونین
با این مناطق برخــورد کنند ،گفت :البته
برداشت آزادی از متن مصوبه انجام شده
است؛ به گونهای که ما در  ۲۲اسفندماه با
لغو مصوبه برج باغ اعالم کردیم که بعد از
ابالغ این لغو ،پروندهای در مورد صدور مجوز

سخنگوی شورای شهر تهران از سرپیچی
برخی از مناطق شهرداری تهران از مصوبه
لغو برج باغ خبر داد و گفت :شماره پرونده و
نام مناطقی که همچنان مجوز ساخت و ساز
در باغات را صادر کردهاند ،در اختیار شهردار

رفاه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

 ۱۹شرکت صندوق بازنشستگی
واگذار شد

ایسنا :مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان
اینکه فهرست شرکتهای زیانده صندوق بازنشستگی
مشخص شده و  ۱۹شرکت در روزهای آینده در بورس و
فرابورس ارائه میشوند گفت :فروش سهام شرکتهای
ســودده به زیر ۵۰درصد هم شــروع و در بورس وارد
شده است.
جمشید تقیزاده با اشــاره به وضعیت فعلی اقتصادی
شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
اظهار کرد :شــرکتها و بنگاههای اقتصادی صندوق
عمدتا از طریق رد دیون دولت بابت بدهی که به صندوق
داشتهاند واگذار شده است.
وی افزود :بسیاری از این شرکتها کم بازده و زیانده
هستند .سعی ما این بوده است که در راستای عمل به
تصمیمات و سیاستهای رئیس جمهور مبنی بر خروج
از بنگاهداری عمل کنیم.مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری با بیان اینکه تیمی قوی چیده شده و خروج از
بنگاه داری از طریق این تیم پیگیری و دنبال می شود

گفت :شــرکتهای کمبازده در اولویت اول واگذاری
قرار دارند و سعی میکنیم به موازات آن سهام خود را
در شرکتهای سودده به کمتر از  ۵۰درصد برسانیم و
مدیریت را به بخشهای غیردولتی بسپاریم تا شرکتها
را توانمند کنند.
تقیزاده ادامه داد :فهرســت آن دسته از  شرکتها که
زیانده هستند مشخص شده و  قرار است  ۱۹شرکت در
روزهای آینده در بورس و فرابورس ارائه شوند .هیئت امنا
و هیئت مدیره صندوق تالش میکنند به تحقق سیاست
خروج از بنگاهداری کمک کنند .ضمن آنکه از حمایت
رئیس جمهور برخوردار هستیم و باید شرکتها از وضع
موجود خارج شــوند؛ زیرا وضع فعلــی رضایت بخش
نیست و باید وضع مطلوب را تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه تاکید ما واگذاری شرکتها به بخش
خصوصی است اظهار کرد :واگذاری به بخش خصولتی
چندان مدنظر نیســت و نمیخواهیم بخش خصولتی
وارد سیستم شود .واگذاریها شروع شده و امید است
در آینده بسیار نزدیک شرکتهای مدنظر در فرابورس
و بورس ارائه شوند .فروش ســهام مابقی شرکتهای
ســودده به زیر  ۵۰درصد هم شــروع و در بورس وارد
شده است.

خانواده
رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد

اختصاص اعتبار  ۲۰۰میلیاردی برای
تأمین زیرساختهای اجرایی قانون
حمایت از معلوالن

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور از اختصاص ۲۰۰
میلیارد تومان بودجه برای فراهم کردن زیرساختهای
اجرایی قانون حمایت از حقوق معلوالن در بودجه ۹۷
خبر داد.
انوشیروان محســنی بندپی در جمع خبرنگاران و در
حاشیه مراســم تجلیل از دســت اندرکاران تدوین و
تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ،با
بیان اینکه تصویب الیحه قانون حمایت از حقوق افراد
دارای معلولیت در شهریور  ۹۶از سوی دولت با همراهی
کارشناسان ،صاحبنظران و ســازمانهای مردم نهاد
فعال این حوزه به بنده پیشنهاد شد ،گفت :مجلس نیز
در دو کمیسیون بهداشت و اجتماعی بررسی الیحه را در
دستور کار قرار داد و در نهایت این الیحه در بهمن سال
گذشته به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه در هشــتم اردیبهشت ماه امسال این

قانون پس از تایید شــورای نگهبان جهت اجرا  ،ابالغ
شده اســت ،افزود :رئیس جمهور دستگاههای اجرایی
را موظف به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای
معلولیت کرد.
به گفته وی ،این قانون شــرایطی را فراهم میکند که
معلوالن دیگر منزوی نباشند و شرایط اشتغال ،سالمت
و مطالبات آنها در مورد مناسب سازی فضاهای شهری
فراهم شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال
که آیا همه بخشهای این الیحه نیازمند دریافت بودجه
است ،گفت :همه بخشهای این قانون نیازمند بودجه
نیست؛ برای مثال قانون استخدام سه درصدی معلوالن
در دستگاههای اجرایی کشــور نیاز به بودجه ندارد و
سازمان اســتخدامی کشور موظف اســت  3درصد از
ظرفیت استخدامی دستگاههای اجرایی را به معلوالن
اختصاص دهد که نمونــه اخیر آن در مــورد آزمون
استخدامی آموزش و پرورش بود.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه همه دستگاهها مکلف
هستند این قانون را اجرا کنند ،تاکید کرد :در صورت
عدم اجرای این قانون ،سازمان بهزیستی میتواند آن را
از طریق منابع قضایی پیگیری کند.

پرسه در شهر
دختری به نام زری
این عکس  راوی حکایت
دختری  ۲۷ساله به نام زری
از دیار مازندران در نزدیکی
روستای بابا کاله است که از
زمان کودکی خودش را وقف
پدرش کرده است  .کارش را از
ته دل و با لبخندی بر لب انجام
می دهد و اینگونه احساس
میکنی که چه قدر از رسیدگی
به پدرش خرسند است.
قهرمان این عکس ها با وجود
اینکه سن ازدواج اش کم کم
میگذرد ،ولی در تصمیم اش
برای پرستاری از پدرش قاطع و
مصمم است.
عکس :مهر

مدیر کل دفتر آسیبدیدگان اجتماعی سازمان
بهزیســتی گفت 60 :درصد کــودکان کار و
خیابانی از اتباع خارجی هستند که به شهرهای
بزرگ مهاجرت میکنند و به عنوان یک کانون
آســیب باید در رابطه با آنان اقدامات الزم را
انجام داد .
رضا جعفری گفت :عدم مســئولیتپذیری
خانوادهها سبب شده تا کودکان  برای کسب
درآمد به خیابانها کشانده شوند که در بحث
توانمندسازی این خانوادهها سازمان بهزیستی
برنامههایی را در دستور کار دارد .
مدیرکل دفتر آسیبدیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی گفت :آمارهایی که وجود دارد ،حاکی
از آن است که بسیاری از کودکان کار بازمانده از
تحصیل هستند ،یا ترک تحصیل کردهاند که
باید تحت آموزش قرار بگیرند .

بهداشت

شفاف؛قبرنجومینداریم
ســعید خال افزود :در سال ۱۳۹۶
سازمان بهشــت زهرا (س) حدود ۲۲۵۰۰
قبر رایگان به شهروندان اهدا کرده است و با
تصویبالیحهتعیینبهایخدماتدربهشت
زهرا(س)عالوهبرایجادشفافیت،خطبطالنی
بر شایعههای قبر نجومی و قبر میلیاردی و...
نیز بود و برای تمامی شهروندان روشن کرد
که امروز در این سازمان حداقل قیمت قبر در
بهشت زهرا(س) به صورت رایگان و حداکثر

نامه محرمانه شورا به
شهرداری و اعالم لیست
متخلفان برج باغها

 60درصد کودکان کار و خیابان
از اتباع خارجی هستند

حرکت کاروان پیاده امام رضا(ع)  -قم

همزمان با آغــاز دهه کرامت و میالد حضــرت فاطمه معصومه(س) حرکــت کاروان پیاده
امامرضا(ع) نیز با حضور بیش از  ۱۵۰نفر زائر پیاده از قم به سمت مشهدالرضا آغاز شد.
عکس:ایسنا

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت
 ۷۵۰مرکز مشاوره پرستاری و مراقبت در منزل،
گفت :تا پایان برنامه ششم توسعه تعداد این
مراکز به  ۱۸۰۰مورد افزایش مییابد .دکتر مریم
حضرتی ضمن بازدید شبانه از بیمارستانهای
رازی و  ۱۷شهریور رشت ،در دیدار با رییس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،گفت :جمعیت
ایران به سمت سالمندی در حرکت است و
تا  ۳۰سال آینده کشور پیری خواهیم داشت.
کشور سالمند و پیر مشکالت خاص خود را دارد
و باید از امروز به فکر سالمت جامعه باشیم تا
دوران سالمندی موفق و سالمی را داشته باشیم.
وی پوشش بیمهای مراکز مشاوره و مراقبت در
منزل را اقدامی مثبت و شایسته دانست و افزود:
در حال حاضر بیش از  ٧٥٠مرکز مراقبت در
منزل در کشور وجود دارد که باید تا پایان برنامه
ششم توسعه به  ١٨٠٠مرکز در کشور برسد.
در ادامه این جلسه ،شاهرخ یوسفزاده ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه جامعه
پرستاری قشر بزرگی از نظام سالمت است،
گفت :استعدادهای خوبی در جامعه پرستاری
یافت میشود و اعتماد و استفاده از پرستاران در
هر جایگاهی موفقیتآمیز بوده است .وی افزود:
برنامههای دانشگاه با نگاه همراهی و همدلی با
حوزه پرستاری است و نگاه دانشگاه علوم پزشکی
گیالن برای حوزه پرستاری همگام با برنامههای
معاونت پرستاری دنبال میشود .یوسفزاده با
اشاره به اینکه ارتقای سالمت جامعه چشم انداز
دانشگاه علوم پزشکی گیالن است ،افزود :نقشه
جامع درمان تدوین شده است و امیدواریم با
دیدگاههای خوبی که در این دوره وجود دارد ،ما
هم بتوانیم قدمهای خوبی برداریم .استان گیالن
استان سالمندی است که همین امر باعث توجه
بیشتر به بیماریهای غیرواگیر میشود .وی
توسعه آموزش جامع و کارآفرین را از برنامههای
معاونت آموزشی این دانشگاه اعالم کرد و افزود:
عدالتمندی و پایبندی به اخالق حرفهای از
دیگر برنامههای دانشگاه است.

محیط زیست
خیزش گرد و خاک در تهران و
 ۹استان دیگر

مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناسی کشور ضمن اشاره به کاهش چهار تا
شش درجهای دما در استانهای ساحلی خزر،
از وزش باد شــدید و گرد و خــاک در تعدادی
از اســتانها از جمله ســمنان ،اصفهان  ،قم،
مرکزی ،قزوین ،البرز ،تهران ،خوزستان  ،ایالم و
کرمانشاه خبر داد.
احد وظیفــه گفت :امروز(  ۲۷تیــر ماه) بارش
پراکنده در برخی از نقاط گیــان ،مازندران،
اردبیل ،شمال آذربایجان شــرقی و غربی رخ
خواهد داد .مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی کشور ،اظهار کرد :طی دو
ن و بلوچســتان،
روز آینده در جنوب سیســتا 
ارتفاعات شــرق هرمزگان ،ارتفاعات کرمان و
ارتفاعات شــرق فارس در ســاعات بعدازظهر
و اوایل شــب ،رشــد ابرهای همرفتی ،گاهی
رعدوبرق و وزش باد رخ میدهد.
به گفته وظیفه ،طی امروز و فــردا در برخی از
مناطق شمال شرق و شرق وزش باد شدید و گرد
و خاک پیشبینی میشود .همچنین در برخی از
نقاط مانند سمنان ،اصفهان ،قم ،مرکزی ،قزوین،
البرز و تهران وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک
پیشبینی میشود .این کارشناس هواشناسی
در ادامه اظهار کرد :در دو روز آینده شرق دریای
عمان و در روز پنجشــنبه ( ۲۸تیر ماه) نواحی
مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج پیشبینی
میشــود .وی در پایان در مورد شرایط جوی
تهران طی دو روز آینده ،گفت :آســمان تهران
امروز و فردا ( ۲۷و  ۲۸تیر ماه) صاف و در برخی
از ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
بیشترین و کمترین دمای تهران در این دو روز
 ۴۰و  ۲۸درجه ســانتیگراد و  ۳۹و  ۲۷درجه
سانتیگراد خواهد بود.

