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اجتماعی

پیشنهاد پلیس برای استفاده از نگهبان محله
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ بر ضرورت بهره گیری از نگهبانان محله
در محالت تاکید کرد.سرهنگ علی آقا کارخانه در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
استفاده از نگهبان محله نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد ،گفت :در هر
کوچهای بهطور متوسط  50تا  100خانواده زندگی میکنند و این عزیزان با کمترین هزینه
میتوانند از یک نگهبان محله کمک بگیرند.

گزارش

کنکوریهافریب
مشاورانمیلیونیرانخورند

گردش مالی انتخاب رشــته کنکوریها را در
همان مدت زمان محدود تا  500میلیارد ریال
اعالم میکنند؛ بازاری که آنقدر جذابیت دارد
تا برخی موسسهها و مشاوران همه تالش خود
را برای جذب و فریــب دادن داوطلبان ورود
به دانشــگاهها به کار گیرند .به گزارش ایرنا،
یک مشــاور انتخاب رشته میگوید:تبلیغات
کاذب بســیاری در زمان انتخاب رشته انجام
میشــود؛ به عنوان مثال موسس ه ای تبلیغ
میکند با رتبه  18هزار رشته پزشکی قبولتان
میکنیم در حالی کــه نمیگوید این فرد از
سهمی ه اســتفاده کرده است.واقعیت موجود
این اســت کــه متولیان امور آموزشــی این
سرزمین شرایطی را فراهم آورده اند که برخی
موسسهها و مشــاوران با تبلیغات گسترده و
اعالم مبالغ میلیونی اعــام میکنند قبولی
داوطلبان کنکور سراســری را در رشته مورد
نظرشان تضمین میکنند.
برخینمونههایتبلیغ

در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری برخی
موسســهها و مشــاوران با تبلیغات گسترده
محیطی در ســطح شهر یا از طریق سایتها
و شــبکههای اجتماعی به صورت حضوری،
تلفنی و مجازی و معرفی روشهای مختلف
همچون نرم افزارهای انتخاب رشــته و اعالم
مبالــغ میلیونی اظهار میکننــد که قبولی
داوطلبان را در رشته مورد نظرشان تضمین
خواهند کرد.به طور مثال موسســه ای برای
انتخاب رشته کنکور فعالیت و برنامه خود را
اینطور معرفی میکند :به شما میگوییم کجا
قبول میشوید ،این کار را با بررسی اطالعات
قبولی حدود  263هــزار داوطلب کنکور در
سال گذشته و بر مبنای دفترچه انتخاب رشته
ســازمان ســنجش انجام میدهیم«.به شما
میگوییم چه رشتههایی را انتخاب کنید ،این
کار را با ارزیابی استعدادها ،عالیق و تجربههای
شــما و با یک آزمون استعدادســنجی انجام
میدهیم».موسســه ای دیگر اعالم میکند:
انتخاب رشــته کنکور دانشــگاه سراســری
 97زیر نظر برترین اســتادان و دانشجویان
رتبههای تک رقمیبه صورت مشاوره تلفنی
انتخاب رشته ،حضوری و نیز مشاوره رایگان
کنکــور انجام میشــود که به شــما توصیه
میکنیم بــرای موفقیت در این انتخاب مهم
حتما با یک مشاور متخصص مشورت کنید.
موسسه ای نیز اینگونه تبلیغ میکند :با توجه
به تجربه مشاوران و اساتید پی بردیم که دلیل
ناتوانی برخی داوطلبان در انتخاب رشته مورد
عالقه شــان تصورات غلطی است که درباره
این موضوع دارند و تصمیم گرفتیم با مشاوره
دقیق و هوشــمندانه این تصورات غلط را از
بین ببریم و شــما را دقیقا به رشــته ای که
هدفتان است ،برسانیم پس توصیه میکنیم
برای انتخاب رشــته کنکور دانشگاه حتما به
صورت حضوری یا تلفنی از مشاوران این مرکز
کمک بگیرید.
همچنین موسسه ای دیگر به معرفی خود و
مقایسه فعالیت آن با دیگر رقیبانش میپردازد
و اعالم میکند :انتخاب رشــته شما را فقط
یک نفر انجام نمیدهد بلکه یک «کارگروه»
حداقل  40نفره بعد از مشاورتان روی انتخاب
رشــته شــما نظارت میکند ،انتخاب رشته
شــما یک روز تمام نمیشــود بلکه مؤسسه
طــی قراردادی با شــما تا بهمــن ماه یعنی
 6ماه بعد تمام تبصرهها و تکمیل ظرفیتهای
دانشگاههای آزاد و دولتی را بررسی و پرونده
شــما را پیگیری میکند تا بتوانید شانس یا
فرصت خود را به بهترین نحو بررسی کنید.
تبلیغاتکاذب

مصطفی حائری مشــاور آموزشی با اشاره به
انتخاب رشته کنکور سراسری گفت :تبلیغات
کاذب بســیاری از ســوی موسســات انجام
میشــود ،به عنوان مثال موسس ه ای تبلیغ
میکند با رتبه  18هزار رشته پزشکی قبولتان
میکنیم و افرادی را تبلیغ میکند در حالی
که نمیگوید این فرد از ســهمیهها استفاده
کرده ،در واقع تبلیغات این موسسات درست
نیســت.وی در برنامــه ای تلویزیونی با بیان
اینکه داوطلبان اصطالحات دفترچه راهنمای
انتخاب رشته کنکور را نمیدانند و به همین
خاطر به سراغ موسســات میروند و مبالغی
هزینه میکنند ،عنوان کــرد :در دفترچه به
صورت کامل همه موارد توضیح داده شــده
و مطالعه کامل آن برای انتخاب رشته کافی
اســت.این کارشــناس به داوطلبان توصیه
کرد در ایام انتخاب رشــته به جای رفتن به
موسســهها ،وقت بگذارند ،تحقیق کنند و از
اطرافیان آگاه و مورد اعتماد مشاوره بگیرند.
همچنین مرتضی کیا مدیر یک دبیرســتان
نیــز در این برنامه تلویزیونــی درباره مالک
انتخاب رشــته کنکور اظهار داشــت :مالک
اصلی انتخاب رشــته خوب ،عالقه است؛ در
این تب و تاب چند روزه برای انتخاب رشــته
اقتصاد کاذبی شکل میگیرد مثال برخی به نام
مشاوره  500هزار تومان تا 2.5میلیون تومان
هزینه میگیرند تا انتخاب رشته انجام دهند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

نایب رئیس دوم مجلس گفــت :آموزش و پرورش
همانقــدر کــه وظیفــه دارد قــوه فکــر و تحلیل
دانشآموزان را تقویت کنــد باید به بخش پرورش
و تربیت هــم توجه کند؛ اینطور نباشــد که ذهن
دانشآموز را چون انبار کاال بدانند.به گزارش فارس،
علی مطهری با بیان اینکه امر تربیت شــبیه کار باغبانی است،
اظهار کرد :استعداد رشد و نمو در گیاه وجود دارد و الزم نیست
باغبان با نیرویی گیاه را رشــد دهد بلکه شرایط الزم را فراهم

نباید ذهن دانشآموز را چون انبار کاال دانست

میکند تا خودش رشد کند؛ تربیت هم همین طور
اســت یعنی استعداد وجود دارد و نیازی نیست با
زور آن را رشــد بدهیم بلکه باید شــرایط رشد را
ایجاد کنیم.وی با اشاره به اینکه یکی از تفاوتهای
اجتماعات توسعه یافته و عقب مانده این است که
در اجتماعات عقب مانده ،انســانها مثل ماده خامیهســتند
که خام باقی ماندهاند و کســی نبوده استعدادهای آنها را رشد
دهد ،افزود :در کشــورهای توسعه یافته استعداد هر شخص را

تشــخیص داده و آن را رشد میدهند.نایب رئیس دوم مجلس
شورای اســامیبا بیان اینکه بخش امور پرورشی در آموزش و
پرورش در دورهای تعطیل شــده بود و مدتی اســت که فعال
شــده اســت ،گفت :باید به پرورش اهمیت دهیم و از اوقات
فراغت استفاده شود.وی اضافه کرد :باید بودجه خوبی در اختیار
آموزش و پرورش برای امور پرورشــی قرار بگیرد که ما تالش
میکنیم در مجلس محقق شود؛ چه بسا اهمیت پرورش بیشتر
از آموزش باشد.

کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

بخش قابل توجهی از کارگران
قدرت خرید خود را
از دست داده اند

نماینده کارگران در شــورای عالی کار از افت
 ۴۸درصدی قدرت خرید جامعه کارگری طی
چهارماههسالجاریدرکشورخبرداد.بهگزارش
خبرگزاری صدا و ســیما علــی خدایی افزود:
ضرورت ،ایجاب میکند بــا توجه به اهمیت
موضوع این شکاف به سرعت جبران تا کارگران
در زندگی با تنگنای معیشتی مواجه نباشند.
وی ادامه داد :در جلســه گذشته شورای عالی
کار بحث افزایش حقوق و دســتمزد کارگران
مطرح شــد.نماینده کارگران در شورای عالی
کار گفت :محاسبات صورت گرفته در کارگروه
مزد کانون عالی شورای اسالمیکار معلوم شد
بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با توجه
به شــرایط حاکم بر اقتصــاد مملکت قدرت
خرید خود را از دســت داده اند.وی افزود :این
محاســبات به گروه کارفرمایی و دولت ارائه و
خوشــبختانه مورد پذیرش شرکای اجتماعی
(کارفرمایــی و دولت) نیز واقع شــد.خدایی
تصریح کرد :قرار شد کارگروه دستمزد با هدف
بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه
کارگری به صورت سه جانبه تشکیل شود .وی
به رادیو اقتصاد گفت :هرچند طبیعی به نظر
میرســد از افزایش مستقیم دستمزد بیشتر
استقبال شود اما راههای مختلف دیگری وجود
دارد که با حضور گروههای کارفرمایی و دولت
به بحث و بررســی خواهیم نشست تا بهترین
راهــکار در نهایت انتخاب و مــورد توجه قرار
گیرد .نماینده کارگران در شورای عالی کار در
پاسخ به پرسشی مبنی بر اعالم رقم و درصدی
مورد پیش بینی برای افزایش حقوق کارگران
به رادیو اقتصاد افزود :صالح نیست رقم و درصد
مورد نظر برای افزایش حقوق کارگران قبل از
طرح در کارگروه دســتمزد رسانه ای شود اما
نکته بســیار واجد اهمیت در این میان اینکه
قدرت خرید از دســته رفتــه جامعه کارگری
باید به سرعت جبران شود .وی در ادامه یادآور
شد :برای جبران شکاف موجود شاید افزایش
مستقیم دستمزد به تنهایی راهگشا نباشد از
این رو ضرورت دارد روشهای ترکیبی در این
حوزه مدنظر قرار گیرد.

مکث

 3600بدهکار مهریه
در زندان هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و
 600نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در
کشور خبر داد و گفت :شمار این زندانیان به
ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به
یک معضل ملی تبدیل شده است.سید اسداهلل
جوالیی در گفت و گو با ایرنا ،اظهار داشــت:
این افراد که عمدتا جوان هســتند در تعریف
منابع انسانی به دلیل سن و شرایط فیزیکی
از نیروهای فعال کشــور به شــمار میآیند،
افزود :با توجه به اینکه رســیدگی به پرونده
بدهــکاران مهریه در اولویت ســتادهای دیه
استانی نیست و هرگز به مهریههای سنگین
کمکی نمیشــود ،در سه سال اخیر شاهدیم
که جمعیــت این زندانیان روز به روز افزایش
یافته است.

شهری

مدرکدانشگاهی
شهردار کرج باطل شد!

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمیالبرز گفت :بعد
از فارغ تحصیلی گزینه منتخب شورا ،نامهای
محرمانــه از یکی از ارگانهــا با محوریت کپی
بودن موضوع پایاننامه فرد نامبرده به دانشگاه
ارسال شد که این موضوع در کمیته تخصصی
جهت بررسی مطرح گردید.به گزارش فارس،
محمدحسن برهانیفر افزود :بررسیهای اولیه
در کمیته انضباطی و بدوی مشــخص شــد
موضوع پایاننامه گزینه منتخب شورای شهر،
قب ً
ال تحت عنوان یک طرح در یکی از مناطق
شــهرداری کرج اجرایی شــده است .به گفته
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمیالبرز ،علت اخذ
تأییدیه موضوع ایــن پایاننامه عدم ثبت این
موضوع در ســایت علمی«ایــران داک» بوده،
ش از این بهعنوان یک طرح اجراشده
چراکه پی 
است نه یک مقاله علمی.برهانیفر با بیان اینکه
یک ارگان وابســته به شهرداری تکراری بودن
مطلب پایاننامه شــهردار کرج را به دانشگاه
ارســال کرد ،یــادآور شــد :کمیته تخصصی
دانشــگاه نیز کپی بودن موضوع پایاننامه را
تأیید و اعالم کرده است.وی تأکید کرد :کمیته
انضباطی مدرک دانشــجو نامبــرده را باطل
کرده و بعد از ابالغ ،دانشــجو فرصت اعتراض
را خواهد داشــت و در کمیته مربوطه اعتراض
وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سرپرست
دانشگاه آزاد اسالمیالبرز در پایان خاطرنشان
کرد :دانشجوی نامبرده میتواند بار دیگر واحد
پایاننامــه را اخذ کرده و با ارائه موضوع جدید
بــه تحقیقات خود ادامه دهــد و جهت اتمام
تحصیالت تکمیلی خود در موعد مقرر دانشگاه
به دفاع از پایاننامه خود بپردازد.

دردسر صیدماهی توسط کشتیهای چینی

خلیج فارس مثل جیب کارمندان میشود

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :فریاد مســئوالن و
نمایندگان مردم ساکن حاشی ه خلیج فارس درباره
یک معضل ادامه دارد .آنها خواســتار پایان دادن به
فعالیت کشــتیهای چینی در دریای خلیج فارس
هســتند .کشــتیهایی که به گفته این مسئوالن،
مشکالتی اقتصادی و محیط زیستی برای مردم آن
بوکارهای
مناطق به وجود آورده و باعث رکود در کس 
محلی چون صیادی سنتی و خسارت به اکوسیستم
خلیج فارس شــده اســت .در این باره عضو شورای
عالی استانهای کشور گفته است« :چینیها با صید
ناروا با کشتیهای بزرگ و صنعتیشان ،دریا را جارو
میکنند و نسل آبزیان را از بین میبرند ».کیانوش
ش در جلسه شــورای عالی استانها افزود:
جهانبخ 
«به مشاهدات و حرف مردم و صیادان هرمزگان در
این زمینه اعتماد کنید .شــغل آباد و اجدادی مردم
هرمزگان در طول قرنها در کنار محافظت و صیانت
از خلیج تا ابد فارس ،پیلهوری و داد و ســتد از دریا و
صیادی بوده اســت ،وقت آن است که باز تعریفی از
قاچاق در هرمزگان و سایر نقاط مرزی میهن داشته
باشیم تا مردم هرمزگان همچون گذشتههای دور به
کسب روزی حالل از دریا ادامه دهند و معاش خود را
تامین کنند ».این عضو شورای شهر بندرعباس افزود:
«نمیدانم از کجا شروع کنم؛ از فاضالبهای خانگی
و صنعتی که هنوز به دریا میریزد و برای آرام کردن
مردم ،هر روز شعار و بستهای ارایه میدهند و در عمل
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده اســت .شاید با من موافق
باشید که سازمان محیط زیست با اعتبارات محدود
و بودجه راه به جایی نمیبرند و تنها جان خود را چون
محیط بانان شهید پرویز هرمزی و محمد دهقانی فدا
میکنند».
تبعاتحضورکشتیهایچینیدرخلیجفارس

پیشتر مسئوالن دیگر این مناطق نیز درباره حضور
کشــتیهای چینی در آبهای خلیج فارس تحت
همکاری مشــترک با شــرکتهای صیادی ایرانی
خبــر داده و بــه انتقاد از آنها و تبعــات حضور این
کشتیها اشــاره کرده بودند .چنانچه نماینده مردم
بندرعبــاس در مجلس با بیان اینکه شــرکتهای
صیادی ایرانی با استفاده از کشتی و تجهیزات چینی
اقدام به ماهیگیری در خلیج فارس میکنند ،گفت:
«ماهیگیریکشتیهایبزرگدرآبهایخلیجفارس
به اکوسیســتم منطقــه ضربه زده اســت ».احمد
مرادی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشــاره به اخبار
منتشر شده مبنی بر حضور صیادان چینی در آبهای
ایران گفت« :این تصور به وجود آمده بود که کشتی
چینی با عوامل چینی برای صید به صیدگاههای ایران
میآیند اما اینگونه نیست و چینیها راه بهتری پیدا
کردهاند ».نماینده مردم بندرعباس ،قشم ،ابوموسی،
حاجی آباد و خمیر در مجلس شــورای اســامیبا
بیان اینکه شرکتهای چینی کشتیهای خود را به
شرکتهای ایرانی برای ماهیگیری اجاره میدهند،

کدامداروها

ارزدولتینمیگیرند؟

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان
غذا و دارو با بیان اینکه همه داروها در لیست
کاالهای گروه اول ســامت قرار میگیرند،
گفت :طبق صحبتهای انجام شده فقط دو
حوزه بســتهبندی دارو و احتماال یکسری از
اقالم دارویی که تولید محصول نهاییشــان
بــه میزان کافی در کشــور وجــود دارد ،از
فهرســت دریافت ارز دولتی خارج خواهند
شد .علیاکبر برندگی در گفتوگو با ایسنا،
دربــاره داروهایی که در لیســت کاالهای
گروه اول ســامت قــرار میگیرند و به آنها
ارز دولتــی اختصاص خواهــد یافت ،گفت:
لیست داروهایی که جزو کاالهای گروه اول
ســامت هستند ،شــامل همه مواد اولیه و
محصول نهایی داروها است.وی افزود :طبق
بررسیها و صحبتهای انجام شده فقط دو
حوزه بســتهبندی دارو و احتماال یکسری از
اقالم دارویی که تولید محصول نهاییشان به
میزان کافی در کشور وجود دارد از فهرست
دریافت ارز دولتی خارج خواهند شد که البته
هنوز در حال بررســی آن هستیم.مدیرکل
نظارت بر دارو و مواد مخدر ســازمان غذا و
دارو تاکید کــرد :البته هنوز تعداد کاالهای
گروه اولی که در حــوزه دارویی ،ارز دولتی
دریافت نمیکنند ،مشخص نیست و در حال
نهایی کردن آنها هستیم.

کیانوشجهانبخش:
چینیهــا با صیــد ناروا
با کشــتیهای بــزرگ و
صنعتیشــان ،دریا را جارو
میکنند و نسل آبزیان را از
بینمیبرند

اسماعیلکهرم:
ی زیاد یک فصل برای ماهیگیری به خلیج فارس
اگر کشتیهایی با توانای 
بیایند ،آنجا را به کل پاک میکنند .ما باید با استفاده از مقررات بینالمللی
از به کار بردن تورهای ترال خودداری و جلوگیری کنیم ،در غیر این صورت
خلیج فارس مانند جیب کارمندان خواهد شد
اظهار داشت« :شرکتهای صیادی ایرانی با استفاده
از کشــتیها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری
در محــل صیدگاههای ســاحلی میکنند که هم
باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی
را دچار مشــکل کرده اســت ».وی در ادامه با بیان
اینکه تجهیزات ماهوارهای کشتیهای چینی محل
حضور ماهیها را مکانیابی میکنــد ،عنوان کرد:
«از این طریق کشتیهای بزرگ به آبهای نزدیک
ساحل آمده و در محل تخمریزی ماهیها و میگوها
صیادی میکنند و هیچ دغدغهای بابت از بین رفتن
ماهیها ندارند ».مرادی در ادامه با اشاره به این مطلب
که توجیه ســازمان شیالت در خصوص ماهیگیری
این کشــتیها ،حضور آنها در اقیانوس است ،یادآور
شــد« :علیرغم اظهارات شیالت ،مراجعات مردمیو
اســنادی داریم که کشتیهای به آبهای ساحلی و
محل صیدگاه صیادان سنتی میآیند ».رئیس مجمع
نمایندگان اســتان هرمزگان با اشاره به جغرافیای
منطقه جنوب کشور که شامل خلیج ،دریا و اقیانوس
است ،بیان داشت« :دریای عمان دارای  3هزار متر و
خلیج فارس نیز  90متر عمق دارد از این رو حضور

کشــتیهای بزرگ در این مناطق برای اکوسیستم
منطقه بســیار متفاوت اســت به گونــهای که این
کشتیها باید حتما در آبهای عمیق صیادی کنند
تابهاکوسیستممنطقهضربهنخورد».عضوکمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمیدر پایان با بیان اینکه
سود حاصل از محصول ماهیگیری حاصل نیز به علت
مشارکت شرکتهای ایرانی و چینی طبق توافقات
انجام میشود ،خاطرنشان کرد« :حضور کشتیها نیز
به طور کل به علت موافقتنامههای میان کشورها در
آبهای خلیج فارس مشکلی سیاسی به لحاظ مرزی
ندارد و صرفا مشکل در حوزه اکوسیستمیاست».
تورهای ترال در کمین خلیج فارس

درادامهحضورکشتیهایصیادیچیندرخلیجفارس،
آفتابیزدبرایبررسیبیشترمشکالتمحیطزیستی
ط زیســت
خلیج فــارس با یک کارشــناس محی 
توگ و پرداخته است .اسماعیل کهرم با اشاره به
به گف 
حضور کشتیهای صیادی چین در این دریا گفت:
«طبق قوانین بینالمللی تا دوازده کیلومتری ساحل
هر کشــور ،دریا متعلق آن است .یعنی کشتیهای

احمد مرادی:
شرکتهای صیادی ایرانی با استفاده از کشتیها و تجهیزات چینی اقدام به
ماهیگیری در محل صیدگاههای ساحلی میکنند که هم باعث از بین رفتن
آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است

چینی ،آمریکایــی و  ...از این حد نمیتوانند جلوتر
بیایند .از آن به بعد آبهای بینالمللی است که این
کشتیها وارد آن شده و به صید میپردازند .همچنین
کشتیهای ایرانی نیز به آبهای بینالمللی رفته و
مثال پس از صید ماهی تن و انبار آنها در یخچالها به
کشور باز میگردند ».این کارشناس محیط زیست در
خصوص تبعات حضور این کشتیها در خلیج فارس
نیز تاکید کرد« :با کمال تاسف این کشتیها مجهز به
جدیدترین سیستمهای رادار هستند .یعنی در عمق
آب دســتههای ماهی را شناسایی کرده و با تورهای
خود اقدام به صیــد ماهیها میکنند .این تورها به
ب رفته و سپس باز میشوند
عمق نود تا صد متری آ 
و همه ماهیها را جمعآوری میکنند .بنابراین تعداد
ماهیهایی که اینها صید میکنند بسیار زیاد است».
او افزود« :همچنین سیستمیبه نام ترال داریم که یک
تور را به طول یک یا ســه کیلومتر به دنبال کشتی
میکشد ،سپس تورهای فلزی بر کف آب افتاده و هر
آنچه که موجود باشد در آن گیر میافتد؛ از پستانداران
گرفته تا انواع ماهیها .بنابراین اگر چنین کشتیهایی
با این تواناییها یک فصل برای ماهیگیری به خلیج
فارس بیایند ،آنجا را به کل پاک میکنند .ما باید با
استفاده از مقررات بینالمللی از به کار بردن تورهای
ترال خودداری و جلوگیری کنیم ،در غیر این صورت
خلیج فارس مانند جیب کارمندان خواهد شد».
غذایلذیذچینیها!

البته این اولین باری نیســت که چینیها در ایران
دردسر و مشکالتی را به وجود آوردهاند .همانگونه که
بر اساس گزارشی از فارس و به گفته یکی از کارگران
ایرانی فعال در منطقه یک پروژه ساخت آزادراه تهران-
شــمال ،در منطقه یک به هیچ عنوان گربه یا سگ
ولگرد دیده نمیشد ،چون چینیها آنها را شکار کرده
و پس از سه روز نگهداری و تزریق واکسنی خاص ،این
حیوانات بیچاره را خفه کرده و از آنها غذاهای باب طبع
خودشانتهیهمیکردند!
از سوی دیگر اگرچه در برخی شرایط خاص مردم و
شرکتها مجبور به همکاری با چینیها هستند اما
شرایط نامناسب تجاری و اقتصادی ایران نباید کشور
را تبدیل به غذایی لذیذ برای چینیها کرده و موجب
ب رســاندن به خلیج فارس شود چراکه از بین
آسی 
رفتن اکوسیســتم آنجا تبعات جبران ناپذیری را در
بلندمدت نه تنها برای ایران که برای سایر کشورهای
مرتبط با حوزه خلیج فارس در پی خواهد داشت.

ادعای ابتالی  ۷۸روستایی به ایدز در چابهاراز کجا درز کرد؟

معــاون پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان
بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر
نمیتــوان در خصوص تعداد افراد مبتال به ایدز
در روستای درگز اظهارنظر کرد ،گفت :به زودی
گزارشی از وضعیت استان تهیه خواهد شد.فرید
براتی ســده در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به
اخباری مبنی بر ابتــای  78نفر از اهالی یک
روستا به نام درگز به بیماری ایدز اظهار کرد :در
این خصوص باید توضیحاتی ارائه شود و در واقع
در حال حاضر نمیتــوان درباره میزان و تعداد
افراد مبتال به این بیماری در این روســتا اظهار
نظر کرد.وی تصریح کرد :موضــوع از این قرار
است که در جلسهای که در شورای فرمانداری

شهرســتان چابهار برگزار شــده مسئوالن در
خصــوص ایدز مطالبی را عنوان کردهاند و یکی
از خبرنــگاران حاضــر در این جلســه ،ابتالی
 78نفر از اهالی روستای درگز را به نقل از مدیر
کل بهزیستی شهرســتان چابهار منتشر کرده
است .براتیسده با بیان اینکه بعد از انتشار این
خبر بنده به صورت تلفنی تماســی را با مدیر
کل بهزیستی سیســتان و بلوچستان داشتم و
وی نیز این موضوع را تکذیب کرد و قرار شــد
طی هفته آینده بنــده بازدید میدانی را در این
خصوص داشــته باشــم تا همه چیز به صورت
شفاف مشخص شــود ،گفت :بر همین اساس
مدیر کل بهزیســتی چابهار هیچ مصاحبهای با

هیچ یک از رســانهها در این خصوص نداشته و
این در حالی است که وی طی هفتههای گذشته
به دلیل بیماری برای فرآیند درمان در اســتان
خراسان رضوی به سر میبرد .وی ادامه داد :به
هر حال باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد
و این در حالی اســت که در این اوضاع ،یکی از
مسئوالن وزارت بهداشت مصاحبهای را داشته
و اعالم کرده که بهزیستی باید به وظایف خود
عمل کند که باید به وی اعالم کنم که بهزیستی
به وظایف خود عمل میکند و در واقع مسئلهای
که عنوان شده مســئله بهزیستی نیست بحث
مسئله کشوری است و در واقع وزارت بهداشت
نیز باید وظایف خود را در این بخش انجام بدهد.

رئیس کمیسیون سالمت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران:

وجود قطعات بدن انسان و عفونت در زبالههای بیمارستانی

زهرا صدراعظم نوری (عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون سالمت و خدمات
محیط زیســت شورای شهر تهران) با اشاره به معضل زبالههای بیمارستانی
تصریح کرد :براســاس قانون مدیریت پسماند که به تصویب مجلس شورای
اسالمیرســیده اســت ،زبالههای خطرناک ،ویژه و بیمارستانی باید ازسوی
تولیدکننده امحا و بیخطرسازی شود .وی با تاکید بر اینکه مسئول زبالههای
بیمارستانی و خطرناک تولیدکنندههای آن هستند ،اضافه کرد :شهرداری در
ارتباط با زبالههای خطرناک هیچ مسئولیتی ندارد و فقط مسئول جمعآوری
و امحای زبالههای خانگی و غیرخطرناک اســت .وی ادامه داد :اگر شــما یا
شــهروندان موردی را مشاهده کردید که زبالههای بیمارستانی و خطرناک
امحا و رفع خطر نشــده است سریعا آن را به شورا تذکر دهید ما این مساله
را منتشر و در صحن شــورا تذکر خواهیم داد .رئیس کمیسیون سالمت و
خدمات محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه نسوزاندن زبالههای

بیمارســتانی خطرات فراوانی دارد ،افزود :خطرات آنها بر هیچ کس پوشیده
نیست این زبالهها به شــدت آلوده است و در درون آنها اجزای بدن انسان،
خون ،عفونت و میکروبهای متعددی وجود دارد و طبیعی است که آلودگی
فراوان دارد و وقتی با بقیه زباله مخلوط میشــود همه جا را آلوده میکنند.
این زبالهها خاک را آلوده کرده و شیرآبه حاصل از آنها آلودگی باالیی دارند.
مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب زهــرا جعفــرزاده پــاک فرزند عبــداهلل به شــماره شناســنامه
 ۴۵۱۷۰صــادره از تهــران در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته حقــوق خصوصــی صــادره از
 ۱۷۹۴۱۲۳۱۹۹۸۲مفقــود گردیده و
واحــد دانشــگاهی تبریــز بــه شــماره و تاریــخ ثبــت در ســازمان
۹۵/۱۲/۰۷
فاقد اعتبار میباشــد .از یابنده تقاضا میشــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تبریز واقع در
دوکیلومتری جاده تبریز _ تهران مجتمع آموزشــی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،ساختمان اداری ،اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نماید.

آگهی دعوت مجمع عمومیعادی به طور فوق العاده
شركت اهرم ماشین (با مسئولیت محدود)
شماره شناسه ملی 10101037886
به شماره ثبت 58729
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت یا وکالی رسمیآنان دعوت به عمل میآید که در
جلسه مجمع عمومیعادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت  11روز چهارشنبه مورخ
 1397/06/14در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :تعییــن محل رسمیشرکت -2 .تصویب صورتهای مالی دوره مذکور.
 -3انتخاب هیئتمدیره -4 .سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومیعادی میباشد.
هیئتمدیره

