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هشدار تامین اجتماعی به بیمه شدگان درخصوص 
تماس کالهبرداران برای ارائه »کارت هوشمند سالمت«

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیه ای 
ضم��ن تاکید بر اینکه س��ازمان تأمین اجتماع��ی برای حذف 
دفترچه های کاغذی و ارائه کارت هوش��مند سالمت هیچگونه 
وجه��ی دریافت نمی کند، از بیمه ش��دگان خواس��ت تا فریب 

تماس سوء استفاده کنندگان را نخورند.
درپی تماس تلفن��ی عده ای س��ودجو در روزهای اخیر با 
بیمه ش��دگان و مستمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی در 
قالب ش��رکت های درمانی برای ارائه کارت هوش��مند سالمت 

در ازای دریافت وجه، س��ازمان تامین اجتماعی اعالم می دارد؛ 
هیچگون��ه تماس��ی از س��وی این س��ازمان با بیمه ش��دگان و 
بازنشس��تگان برای دریافت وجه انجام نمی شود و بیمه شدگان 

فریب سوء استفاده کنندگان را نخورند.

ویی در کمین سالمندان مسمومیت دار
متخصص مسمومیت های شیمیایی و دارویی با اشاره 
به اینکه تکرار مصرف دارو در سالمندان موجب مسمومیت 
آنها می ش��ود، گفت: نزدیکان س��المندان باید در زمان و 

مقدار تعیین شده، دارو را در اختیار آنها قرار دهند.
عبدالکری��م پژوم��ن گفت: نزدی��کان و اطرافیان این 
افراد باید در زمان و مقدار تعیین ش��ده، دارو را در اختیار 
س��المندان قرار دهن��د. وی ادامه داد: ق��رار دادن دارو به 
مقدار زیاد ممکن است موجب شود سالمند بیش از آنچه 

الزم است داروها را مصرف کند و دچار مسمومیت شود.
وی تاکی��د کرد: در س��المندان پدیده ای اس��ت به نام 
اتوماتیزه یعن��ی رفتارهای تکرارگونه وج��ود دارد لذا گاهی 
فراموش می کنند که داروهایشان را مصرف کرده یا نکرده اند. 
لذا در بسیاری از مواقع سالمندان مصرف دارو را تکرار می کنند 
و دچار مس��مومیت می شوند همچنین برای سالمندانی که 
چند بیماری دارند و ناچار هستند چندین دارو را با هم مصرف 
کنند، احتمال فراموشی در زمان و مقدار دارو بیشتر می شود.

ویس های مدارس  ساماندهی ۱۰ درصد سر
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 

از ساماندهی ۱۰ درصد سرویس های مدارس خبر داد.
ش��هربانو امانی با اشاره به س��اماندهی سرویس های 
مدارس گفت: گزارش��ی که سازمان تاکس��یرانی درمورد 
ساماندهی س��رویس های مدارس داد، این بود که امسال 
ب��ه طور اس��تثنا خودروهای پرایدی که رانن��ده آن زنان 
سرپرست خانوار هستند، استفاده شود و بعد خودروهای 

پراید ساماندهی و سپس حذف شود.
عضو کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر 
ته��ران ب��ا بیان اینک��ه فق��ط ۱۰ درصد س��رویس های 
مدارس س��اماندهی ش��ده اند، گفت: مابقی سرویس های 
مدارس توس��ط اولیای دانش آموزان انتخاب می شود و با 
مسئولیت خانواده هاست. البته طبق آیین نامه، هر اتفاقی 
بیفتد، مس��ئولیت با خانواده است. وی ادامه داد: موضوع 
ساماندهی سرویس های مدارس در دستور کار شورا قرار 
دارد و باید در این زمینه استاندارد سازی صورت پذیرد.

۵ ترکیب گیاهی برای رفع وسواس و نگرانی
نوش��یدن دمنوش قرنفل یا میخک ، ضد وحش��ت ، 

وسواس و خفقان است و ...
ش��ربت ش��کوفه پنبه برای رفع وسواس ، تشویش و 
نگرانی بسیار مفید اس��ت؛ برای این منظور با 75۰ گرم 
ش��کوفه پنبه، ش��ربتی تهیه کرده و روزانه یک استکان 

میل شود.
خوردن آب پز ش��ده گوش��ت قرقاول هم��راه با پیاز 
ف��راوان ، مول��د خ��ون صالح و مق��وی فه��م و ادراک و 

تقویت کننده مغز و دماغ و رافع وسواس است.
خ��وردن چای دارچین��ی حافظ قوای جس��مانی و 
روحان��ی و طبیعی ب��وده و برای رفع وس��واس، خوف و 
جنون مفید است. خوردن ریواس برای رفع وسواس مفید 
است همچنین خوردن تخم گشنیز بوداده به مقدار 2 تا 
5 گرم همراه با سویق گندم و جو، درمان کننده وسواس 
اس��ت؛ بدیهی اس��ت باید مصرف تخم گشنیز بوداده هر 

روز ادامه یابد تا بهبودی حاصل شود.

دکانی برای درآمدزایی
وقتی مردم می  بینند مس��ئوالن نسبت به ترافیک و آلودگی 
ه��وای تهران بی  تفاوت هس��تند یا حداقل توان حل مش��کل را 
ندارن��د واقعا دلس��رد می  ش��وند. مثال برای کاه��ش آلودگی هوا 
در مرک��ز ش��هر، موضوع طرح ترافیک مطرح و اجرایی ش��د اما، 
ش��هرداری طرح ترافیک می فروش��د یعنی اینک��ه طرح ترافیک 
ب��ه خاطر آلودگی نبوده بلکه دکانی برای درآمدزایی ش��هرداری 
اس��ت. باالخره ترافیک عالوه بر تاثیرات بسیار بدی که بر اعصاب 
و روان مردم دارد باعث اتالف میلیاردها س��اعت وقت ارزش��مند 
مردم می شود و همچنین میلیاردها لیتر سوخت بی مورد مصرف 
می شود. باید نگاه مسئوالن حل اساسی و ریشه ای این معضالت 

باشد نه طرح های کاسب کارانه.
 تیموری

 
قیمت ها به دست دالل ها افتاده

اجاره خانه  ها س��ر به فلک زده و هیچ نظارتی از سوی دولت 
انجام نمی ش��ود. عده ای دالل از خدا بی خبر برای مردم نس��خه 
می نویس��ند و قیمت ه��ا را نجومی می کنند. دول��ت محترم باید 
براس��اس منطقه، محله، عمر ساختمان، امکانات ساختمان و این 

قبیل مس��ائل یک قیمت گذاری در کل س��طح شهر تهران انجام 
و ابالغ کند. باید نرخ اولیه را دولت مش��خص و بنگاه های موظف 
به رعایت آن باش��ند. امروز قیمت ها سلیقه ای و به دست دالل ها 

افتاده لذا دارند پوست مردم را می کنند.
شکیبی

 
عوام فریبی ممنوع

برادر آقای جهانگیری تخلف ک��رده و باید تاوان بدهد اینکه 
آقای جهانگیری انگ سیاسی به موضوع می زند فریب افکار عمومی 
است. این همه مسئوالن دولتی از مبارزه با فساد صحبت می کنند 
پس چرا س��ریع در مقابل ق��وه قضاییه موضع گی��ری می کنند؟ 
همی��ن آق��ای جهانگی��ری در مناظرات ریاس��ت جمهوری فقط 
علی��ه آقای احمدی نژاد و دولتش س��خن گفت و از فامیل بازی  ها 
و رابطه  بازی ه��ای آن دول��ت انتقادها کرد اما ام��روز که برادرش 
را گرفته اند از سیاس��ی بازی س��خن می گوید. آق��ای جهانگیری 
کدام سیاس��ی بازی؟ برادر ش��ما تخلف کرده لطف��ا به جای این 
مس��خره بازی  ها از مردم عذرخواهی کنید ؛ باالخره برادر شما بوده 
و شما به عنوان کسی که در دولت مدعی مبارزه با فساد هستید 
باید بیش��تر مراقب خانواده و نزدیکانتان باش��ید. مفسدان در هر 

لباس و پس��ت و مقامی باید مجازات ش��وند و هیچ مسئولی هم 
حق ن��دارد عوام فریبی کند. باید اجازه بدهند قوه قضاییه بدور از 

جنجال های سیاسی و رسانه ای با متخلفان برخورد کند.
دریایی

قلم انتقاد کردن را شکسته اند
تا زمانی که رس��انه ها دستش��ان در جیب دولت باشد رسانه 
مستقل و به دردبخور نخواهیم داشت. باید رسانه ها به معنی واقعی 
خصوصی شوند و رقابت مثل امروز ناعادالنه نباشد. امروز رسانه  های 
دولتی از رانت بیت  المال استفاده می کنند و فضایی را برای رقابت 
رس��انه های نیمه خصوصی نمی  گذارند. امروز اکثر رس��انه ها برای 
اینکه بتوانند یارانه بیشتری بگیرند، قلم انتقاد کردن را شکسته اند 
و فقط تعریف می کنند. مردم در مشکالت غوطه ور هستند آن وقت 

مثال رسانه ها از برگزاری مراسم بادبادک بازی گزارش می زنند!
ناشناس

 
کالهبرداری شاخ و دم که ندارد

آقای روحانی چهار س��ال قبل و در کوران انتخابات ریاس��ت 
جمه��ور از تولید خودروهای بی کیفیت و گران داخلی انتقاد کرد 

و وعده داد صنعت خودروسازی را دگرگون می کند. بیش از چهار 
سال از عمر دولت می گذرد و نه تنها کیفیت خودروهای ساخت 
داخل بهتر نش��د بلکه قیمت آنها نیز افزایش داشته است. یعنی 
آقای روحانی که اینقدر خوب حرف می زند توان مبارزه با مافیای 
خودرو را ندارد؟ مردم ایران مگر آدم های عقب افتاده ای هس��تند 
که در روز روش��ن خودروهای بی کیفیت داخل��ی را مجبورند با 
قیمت خودروهای باکیفیت خارجی بخرند؟ کالهبرداری ش��اخ و 
دم که ندارد همین کاری که خودروسازان می کنند کالهبرداری 
است. همه جای دنیا قیمت خودرو براساس معیارهای بین المللی 

تعیین می شود اما در ایران فقط حرف زور است.
رمضانی

ارزانی کجایی
ارزانی کجایی که یادت بخیر. آقا یا خانم ارزانی چه اتفاقی افتاد که 
قهر کردی و رفتی؟! مسئوالن بی معرفت که همیشه قول حل مشکالت 
مردم را می دادند و می دهند دلت را شکس��تند؟! برخی مسئوالن که 
بی لیاقت هستند از تو خوششان نمی آمد و احتماال حرف بدی بهت 

زدند که رفتی و دیگر سر سفره ما نیامدی و سری به ما نزدی!
بابایی

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
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نگاه

 آقای وزیر!
 به جای حل مشکالت درمانی مردم

وارد سیاسی زدگی نشوید

جانباز نخاعی دوران دفاع مقدس
سجاد قنبری

در سخنان چند روز پیش جناب وزیر بهداشت، درباره حضور 
ایثارگران در رشته های دانشگاهی، الفاظی به کار برده شده که به 
نظرم باید توضیح و تعریف شود. ایشان از لفظ عوام فریبی برای این 
حضور استفاده نمودند، البته اگر ایشان می دانستند که برای اولین 
بار بحث ورود دانشجویان شاهد وایثارگر به دانشگاه، به دستور پیر 
فرزانه، امام خمینی)ره( صورت گرفت، شاید از لفظ مناسب تری 
- حداقل برای حفظ ظاهر - بهره می بردند. ولی ای کاش ایشان و 
هم کیشانشان به جای استفاده صرف از نام امام)ره(، کمی هم با 

افکار بلند و پیشرفته ایشان هم آشنا می شدند.
اینک��ه حضرت ام��ام)ره(، خواه��ان حضور این قش��ر در 
دانش��گاه بود، نه به خاطر دادن اجر و ث��واب ایثارگری به این 
قش��ر بود و نه می خواس��ت در قبال ایثار آن ه��ا، با این لطف 
جبران کند، قطعا اندیش��ه امام باالتر از این ها را می دید، قصد 
ایش��ان از این کار، اسالمی کردن دانش��گاه ها، به معنی واقعی 
بود، چه اینکه به تایید همه کارشناس��ان، دانشگاه ها با دستور، 
اس��المی نمی شوند. حاال چه به مذاق بعضی  خوش بیاید و چه 
نیاید، در مقطعی از دوران جنگ، دانش��گاه ها از دانش��جویان 
انقالبی خالی ش��د، آن ها که اهل انقالب بودند و اولویت جنگ 
را می فهمیدند، یا اصاًل به س��مت دانشگاه نرفتند و یا به خاطر 

حضور در جبهه، از تحصیل انصراف دادند.

حض��رت امام)ره( این نکته را به خوبی فهمیده بود که ثبات 
انقالب و نظام، وابسته به تحصیلکرده های انقالبی دارد. در زمانی 
که عزیزان این کش��ور در حال دفاع از اصل و کیان نظام بودند، 
عده ای فارغ از این مسائل در دانشگاه های ایران و خارج مشغول 
طی مراحل علمی بودند. جنگ تمام ش��د. امنیت مرزها تامین 
ش��د. حال وقت آبادانی بود. عزیزانی ب��ا تن مجروح و فرزندانی 
بدون پش��توانه پدر ماندند یکس��و، و یکس��و عزیزکرده هایی با 
مدارک علمی از داخل و خارج که به س��رعت کرسی های علمی 
دانشگاه ها و سیاست را پرکردند. دو دوست که زمانی هم رشته 
در دانشگاه بودند، فاصله گرفتند. یکی که اولویت جنگ را درک 
ک��رد با تنی مجروح در آسایش��گاه و دیگری ک��ه اولویت را در 
تحصیل دیده بود، در س��ایه امنیتی که دوستش فراهم کرد در 
کرس��ی هیئت علمی و پس��ت باالی مدیریتی جای گرفت. به 

همین راحتی جنگ، بین این افراد خط کشید.
و ای��ن خط عریض تر و عریض تر ش��د ت��ا آن روز که وزیر 
محترم بهداشت اینگونه با جرأت و شجاعت بر این قشر بتازد. 
ام��ا آقای وزیر، بنظرم در معنی لفظ عوام فریبی دچار اش��تباه 
شده اید. عوام فریبی این است که به جای حل مشکالت درمانی 
مردم، وارد سیاس��ی زدگی ش��ویم. عوام فریبی این اس��ت که 
به جای پاس��خ به جامعه پزشکی درخصوص اعتراضات صنفی، 
برای فرار از پاس��خ، به ط��رح مباحث حاش��یه ای این چنینی 
بپردازیم. عوام فریبی اینس��ت که س��همیه هایی شبیه سهمیه 
شاهد و ایثارگر برای فرزندان اعضای هیئت علمی و مسئوالن 
هس��ت که درموردش هی��چ اظهارنظری نمی ش��ود ولی برای 

سهمیه شاهد همه کارشناس می شوند.
عوام فریبی این اس��ت که فالن هیئت علمی دانش��گاه به 
پاس خدماتش و فالن مسئول مملکت به خاطر مسائل امنیتی 
بتواند فرزندش را از هر رش��ته ای به رش��ته پزش��کی دانشگاه 
ته��ران انتقال دهد و ص��دای وزیر عدالت طل��ب درنیاید ولی 

خدمات ش��هید به انق��الب درحدی دیده نش��ود که فرزندش 
برطبق قانون بتواند از س��همیه ورودی به دانش��گاه اس��تفاده 
کند و مورد مواخذه وزیر قرار بگیرد. عوام فریبی این اس��ت که 
نم��ک امنیت حاصل از تالش عده ای را بخوریم و بعد از راحت 
ش��دن خیالمان از در امان ماندن زن وبچه، نمکدان بشکنیم. 
عوام فریبی این اس��ت که کسی برای عضو هیئت علمی شدن، 
مدارک حض��ور در جبهه ارائه دهد و بعدها که پس��ت وزارت 
گرفت از اختالف س��طح تحصیل��ی جبهه رفته ه��ا و نرفته ها 
بگوید. عوام فریبی این است که کسی با سوء استفاده از درمان 
مس��ئولین، از رانت ارتباط با ایشان استفاده کند و مجوزهایی 
بگیرد و ثروتی افس��انه ای به هم بزند. عوام فریبی این است که 
درمان بیماری مس��ئولین و مدیران رده باالی کشور، وسیله ای 

بشود برای طی مراحل ترقی در سیاست و اقتصاد.
و اما فرمودید دانش��گاه های تهران جای نخبگان اس��ت. اما 
نگفتید نخبه کیس��ت؟ نخبه آن کسی نیس��ت که زیر سایه پدر 
و م��ادر در آرامش خاط��ر بدون اینکه دوری پ��در فکرش را آزار 
دهد، ش��ب ها تاصبح درس خوندانده است. نخبه آن کسی است 
که شب ها دور از چشم مادر از غم پدر گریست، دست پدرها را در 
دستان دوستانش دید و حسرت آغوش پدر را در سینه حبس کرد 
و با تمام این ها درس خواند. نخبه آن نیست که زیر کولر و آرامش 
درس خواند و بعد شد هیئت علمی. نخبه آن کسی است که رفت 
جنگید برای حفظ وطن و بعد با تن مجروح برگشت. شاید مثل 
بعضی ها به خاطر درد، شب تا صبح نتوانست درس بخواند، ولی هر 
وقت دردش فرو کش کرد خواند. خیلی از اوقاتش به مش��کالت 

مجروحیتش تلف شد ولی هروقت زمان پیدا می کرد می خواند.
آقای وزیر، مرد آن کس��ی اس��ت که هر چیزی را در جای 
خودش ببیند، عادل کس��ی اس��ت که به تناسب هر چیز به آن 
مطلب نگاه کند و حکم کند، عالم آن کس��ی اس��ت که از روی 
آگاه��ی ح��رف بزند و حرف های��ش را با سیاس��ت زدگی قاطی 

کند. اگر ش��ما مالک نخبگی در کشور را زدن چند تست بیشتر 
می دانی��د، وای به حال نخبگان کش��ور. آقای وزی��ر، کنکور به 
روش��ی که در ایران اجرا می ش��ود در چند کشور پیشرفته دنیا 
اجرا می شود؟ کدام کشور مالک سنجش نخبگانش را به ساعت 
فالن، فالن روز، موکول کند و اگر بر فرض در آن س��اعت فردی 
که یک سال زحمت کشیده در راه آمدن، حادثه ای برایش پیش 
بیاید که نتواند سر جلسه حاضر شود، از آمار نخبگان حذف شود. 
آقای وزیر! کدام کشور مالک سنجش نخبگانش را به آزمون هایی 

موکول می کند که بارها تقلب در آن افشا شده است؟
اگ��ر بفرمایید طبق قانون برای ورود به دانش��گاه این روش 
وضع ش��ده و ما چاره ای جز اجرای قانون نداریم نیز بنده عرض 
می کنم همان قانونی که ورود به دانشگاه را به شیوه کنونی وضع 
کرده بنا به مصالحی که شاید درکش برای بعضی ها سخت باشد، 
تصمیم گرفته که برای ورود ش��اهد و ایثارگر س��همیه بگذارد. 
آقای وزیر؛ صرفاً جهت اطالع عرض می کنم کاش قبل از اینگونه 
اظهار نظرها، از خدمات و بورس های تحصیلی کشورهای اروپایی 
و آمریکا به سربازان و آسیب دیدگان جنگی شان اطالعی کسب 

می کردید تا بدانید این امر منحصر به ایران نیست.
در دی��دگاه امام)ره( دانش��گاه از بحث حض��ور ایثارگران 
بیش��تر منتفع می شود تا خود ایثارگر. در نگاه امام)ره( کسانی 
ک��ه برای منافع کش��ور حاضر ش��ده اند از عزیزترین قس��مت 
زندگی ش��ان یعنی س��المتی خود بگذرند هرگز ب��ه این نطام 
خیانت نخواهند کرد، پس شایسته است در کنار این خصیصه 
برای خدمت هرچه بیش��تر به نظام به س��الح دانش هم مجهز 
شوند. در دیدگاه امام)ره( ایثارگر یعنی خادم به تمام معنا و هر 
چه خادم به لوازم خدمت مجهزتر باشد، بهتر خدمت می کند. 
فرق خادم با آن کس��ی که دنبال دنیاست این است که خادم 
اگر به س��الح علم مجهز شد، آن سالح را برای خدمت بیشتر 

به مردمش خرج می کند.)تسنیم(

پس از گذش��ت نزدیک به 4 
دهه از طرح ایده ایجاد پارک پایتخــــت

رئیس  پردیس��ان،  طبیع��ت 
جدید سازمان محیط زیست به صراحت اعالم کرد: 
م��ا توان مالی نگهداری این پارک را نداش��ته و از 
همی��ن رو پردیس��ان را به مدت ۱5 س��ال تمام و 

کمال به شهرداری واگذار کردیم.
ی��ک عرص��ه 27۰ هکتاری یا ب��ه قول رئیس 
س��ازمان محیط زیست ۱8۰ هکتاری در قلب یکی 
از گران قیمت تری��ن نقاط غرب تهران قرارگرفته و 
بیش از 4 دهه تالش ش��ده ب��ود مانند دیگر نقاط 
تهران تبدیل به پارک مصنوعی و دس��ت کاش��ت 
نشود و عنوان پارک طبیعت یا همان اکو پارک را 
بدون هیچ اقدام مؤثری به یدک می کشید به ثمن 

بخس به شهرداری تهران واگذار شد.
س��اخت اکو پارک ی��ا همان پ��ارک طبیعت 
پردیسان یکی از نخستین تصمیمات سازمان نوپای 
محیط زیس��ت در دهه 5۰ شمسی بود که هرچند 
ایجاد این پارک با ایده جمع آوری گونه های گیاهی 
و جانوری سراسر جهان بلندپروازانه بود و این ایده 
همانند س��ازمان نوپا و مترقی محیط زیست جدی 

گرفته نشد.

س��ال ها گذشت و ایده ایجاد اکو پارک جهانی 
به اکو پارکی ملی ش��امل گونه های طبیعی ایران 
تنزل پی��دا کرد، اما پس از گذش��ت نزدیک به 4 
دهه از طرح این ایده، عیسی کالنتری رئیس جدید 
س��ازمان محیط زیست به صراحت اعالم کرد: ما نه 
ت��وان مالی نگه داری این پارک که به قول خودش 
باقیمانده ریه تهران اس��ت را داری��م و نه توانایی 
س��اخت یک اکو پارک که حت��ی بتواند گونه های 

بومی ایران را برای مردم به نمایش بگذارد.
گوی��ی پس از گذش��ت 43 س��ال هن��وز نه 
س��ازمان محیط زیست با بودجه نحیف صد و اندی 
میلیاردی اش از سوی دولت جدی گرفته می شود 
و ن��ه  تنها عرصه طبیع��ی باقیمانده ش��هر تهران 
توان مقاومت در مقابل ولع ساخت وس��از سیمانی 

شهرداری را دارد.
محمدج��واد محم��دی زاده رئی��س س��ازمان 

محیط زیس��ت در دول��ت ده��م ک��ه تصمیماتش 
هم��واره م��ورد انتق��اد معصوم��ه ابت��کار رئیس 
س��ازمان محیط زیست در دولت های هشتم، نهم و 
یازدهم بود، در س��ال ۱389 تصمیمی مش��ابه به 
عیس��ی کالنتری گرفت و اعالم کرد تصمیم دارد 
تصدی گری این پارک را به پیمانکاران بس��پارد تا 
در این عرصه یک اکو پارک احداث کنند، تصمیم 
جسورانه س��اخت اکو پارک از سوی محمدی زاده 
ه��م از نظر ابتکار که آن روزها در ش��ورای ش��هر 
تهران بود، مخرب آمد و با ایجاد یک موج رسانه ای 

مانع اجرای این طرح شد.
پ��س از روی کار آم��دن دوب��اره ابت��کار در 
س��ازمان محیط زیست و حضور محمدباقر قالیباف 
در شهرداری تهران بارها پیشنهاد بهسازی فضای 
سبز پردیسان به س��ازمان محیط زیست داده شد، 
قالیباف می گفت نگهداشت پارک را به ما بسپارند 

و مدیریت پارک با خود محیط زیس��ت باش��د ولی 
ابتکار با نگاه سیاس��ی به موضوع، مانع اجرای این 

پیشنهاد شد.
4 سال دیگر پردیسان به روند بیابانی شدنش 
ادامه داد و این عرصه بدون داشتن نور شبانگاهی 
و امکانات که به تازگی یکی از نگرانی های عیس��ی 

کالنتری شده است رها شد.
اما ب��اروی کار آمدن عیس��ی کالنتری رئیس 
س��ازمان محیط زیس��ت، با س��رعت وصف ناشدنی 
یک ماه��ه توافقنام��ه علمی و مدیریتی بهس��ازی 
پارک پردیسان با شهردار جدید و هم حزبی رئیس 

سازمان محیط زیست تنظیم و امضاء شد.
در بند هفت��م ماده یک ای��ن توافقنامه آمده 
است: س��ازمان محیط زیست حق واگذاری تمام یا 
قسمتی از بوستان )پارک پردیسان( را به غیر، اعم 
از هر ش��خص حقیقی و حقوقی و نهاد و س��ازمان 

دولت��ی و غیردولت��ی در طول مدت ۱5 س��ال از 
خود سلب کرده اس��ت. آیا این بند توافقنامه بوی 

واگذاری نمی دهد؟
در م��اده چهارم درخصوص تعهدات س��ازمان 
حفاظت محیط زیست آمده است کلیه اسناد طرح 
جامع پارک پردیس��ان و کلی��ه تجهیزات مربوطه 
به استثنای اماکن و ابنیه سازمان محیط زیست در 

اختیار شهرداری تهران قرار می گیرد.
آیا قرار گرفتن عرصه دولتی در اختیار یک نهاد 
عموم��ی ازلحاظ حقوقی و امنیتی ایجاد مش��کل 
نخواهد کرد؟ البته ماده شش��م ای��ن توافقنامه به 
واگذاری عجوالنه ش��به ترکمنچای عرصه جذاب 
پردیس��ان به ش��هردار جدید تهران تلنگری زده و 
گفته اس��ت: اجرای این تفاهم نامه هیچ گونه حقی 

را برای مالکیت ایجاد نمی کند.
هرچند به مدت ۱5 س��ال تمامی ۱8۰ هکتار 
عرصه پردیسان در اختیار شهرداری قرار می گیرد 
و معل��وم نیس��ت منظ��ور از مالکیت دقیق��اً کدام 
عرصه است. باید شاکر بود که این توافقنامه چوب 
حراج را به ساختمان و موزه سازمان محیط زیست 
ن��زده اس��ت و مالکی��ت آن همچن��ان در اختیار 

محیط زیست است.)فارس(

پردیسان به عرصه هنرنمایی شهردار جدید تهران تبدیل خواهد شد؟

معاهده ترکمانچای گونه در قلب تهران

یکا »چاقی« عامل اصلی سرطان  ها در آمر
نتایج یک بررسی نش��ان داده است حدود یک سوم 
مردم آمریکا دچار اضافه وزن و یک س��وم دیگر  آنها چاق 
هس��تند و چاقی عامل اصل��ی 4۰ درصد از بیماری های 

سرطان   در این کشور است.
با توجه به گزارش جدید مرکز کنترل و پیش��گیری 
از بیم��اری )CDC(، حتی در حالی ک��ه میزان ابتال به 
سرطان در ایاالت متحده بین سال های 2۰۰5 تا 2۰۱4 
به طور مداوم کاهش یافته اس��ت، میزان س��رطان های 

مربوط به چاقی همچنان در حال افزایش است.
تش��خیص تقریباًً تمام س��رطان های مرتبط با وزن 
ناسالم و چاقی بین سال های 2۰۰5 تا پایان 2۰۱4 با 7 
درص��د افزایش روبه رو ب��وده و به طور کلی چاقی عامل 
بروز 4۰ درصد از سرطان هاست. چاقی و اضافه وزن زنان، 
آنه��ا را با خط��ر بالقوه ابتال به س��رطان های خاّص زنان 
تهدید می کند؛ لذا کاهش وزن و رس��یدن به یک تعادل 

مناسب در زنان بسیار حائز اهمیت است. 

 تصمیمی که پشت درهای بسته
برای شهردار گرفته شد؛ 

اول اجازه بعدا انتصاب
قرار است از این پس ش��هردار تهران قبل از اینکه 
فردی را انتخاب کند ابتدا به شورا معرفی کرده و بعد از 

کسب اجازه از اعضا انتصاب انجام شود.
به گ��زارش فارس، براس��اس قانون حق ش��هردار 
تهران است که مدیران خود را معرفی کند اما در جلسه 
روز اخیر ش��هردار با ش��ورایی ها قرار ش��د انتصابات با 
هماهنگی اعضا انجام شود. البته قبل از انتخاب شهردار 
تهران، شورایی ها گفته بودند ما به شهردار با معاونانش 

رای می دهیم اما این امر منتفی شد.
انتصابات اخیر نجفی صدای اعضای شورا را در آورد. 

تا اینکه آنها جلسه ای در این باره با شهردار گذاشتند.
نژادبهرام عضو شورای شهر در این باره گفت: در بحث 
انتصابات در شهرداری به این نتیجه رسیده ایم که شهردار 
ته��ران افراد مورد نظر خود را برای حضور در ش��هرداری 
به ش��ورا معرفی کند و اعضا نظر خود را مطرح می کنند. 
وی تصریح کرد: یکی از سیاست های این دوره از مدیریت 
شهری )شورا و شهرداری( افزایش تعامالت است و به همین 
دلیل برگزاری جلسات یک هفته درمیان بین اعضای شورا 

و شهردار و معاونین وی در دستور کار قرار دارد.
نژادبهرام ادام��ه داد: با توجه به صحبت های صورت 
گرفته توس��ط ش��هردار تهران در آینده نیز شاهد برخی 
تغییر و تح��ول در بدنه ش��هرداری خواهیم بود که این 
موضوع نیز طبق هماهنگی های صورت گرفته بین شورا 

و شهردار انجام می پذیرد.

 کد ۱۱۲#*۳*۷۴۱*
ین مردم جهان برای کمک  به مظلوم تر

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت 
هالل احمر با اشاره اختصاص پایانه USSD روی تلفن های 
هم��راه برای جم��ع آوری کمک های مردم��ی هموطنان 
مهربان و بشردوست در سراسر کشور برای مسلمان آواره 
میانمار، اظهار داش��ت: کد #۱۱2*3*74۱* به منظور 
تس��هیل و سرعت بخش��ی در امر جمع آوری کمک های 

نقدی مردمی اختصاص داده شده است.
وحید رحمت��ی اعالم ک��رد: هموطن��ان می توانند 
 USSD کمک ه��ای نق��دی خ��ود را از طریق پایان��ه
روی تلفن ه��ای همراه با قابلیت واری��ز از طریق تمامی 
کارت ه��ای ش��تاب بانکی و واریز به حس��اب ش��ماره 
99999 جمعی��ت هالل احم��ر ن��زد بانک ملت ش��عبه 
هجرت ته��ران پرداخت کنن��د. وی خاطرنش��ان کرد: 
هموطنان می توانند کمک ه��ای نقدی خود را از طریق 
پایانه USSD روی تلفن ه��ای همراه با قابلیت واریز از 
طریق تمامی کارت های ش��تاب بانکی و واریز به حساب 
ش��ماره 99999 جمعی��ت هالل احمر ن��زد بانک ملت 

شعبه هجرت تهران پرداخت کنند.

وقوع ۳۰ درصد جرایم کشور در تهران
رئیس پلیس آگاهی گفت: 3۰ درصد از کل جرایم 

کشور در کالنشهر تهران رخ می دهد.
س��ردار محمدرض��ا مقیمی گف��ت: ناتوانی پلیس و 
قضات در برخورد با سارقان موجب کاهش اقتدار پلیس و 
مشارکت مردم می شود و متعاقب آن شاهد افزایش جرم 
و تعداد پرونده ه��ا خواهیم بود که به حجم کار قضات و 
پلیس می افزاید. وی گفت: از سال 75 تا 8۶ میزان وقوع 
جرایم به صورت خطی بوده است، اما از سال 87 به بعد 
سیر صعودی جرایم را داشته ایم، به این ترتیب که ما هر 
سال 25 تا 3۰ درصد افزایش وقوع جرایم را داشتیم و در 

سال 93 توانستیم این رشد را کنترل کنیم.
س��ردار مقیمی گفت: ح��دود 3۰ درصد کل جرایم 
کشور در تهران رخ می دهد و ما در سه سال اخیر در بحث 
س��رقت روند کاهشی داشتیم، اما در شش ماه گذشته با 

افزایش وقوع سرقت مواجه بوده ایم.

 انهدام سه باند بزرگ موادمخدر 
و کشف 8۰۰ کیلو موادمخدر در تهران

رئیس پلیس تهران بزرگ از انهدام سه باند معروف 
و بزرگ موادمخدر در جنوب تهران خبر داد.

سردار حسین رحیمی در حاشیه طرح شناسایی و 
دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان موادمخدر و 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح برخورد 
با قاچاقچیان، موادفروش��ان و معت��ادان متجاهر که در 
مح��دوده میدان ش��وش، مولوی و حوزه اس��تحفاظی 
ش��هرداری منطقه ۱2 انجام ش��ده است، توانستیم باند 

بزرگ مصرف موادمخدر را شناسایی کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه از این س��ه بان��د 87۰ کیلوگرم 
موادمخ��در ک��ه عمده آنه��ا هروئین کش��ف و 8 نفر از 
اعضای باند دس��تگیر شدند، افزود: در همین راستا و در 
اجرای این طرح 255 خرده فروش موادمخدر که وظیفه 
توزیع موادمخدر را برعهده داشتند و حلقه بعدی پس از 

عمده فروشان محسوب می شوند نیز دستگیر کردیم.

 فرصت سه ماهه
وهای دوگانه سوز برای معاینه فنی خودر

مدیر ام��ور اجرای��ی معاینه فنی کش��ور از فرصت 
س��ه ماه برای معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز خبر 
داد و گف��ت: در صدد هس��تیم در هفته آت��ی با تغییر 
س��امانه س��یمفا، خودروهای دوگانه سوزی که مشمول 
هیدرواس��تاتیک هس��تند بع��د از پذی��رش در ورودی 
مراک��ز معاینه فنی و پذیرش در مرکز هیدرواس��تاتیک 
در فرصتی سه ماهه تست هیدرواستاتیک "معاینه فنی 

خودروهای دوگانه سوز" را انجام دهند.
س��عید قیصر اظه��ار کرد: در حقیق��ت این فرصت 
سه ماهه به منظور ظرفیت سازی و تامین زیرساخت ها 
اس��ت تا از جریمه شدن بیش��تر مردم جلوگیری شود. 
همچنین هزینه تس��ت هیدرواستاتیک برای هر خودرو 

دوگانه سوز ۶2 هزار تومان است.
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با بیان 
اینکه حدود یک میلیون خودروی دوگانه سوز در تهران و دو 
مرکز فعال تست هیدرواستاتیک در تهران وجود دارد، گفت: 
پیش بینی می کنیم این تعداد مرکز تست هیدرواستاتیک 
تا پایان سال به 4۰ مرکز ارتقا یابد. همچنین در ۱8 استان 
33 مرکز هیدرواس��تاتیک و۱3 استان، فاقد مرکز معاینه 

فنی خودروهای دوگانه سوز هستند.


