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خیابان

كاهش سن خودكشي در ايران

ايلنا :رييس مركز آموزشي -درماني شهيد بهشتي
اس��تان زنجان از كاهش س��ن خودكشي در ايران
به ميزان 15- 24سال خبر داد و گفت« :جنسيت
ني��ز در اين خودكش��ي دخيلاس��ت و اق��دام به
خودكش��ي در زنان و دختران ش��ايعتر از مردان،
اما مرگ ناش��ي از خودكش��ي در آقايان بيش��تر
اس��ت ».جعفر عطاريمقدم گفت :عوامل ژنتيكي
و تنوعطلب��ي دوران نوجواني باعث اقدام اين افراد
به خودكش��ي ميش��ود .وي افزود« :خودكش��ي
نوجوانان يك بحث مهم اس��ت ك��ه در اين زمينه
خودكشي ،رسانه ،نحوه چگونگي بيان خبر و تاثير
آن بر روش پيش��گيرانه در اين مورد ميتواند موثر
باش��د ،همچنين ارتباط هنر و ادبيات با خودكشي
و رفتاره��اي مرتبط با آن نيز در اين همايش مورد
بررسي قرار ميگيرد».

فقط  15تا  20درصد ايرانيها
ورزش ميكنند

مهر :رييس كل س��ازمان نظامپزش��كي گفت:
در ح��ال حاضر تنها  15تا 20درصد مردم كش��ور
ورزش همگان��ي را جزو برنامهه��اي اصلي زندگي
خود قرار دادهاند .س��يد ش��هابالدين صدر اظهار
كرد :س��رانه كشور از نظر فضاهاي ورزشي در حال
حاضر  0/7مترمربع اس��ت كه اين مق��دار بايد به
ح��دود دو مترمربع افزايش يابد بنابراين هر مقدار
كه سازمانها و دستگاههاي مختلف در توسعه اين
فضاها همكاري كنند ،منجر به بهبود سرانه فضاي
ورزشي كشور ميشود.

سرماي هوا در ايالم
3هزار كنتور آب را شكست

ايلنا :در ۷۲س��اعت بيش از س��ه هزار كنتور در
استان ايالم دچار شكستگي شده است .مديرعامل آب
و فاضالب شهري اس��تان ايالم گفت«:در پي كاهش
محس��وس دما در چند روز اخير آمار شكستگيهاي
كنتور آب به بيش از س��ه هزار مورد رس��يده است».
بيرنوندي افزود« :متاس��فانه با وجود اطالعرساني به
موقع شركت آبفا در خصوص لزوم نگهداري و پوشش
مناسب تاسيسات لولهكشي و كنتورهاي آب در داخل
خانهها در ۷۲ساعت بيش از سه هزار كنتور در استان
ايالم دچار شكستگي شده است».

پنجره

لغو اجرای طرح «تامین آتیه مهر» اعالم شد

توقف پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان

امروز؛آغاز برخورد ضربتی
با خودروهاي پالك مخدوش

ايسنا :رييسپليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
از بهكارگيري تيمهاي ويژه و اجراي طرح ضربتي برخورد
با خودروهاي پالك مخدوش و هرگونه دستكاري پالك
براي ورود به محدوده طرح ترافيك از (ش��نبه) خبر داد.
س��ردار حس��ين رحيمي با اش��اره به اينكه بررسيهاي
پليس نشان ميدهد در پي افزايش نرخ جريمه ورود به
محدوده طرح ترافيك به س��اعتي  20هزار تومان ،ورود
از مبادي رس��مي و محلهايي ك��ه دوربينهاي كنترل
محدوده مس��تقر است،كاهش يافته افزود :در عين حال
متاسفانه هنوز تعدادي از رانندگان به انحاي مختلف اعم
از دستكاري پالك ،پاك كردن آن ،آويزان كردن وسايل
مختلف روي پالك ،باز كردن در صندوق عقب ،چسباندن
كاغذ يا اشياي ديگر روي آن ،گلمالي ،هول دادن خودرو
از جلو دوربينهاي كنترل محدوده طرح ترافيك و ...اقدام
به ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك ميكنند.
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وزیر تعاون :به دليل عدم تصويب قانون و مشخص نشدن محل اعتبار ،از اجراي اين مصوبه معذوريم

صدرا محقق :وضع مالي نوزادان متولد سال 89
ديگر حسادتبرانگيز نيست .نوزاداني كه قرار بود
براي تولدش��ان مبلغ يكميليونتومان از دولت
هديه بگيرند و هر س��اله هم تا رس��يدن به سن
قانوني  100هزار تومان به آن افزوده شود ،تا در
18سالگي صاحب حسابي پر از پول باشند .اين
يعني پا گذاشتن به جواني بدون دغدغه مشكالت
مالي؛ موضوعي كه بيشتر به رويا شبيه بود .اين
روياي رنگين اما روز گذش��ته با حرفهاي وزير
تعاون ،كار و رف��اه اجتماعي به طور كامل رنگ
باخت .او گفت به دليل نداش��تن مصوبه قانوني
و اعتبار يعني تنها يكس��ال پ��س از اين طرح،
ديگر نه از آن يك ميليون تومان و نه از صد هزار
تومانهاي بعدياش خبري هست .داستان از اين
قرار بود كه بر اساس مصوبه هيات وزيران دولت
دهم در جلسه روز هشتم آبان  88در مركز استان
خراسان رضوي قرار بود به حساب همه نوزادان
متولد ش��ده پس از تاريخ اول فرودين سال  89مبلغ يك
ميليون واريز ش��ود .اين آييننامه به پيشنهاد وزارت امور
اقتصادي و داراي��ي ،وزارت رفاه و تامين اجتماعي ،وزارت
مس��كن و شهرس��ازي و بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران با هدف تامين آتيه فرزندان ايراني و براي مش��اركت
و حمايت از تهيه مس��كن ،ازدواج ،اشتغال و تحصيل آنان،
تحت عنوان آييننامه تامين آتيه مهر امام رضا (ع) تصويب
شد .بر اين اساس قرار گذاشته شد براي همه متولدان پس
از تاريخ  89/1/1توس��ط مجري طرح ،كه بانك ملي ايران
انتخاب ش��ده بود ،حساب س��پرده بلندمدت افتتاحشود.
موجودي اوليه اين حساب مبلغ يك ميليون تومان بود كه
توسط بانك ملي به حساب نوزاد واريز ميشد .سن برداشت
هم حداقل  20سالگي براي برداشت 10ميليون ريال وجه
اوليه و  18س��الگي براي وجوهي كه طي سالهاي دوم به
بعد توسط والدين واريز ميش��د اعالم شد .به اين ترتيب
اولين گروه از اين نوزادان ميتوانستند در اولين روز كاري
فروردين سال  1408به بانك ملي مراجعه كرده و هم يك
سميه آخش�ي :دي ماه تمام ش��د و باوجود وعدههاي
مسووالن اسكلت اضافه باقيمانده از جهاننما تخريب كه
نشد هيچ ،نگراني خاصي هم از سوي مسووالن شهري در
مصاحبههايشان عنوان نشد .حاال بهمن ماه بيش از يك
هفته است كه آغاز شده و مسووالن شهرداري اصفهان
به عنوان مجريان تخريب اسكلت باقيمانده و مالك اصلي
جهاننما تنها به اين بسنده كردهاند كه پس از پيگيري
مستمر رسانهها اعالم كنند عمليات تخريب آغاز شده
اس��ت .از چگونگي روند و زمان اتمام كار نيز اطالعاتي
از س��وي مسووالن داده نميش��ود .در حاليكه رييس
شوراي شهر اصفهان قبال اعالم كرده بود  29آذر تخريب
دالهاي بتني آغاز شده ولي در اظهار نظري تازه ابتداي
هفته گذشته را زمان آغاز تخريب اعالم كرد .البته برخي
مس��ووالن شهرداري نيز اواس��ط هفته گذشته را زمان
آغاز تخريب اعالم كردند! داوودي ،نايبرييس ش��وراي
اسالمي شهر اصفهان اعالم ميكند كه ما با حساسيت
پيگير اين مساله هستيم و باوجود آنكه هنوز هم بودجه
خاصي دريافت نكردهايم دستور تخريب دالهاي بتني
داده شده و حساسيتهاي ايجاد شده كمي بيش از حد
معمول اس��ت .وي در رابطه با اتمام طرح نيز اظهار نظر
خاصي نميكند و اين در حالي است كه ساير مسووالن
ني��ز زمان خاص��ي را ب��راي اتمام اين عملي��ات اعالم

ميليون اوليه و هم كل مبلغي را كه در اين  20سال از سوي
دولت و والدين به حسابشان ريخته شده بود ،بهعالوه سود
اين همه سال دريافت كنند .هم محمود احمدينژاد و هم
ديگ��ر اعضاي دولتش از اولين روزي كه اين طرح مطرح و
اجرايي شد از آن به عنوان يكي از اساسيترين اقدامات خود
براي حل مشكل مالي و اشتغال نسل آينده جوانان ايراني
سخن ميگفتند ،بر اين اساس قرار شده بود مبلغ حاصل از
اين سرمايهگذاري صرف اموري چون تامين مسكن ،ايجاد
فرصت ش��غلي اوليه براي كسب و كار ،هزينههاي ازدواج،
تحصيالت عالي و حوزوي ،درمان بيماريهاي صعبالعالج
و هزينههاي حج تمتع صاحب حساب شود .با اين حال از
همان ابتداييترين روزهاي طرح اين مساله تاكنون هميشه
انتقاداتي به طرح و محل تامين اعتبارات آن ميش��د .اما
محم��ود احمدين��ژاد و دولتش از اين مصوب��ه و ايده نيز
همچون ديگر برنامههاي خود سرسختانه دفاع و حمايت
ميكردند .محمود احمدينژاد در مراسم افتتاح همين طرح
كه در نيمه شعبان سال گذشته در نهاد رياستجمهوري

با اهداي نمادين دفترچه حساب سپرده به  12نوزاد متولد
س��الجاري ،رسما آغاز شد،در رساي اين طرح دولت خود
گفته بود« :اين طرح را هديه امام عصر(عج) به ملت ايران
تلقي ميكنيم و اميدواريم در تمام خانوادههاي ايراني عشق
و محبت موج بزند و رحمت و بركات الهي بيش از گذشته
بر ملت ايران نازل شود .رييس دولت در اين مراسم انتقادات
خود را از شعار «دو بچه كافي است» ،نيز مطرح كرد و آن را
استعماري خواند .محمودرضا خاوري مديرعامل وقت بانك
ملي ايران به عنوان مجري طرح نيز در سخناني طرح تامين
آتيه مهر امام رضا(ع) را اقدامي مثبت و شجاعانه دانست كه
با ابتكار و دورانديش��ي رييسجمهور عملياتي شده است.
او افزود « :هدف اساس��ي طرح مذكور اين اس��ت كه نسل
حاضر همه ثروتهاي كش��ور را استفاده نكند و بخشي از
آن را براي تامين آتيه نسلهاي بعد پسانداز كند ».وي با
عنوان اينكه در كمتر از  72ساعت موافقتنامههاي الزم با
صندوق مهر امام رضا(ع) و سازمان ثبت احوال منعقد شده
اس��ت ،افزود« :بانك ملي ايران افتخ��ار دارد خود را جزيي

مديركل ميراث استان اصفهان درباره روند تخريب برج «جهاننما»

شهرداري اجازه ورود نميدهد

نميكنن��د .به ه��ر حال
مسووالن شهري اصفهان
همگي اطمينان ميدهند
كه عمليات تخريب يك
هفته است ش��روع شده
ولي هنوز عكس��ي از اين
امر منتشر نش��ده است.
س��وال اينجاس��ت ،مگر
تخري��ب ي��ك اس��كلت
بتن��ي آن ه��م باقيمانده
از طبقات تخريب ش��ده
برج چه حساسيتي دارد
كه باوجود اتمام مهلت ارس��ال گزارش تا  12بهمن به
يونس��كو هنوز نه مسووالن ميراث فرهنگي استان و نه
علويانصدر ،معاون سازمان ميراث فرهنگي كشور اعالم
ميكنند مس��تندات اين تخريب به دستشان نرسيده
كه بتوانند گزارشي بر اساس آن تهيه كنند .البته اقدام
عكاس ما براي ورود به برج جهاننما براي تهيه گزارشي

مستند از تخريب اسكلت
نيز با ممانعت مواجه شد
و ت�لاش براي مش��اهده
كارگ��ران در حين كار يا
نشاني از فعاليت چندين
كارگر ك��ه بيانگر نگراني
براي اتم��ام كار در زمان
اندك باقيمانده باشد نيز
مشاهده نشد .مساله قابل
تامل اينجاس��ت كه اين
ممانعت ورود به ساختمان
منحصر به رسانهها نيست
و مسووالن ميراث فرهنگي نيز در پاسخ به اينكه گزارش
ارسالي به يونسكو در چه مرحلهاي است ،اعالم ميكنند
تا زماني كه اجازه بازديد از عمليات تخريب را نداش��ته
باش��ند ،گزارش��ي هم نميتوانند ،تهيه كنن��د .معاون
حفظ و احياي س��ازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي
و گردش��كري استان اصفهان در حاليكه اعالم ميكند

از هويت هموطنان بداند و اين بانك تالش دارد
با تمام توان و اس��تفاده از ظرفيتهاي موجود،
خدمتگزار خوبي براي دولت و مردم باشد ».حاال
اما تير خالص را يكي از اعضاي دولت به مصوبه
هيات وزيران زد و طرح را تمام ش��ده اعالم كرد.
دي��روز وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گفت به
دليل عدم تصويب قانون و مشخص نشدن محل
اعتبار ،از اجراي اين مصوبه معذوريم .آنطور كه
عبدالرضا شيخاالس�لامي در خصوص سرانجام
طرح تامي��ن آتيه مهر كه وزارت تع��اون ،كار و
رفاه اجتماعي داوطلب اجراي آن ش��ده بود ،به
مهر گفت« :به دليل مشكالت قانوني و همچنين
عدم تامين اعتبار و منابع مورد نياز اين طرح در
حال حاضر اجرايي نشده است .ما هم مسووليتي
تاكنون در قبال اجراي اين طرح نداش��تيم ،ولي
داوطلب شده بوديم كه اگر قرار است اجرا شود ما
از سوي عوامل وزارتخانه و با به كارگيري امكانات
موجود ،آمادگي اجراي آن را داريم ».شيخاالسالمي با تاكيد
بر اينكه اگر مشكالت قانوني اين طرح رفع شود و از سويي
ني��ز مجلس با تصويب قانون در اين زمينه ،تامين منابع و
اعتبارات الزم براي اجرايي ش��دن طرح تامين آتيه مهر را
مشخص كن د ،مانند طرح بيمه بيكاري ،ما آمادگي اجرايي
ك��ردن آن را داريم».در همين حال كافي نبودن اعتبارات
س��ال گذشته به نسبت متولدان آن س��ال و حذف اعتبار
2500ميلياردتوماني پيشبيني شده در اليحه بودجه 90
در كميسيون تلفيق ،ادامه اجراي اين طرح را نيز در هالهاي
از ابهام فروبرده بود .در همين حال اما رييس سازمان ثبت
احوال نيز پيش از اين اعالم كرده بود 500 :ميليارد تومان
اعتبار پيشبيني ش��ده در سال  89براي اين طرح به طور
كام��ل اختصاص پيدا كرد و براي تع��داد زيادي از نوزادان
متولدشده ،حس��اب يك ميليون توماني در بانك ملي باز
شد .حاال معلوم نيست والديني كه با چشم اميد و شوق اين
طرح نوزاداني را به اين كره خاكي رهنمون كردهاند با اعالم
تعطيلي طرح چه خواهند كرد.
شهرداري به يگان حفاظت اين اداره تا روز گذشته اجازه
بازديد از روند تخريب ستونهاي باقي مانده براي تهيه
عكس و مستندات را نداده است ابراز نگراني ميكند كه
در ص��ورت ادامه اين روند زمان از دس��ت خواهد رفت،
چراك��ه تهيه گ��زارش و ترجمه و تش��ريفات آن چند
روز وقت ميبرد .اين مس��اله در حالي است كه مسعود
علويانصدر ،معاون س��ازمان ميراث فرهنگي كشور نيز
كه هفته گذشته منتظر ارايه گزارش از سوي مسووالن
اصفه��ان بود به خبرنگار ما گفت :با تاخير ايجادش��ده
نميت��وان ديگر منتظر ماند و با پيگيري صورت گرفته
قرار بر اين شد كه نهايتا تا امروز گزارش به تهران ارسال
شود .اين در حالي است كه تا روز گذشته (جمعه) درها
به روي يگان حفاظت ميراث فرهنگي بسته بود و بعيد
به نظر ميرسد كه تغييري در اين رويه ايجاد شود .وي
معتقد اس��ت در صورتي كه بخواهيم اين پرونده براي
هميشه بسته شود و ش��كل تازهاي ايجاد نشود بايد تا
ام��روز گزارش را دريافت كنيم و آن را براي ارس��ال به
يونسكو طي چهار روز باقيمانده آماده كنيم .دي ماه كه
س��پري شد و حاال در اين چند روز بايد ديد كه آيا اين
مساله براي هميشه ختم به خير خواهد شد؟ پاسخ در
دستان همكاري مس��ووالن شهري اصفهان و پيگيري
سازمان ميراث فرهنگي است.

معاون ترافیک منطقه  7خبرداد :اختصاص  30دستگاه تاکسی ون ویژه در پایانه زیر پل سیدخندان
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه هفت،از افزایش تاکسی های موجود
در پایانه زیر پل سیدخندان خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت،
مهدی فقیری پل س��یدخندان را به عنوان یک معبر مهم تبادل ش��هری عنوان کرد
و گفت  :از طریق پایانه تاکس��ی رانی در زیر پل س��یدخندان خیابان دکتر شریعتی و
سهروردی به عنوان معابر شمالی و جنوبی و بزرگراه رسالت به عنوان معبر غربی-شرقی

ش��هر تهران به یکدیگر متصل می شود  .وی ادامه داد:هم اکنون در این نقطه  26خط
تاکس��یرانی فعال است که برای دسترسی به مرکز و غرب تهران  13خط تاکسیرانی با
 600دس��تگاه تاکسی،در بخش شرقی با  10خط تاکسی و  570ناوگان و برای شمال
تهران هم س��ه خط تاکسی با  170دس��تگاه ناوگان مستقر است  .معاون حمل و نقل
وترافیک منطقه هفت،متذکر شد :همچنین در زیر پل سیدخندان دو خط اتوبوس رانی
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به مقصد آزادی و میدان امام خمینی (ره) و یک خط مینی بوس به مقصد فلکه چهارم
تهران پارس فعال اس��ت .فقیری اضافه کرد:در س��اعت های اوج و بعدازظهر با کمبود
تاکسی مواجه هستیم که سعی شده با بکارگیری  30دستگاه تاکسی ویژه ون در ساعت
های صبح و بعدازظهر این موضوع را مدیریت کنیم و مشکل کمبود تاکسی رفع شود تا
مسافرین سریعتر سوار تاکسی شوند.

رتب ه سوم جهاني ايران
در برداشت منابع آب زيرزميني

ايلنا :در س��ال  2005مي�لادي چين ،هند و ايران
رتبههاي نخست تا سوم برداشت بيش از حد از منابع
زيرزميني آب را داشتهاند .ايران به طور متوسط ساالنه
پنج ميليارد مترمكع��ب آب بيش از ظرفيت اليههاي
آبدار زمي��ن از آنها بهرهبرداري ميكن��د .اين مقدار
آب معادل آب مورد نياز براي توليد يكس��وم كل غله
توليدي كش��ور اس��ت .به عنوان مثال سطح آبهاي
زيرزميني در منطقه چناران در شمالشرقي ايران كه
منطقهاي كوچك اما بسيار پراهميتي براي كشاورزي
اس��ت ،در سالهاي پاياني دهه  90ميالدي به صورت
ميانگي��ن  2/8متر در س��ال افت داش��ته كه چاههاي
حفر ش��ده براي تامين آب كش��اوزي و همچنين آب
آشاميدني شهر مشهد عامل اين اتفاق بوده است« .به
ب زيرزميني ،در
دليل برداش��ت بيرويه از سفرههاي آ 
هر دهه ش��اهد نيم متر افت سطح آبهاي زيرزميني
در كشور هس��تيم ».محمد اميني ،اس��تاد دانشگاه و
رييس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان
مازندران با اعالم اين مطلب اظهار داشت:پايين آمدن
سطح آبهاي زيرزميني به معناي خشك شدن مناطق
پاييندست و از بين رفتن چاهها ،قناتها و چشمههاي
آن اس��ت .اميني افزود« :در حقيقت با اين كار پوشش
طبيعي و جنگلي را حذف و به جاي آن كش��اورزي را
در پاييندست ترويج ميكنيم و باعث زياد شدن اراضي
ميش��ويم اما بايد در نظر داشته باشيم مقدار آبي كه
از منابع زيرزميني برداش��ت ميش��ود ،بسيار سنگين
اس��ت ».به گفته اميني اين توسعه پايداري نيست كه
ما دنبالش هستيم بلكه اين روند ما را با بحران مواجه
ميكند .پس از يخچالها ،منابع آبزيرزميني دومين
منبع آب شيرين موجود در جهان است .در نقاطي كه
آبهاي سطحي همانند درياچهها و رودخانهها وجود
نداشته يا غيرقابل استفاده باشند ،نيازهاي آبي توسط
منابع آب زيرزميني برطرف ميش��ود .حدود يكسوم
جمعيت جهان وابس��ته به آب زيرزميني بوده و بيش
از  70درصد منابع آب زيرزميني به مصرف كشاورزي
ميرس��د ،بنابراين توسعه كش��اورزي و صنعت باعث
افزايش برداشت از منابع مذكور شده و برداشت بيرويه
از مخ��ازن آب زيرزميني موجب ش��ده ميزان تغذيه
آبخوان جوابگوي برداشت نباشد و سطح آب زيرزميني
افت كند .افت سطح آب زيرزميني مشكالتي همچون
خشكش��دن چاههاي آب ،كاهش دبي رودخانه و آب
درياچهها ،پايين آمدن كيفيت آب ،افزايش هزينه پمپاژ
و استحصال آب و نشست زمين را به دنبال دارد.

بروز خطر ابتال به سرطان
در كردستان در حال افزايش است

ايرنا :معاون بهداشتي دانشگاه علومپزشكي استان
كردستان با بيان اينكه بروز خطر ابتال به سرطان در اين
استان در حال افزايش است ،گفت :درصدد هستيم علل
و عوامل دخيل در اين بيماري را شناسايي و از پيشرفت
اين بيماري در بيماران در معرض ابتال پيشگيري كنيم.
فرزام بيدارپور با اشاره به فعاليت  20مركز پاتولوژي در
استان گفت :هزار و  307مورد سرطان در سال گذشته،
هزار و  188مورد در س��ال  88و  963مورد س��رطان
در س��ال  87در استان كردستان شناسايي شده است.
وي بيان كرد :در س��ال گذش��ته از هزار و  307مورد
سرطان در كردستان  220مورد سرطان پوست200 ،
مورد س��رطان معده 113 ،مورد سرطان مري و 101
مورد سرطان پستان ثبت شدهاند .بيدارپور افزود :سال
گذش��ته سرطان معده و پوس��ت باالترين آمار ابتال به
سرطانها را به خود اختصاص داده بود.

