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بارداريهاي ناخواسته
عامل 25درصد مرگ مادران

سرپرست سازمان بهزيستي كشور:

سازمان جهاني بهداشت اعالم كرد

پايان اپيدمي

آنفلوانزاي خوكي در جهان

ايسنا :سازمان جهاني بهداشت در يك گزارش
جديد پايان اپيدمي جهاني آنفلوانزاي خوكي را اعالم
كرد .مارگارت چان ،دبيركل سازمان جهاني بهداشت
در اينب��اره خاطرنش��ان كرد :اپيدم��ي آنفلوانزاي
خوكي در جهان به پايان رس��يده و ويروس جديد
نسخه  ،H1N1دوره خود را به طور گسترده آغاز
ميكند .دكتر چان تصريح كرد :طبق نتيجهگيري
هيات فوريتهاي سازمان جهاني بهداشت ،براساس
بررسي فاكتورهاي جهاني و گزارشهاي حاصل از
چندين كشور مختلف ،اپيدمي اين نسخه از ويروس
آنفلوانزا به پايان رسيده است.
عضو كميسيون بهداشت مجلس:

طرح پزشك خانواده متوقف شده است

فارس :عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس
گف��ت :عدم همكاري بين وزارت بهداش��ت و رفاه ،طرح
پزشك خانواده را كه 75ميليون نفر منتظر آن هستند،
متوقف كرده اس��ت .عليرضا مرن��دي درباره عدم اجراي
طرح پزشك خانواده اظهار داشت:طرح پزشك خانواده
جزيي از شبكه بهداشت و درمان است و هيچ وقت بايگاني
نميش��ود .وي ادامه داد :عدم تفاهم بين وزارتخانههاي
رفاه ،تامين اجتماعي و بهداش��ت و درمان اجراي طرح
پزشك خانواده را متوقف كرده است .حدود يكسال است
چون وزارت رفاه اقدام به امضاي تفاهمنامه نكرده است،
وزير بهداشت نيز نتوانسته در اجراي اين طرح موفق باشد.
آموزشوپرورش:

تعهدي براي استخدام معلمان
شركتي نداريم

رييس مركز سنجش وزارت آموزشوپرورش در
واكنش به اعتراض و تجمع معلمان شركتي به نتايج
آزمون اس��تخدامي اخير گفت :اين معلمان حداقل
نمره حد نصاب اين آزمون را كس��ب نكردهاند اما با
اي��ن حال توقع قبولي دارند .عبداالمير عرفي افزود:
در دس��تورالعمل ابتدايي اين آزمون آمده است كه
بايد ش��ركتكنندگان حداق��ل نصاب علمي يعني
60درص��د از نمره آزمون را كس��ب كنند اما درصد
بااليي از شركتكنندگان موفق به كسب آن نشدند.
برخي از معلمان شركتي صبح ديروز در اعتراض به
نتايج آزمون استخدامي اين وزارتخانه مقابل مجلس
شوراي اسالمي تجمع كردند .مديركل مركز سنجش
وزارت آموزشوپرورش با اعالم اينكه در نتايج اوليه
تنها ش��شهزار نفر در آزمون پذيرفته شدند ،اظهار
داشت :پس از آن به دستور وزير آموزشوپرورش حد
نصاب نمره آزمون به 50درصد كاهش يافت كه طي
آن 10هزار نفر ديگر نيز در آزمون پذيرفته ش��دند.
عرف��ي تصريح كرد :با وج��ود اين ،برخي از معلمان
شركتي كه پذيرفته نشدهاند همچنان به نتايج آزمون
معترض هستند ،چراكه انتظار دارند به هر نحوي كه
شده در آزمون پذيرفته شوند.

مهلت انتخابرشته كنكور 90
تا چهارشنبه تمديد شد

معاون س��ازمان سنجش آموزش كش��ور از تمديد
مهل��ت انتخ��اب رش��ته مجازين كنك��ور  90ت��ا روز
چهارش��نبه خب��ر داد .جالل طباطبايي ب��ا بيان اينكه
مهلت انتخاب رش��ته كنكور به مدت سه روز تا ساعت
 24روز چهارش��نبه 26مرداد تمديد شد ،اظهار كرد :با
توجه به هماهنگيهاي انجامشده داوطلبان ميتوانند در
اين مهلت براي تهيه دفترچه راهنماي انتخاب رشته به
باجههاي پستي مراجعه كنند .وي افزود :سايت سازمان
سنجش به نشاني  www. sanjesh. orgبراي انتخاب
رشته داوطلبان تا ساعت  24روز چهارشنبه فعال است.
طباطبايي با اش��اره به انتخاب رشته بيش از 500هزار
داوطلب مجاز به انتخاب رشته تاكنون گفت :داوطلبان
توجه داش��ته باش��ند كه مهلت مذكور به هيچ عنوان
تمديد نميشود ،بنابراين هرچه سريعتر بايد نسبت به
انجام انتخاب رش��ته اقدام كنند .وي با تاكيد بر دريافت
كدرهگيري 15حرفي در ص��ورت تاييد نهايي انتخاب
رشته خاطرنش��ان كرد :داوطلبان بايد به خطاهايي كه
سيس��تم در زمان انتخاب رش��ته اعالم ميكند ،دقت
كنند و براي اطمينان از صحت انتخاب رش��ته دريافت
كد رهگيري 15حرفي ضروري است.

عکس :چاووش هماوندی ،جامجم

ايس�نا :معاون اداره تنظيم خانواده و جمعيت وزارت
بهداشت با بيان اينكه فاصله كوتاه ميان بارداريها سبب
ايجاد مخاطره براي س�لامت كودك ميشود ،ادامه داد:
ثابت شده اگر فاصله ميان بارداريها كوتاه باشد سالمت
كودك تحت تاثير قرار ميگيرد .از طرف ديگر بحث رشد
و تكامل اوليه كودكان كه در س��ه سال نخست زندگي
كودك مطرح اس��ت ،بايد مورد توج��ه قرار گيرد و مادر
كس��ي اس��ت كه نقش اصلي را در اين رشد و تكامل بر
عه��ده دارد .بنابراي��ن اگر مادر اس��ترس ديگري غير از
كودك زير سه سال خود داشته باشد ،قطعا نميتواند به
رش��د و تكامل كودك خود كمك كند .وي خاطرنشان
كرد :ام��روزه ح��دود 25درصد مرگ م��ادران در زناني
اتفاق ميافتد كه بارداري ناخواس��ته داشتهاند .بنابراين
اگر بارداري ناخواس��ت ه اتفاق نيفت��د از ميزان مرگومير
مادران كاسته ميش��ود .اين مباحث نقش كامال روشن
و مستقيمي است كه تنظيم خانواده ميتواند در زمينه
سالمت مادران و نوزادان داشته باشد.

ابطال مجوز مهدهايي
كه آموزش «رقص» ميدهند

24هزار چنار وليعصر به 11هزار كاهش يافت

هر دو روز يك چنار در وليعصر خشك ميشود
صدرا محقق :از س��ال  1318كه 24هزار چنار در دو طرف
خيابان وليعصر از ميدان راهآهن تا ميدان تجريش كاشته
شد تا امروز در هر  48ساعت يكي از آنها خشك شده است،
حاال پس از  72سال تعداد چنارهاي خيابان وليعصر تهران
به حدود 11هزار اصله كاهش پيدا كرده اس��ت .وليعصر با
18/6كيلومتر درازا ،طوالنيترين خيابان خاورميانه اس��ت،
وليعصر كه در سالهاي ابتدايي حكومت رضاشاه ساخته
ش��د از ميدان راهآهن در جنوب ش��هر شروع ميشود و به
ميدان تجريش در منطقه شميرانات ميرسد .اين خيابان
در سال  1307خورشيدي و بر اساس قانون مصوب مجلس
شوراي ملي براي احداث و توسعه خيابانهاي تهران ساخته
ش��د .پس از تصويب اين قانون ،مراحل س��اخت اين جاده
مخصوص آغاز شد .اين خيابان هم در آن روزگار و هم امروز
از مهمترين خيابانهاي پايتخت است ،در آن ايام سرتيپ
بوذرجمهري كه بس��يار مورد وثوق رضاش��اه بود ،رياست
ش��هرداري تهران يعني بلديه آن روز را برعهده داش��ت ،با
اختي��ار تام و قدرت كامل و چاش��ني نظاميگري به ايجاد
خيابانهاي جديد پرداخت .اين خيابان كه از ضلع شمالي
خيابان انقالب فعلي تا ضلع جنوبي حصار (خيابان شوش)
كشيده شده بود و در آن زمان به جاي چند نام (باغ جنت،
اميري��ه ،باغ انگ��وري و جناب وزير) فقط ب��ا نام «پهلوي»
خوانده ميشد از آن جمله است .بدينترتيب خيابان پهلوي
يا وليعصر كنوني از چهارراه انقالب كه آن زمان كافه بلديه
(تئاتر ش��هر) در آن واقع بود تا مي��دان راهآهن تولد يافت
و مهمترين خيابان پايتخت شد .در سال 1307خورشيدي
سرتيپ بوذرجمهري براي نخس��تين بار ضوابطي را براي
احداث بنا در دو س��وي اين خيابان اعالن و اجرا كرد .اين
آييننامه تا حدودي نماي ساختمان و نوع مصالح و تعداد
طبقات و ش��يوه كار را به لحاظ معماري و س��اخت تعيين
ميكرد .همين مقررات بعدها ش��الوده ضوابط ش��هرداري
تهران و ديگر ش��هرها براي صدور پروانه ساخت و ايجاد بنا

شد .پس از ساخته شدن كاخ سعدآباد و انتقال سكونت شاه
از كاخ مرمر به اين كاخ در سال  1318خورشيدي ،به فرمان
او جاده قديم ش��ميران از باغ سفارت انگليس در قلهك تا
ميدان تجريش و جاده جديد ش��ميران (وليعصر كنوني)
از چهارراه پهلوي (انقالب) تا سر پل تجريش كشيده شد.
دو طرف جاده جديد را چنار كاشتند و براي آبياري آنها در
سهراه زعفرانيه دو حلقه چاه حفر كردند و بعدها با احداث
پارك ملت ،آب درياچه آن را هم از همين چاه تامين كردند.
داستان چنارهاي خيابان وليعصر تهران از اين تاريخ آغاز شد
البته درخت چنار با آب و هواي تهران بسيار سازگار است و
وجود چنارهاي كهنسال در امامزاده صالح و امامزاده يحيي و
پاچنار و هفتچنار و ...همگي شواهدي بر اين ادعاست .چند
قرن پيش هم وقتي پيترودالواله جهانگرد ايتاليايي همراه با
شاهعباس صفوي حاكم مقتدر ايران از اصفهان به تهران آمد،

به دليل فراواني چنار در اين شهر ،تهران را چنارستان يا شهر
چنارها خواند .او در خاطرات خود گفت اگر استانبول شهر
سروهاست تهران را بايد شهر چنارها ناميد ،صفتي كه هنوز
هم به تهران ميآيد .رضاش��اه پهلوي كه خود سنگ بناي
خيابان پهلوي آن روزها و وليعصر امروز را گذاشت ،دستور
داد در دو س��وي اين خيابان بلن��د به فاصلههاي كم چنار
بكارند و بين هر دو چنار هم يك بوته گل س��رخ نشاندند.
او دس��تور اكيد داده بود از اين چنارها همچون جان تهران
مواظبت شود ،يك سال پيش از بركنارياش از مقام شاهي
كونيم متر پاي چنارها را گود كنند و
هم به بلديه سپرد ي 
كود بريزند تا ريش��ه درخ��ت از آن تغذيه كند .با اين حال
هرچه بر جمعيت تهران افزوده ميشد از جمعيت چنارهاي
خيابان وليعصر هم كاس��ته ميش��د .هر خيابان و كوچه
جديدي كه به وليعصر ميرس��يد چنارهاي رو به ورودي

رييس سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران:

نوارهاي زرد براي حفاظت از چنارها در برابر حشرات است

شهرداري تهران براي حفاظت از چنارهاي شهر تهران و به خصوص چنارهاي تاريخي خيابان وليعصر اقدام به
اجراي طرح باندينگ روي اين درختان كرده است ،در اين طرح با استفاده از تجارب ديگر كشورها در روش مبارزه
غيرشيميايي با آفات گياهي نوارهاي زردرنگي روي تنه درختان بسته شده است ،اين نوارهاي زردرنگ كه به چسب
خاصي آغشته هستند حشرات مختلف را به خود جذب كرده و مانع از آسيب رساندن به درختها ميشوند .محمد
مختاري رييس سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران در گفتوگويي با «شرق» در اين رابطه گفته است :يكي
از اصليترين آفتهاي درخت چنار حشرهاي به نام زنجره است كه برگ اين درختان را زرد كرده و درخت را دچار
خزان زودرس ميكند ،در طرح باندينگ اين نوارهاي زرد رنگ زنجرهها و ديگر آفاتي كه از راه خاك به سمت تنه و
ساقه و برگ درختان حركت ميكند مهار ميشود .اين طرح فعال به صورت پايلوت و تنها روي  1500اصله درخت
در تهران اجرا شد كه هدف اصلي ما از اين كار ،شناسايي نوع آفت چنارهاي تهران هستيم ،پس از شش ماه از آغاز
كار و در صورت موفقيتآميز بودن طرح ،آن را روي همه درختهاي چنار شهر تهران اجرا خواهيم كرد .اين طرح
در باغباني صنعتي در اغلب كشورهاي جهان انجام شده است و نتايج بسيار خوبي هم به همراه داشته است .ما تالش
ميكنيم با اجراي كامل اين طرح ،چنارهاي تهران را در برابر آفتهايي چون زنجره و ديگر حشرات مواظبت كنيم.

سنگقبرهاي قديمي ابنبابويه تخريب شد
مهر :در حالي كه مسووالن آستان شيخ صدوق گفته بودند
سنگهاي قديمي قبور ابنبابويه در طرح توسعه شبستان
تخريب نميش��ود اما ش��واهد حاكي از آن است كه اين
سنگقبرها در اثر برخورد با لودر شكسته و در محوطه رها
شدهاند .طرح توسعه شبستان بقعه شيخ صدوق در دستور
كار مسووالن توليت آرامگاه اين دانشمند بزرگ شيعه در
قبرستان ابنبابويه قرار گرفته است .در اين طرح قرار است
شبستان اين مجموعه از هر طرف به اندازه 20متر توسعه
يابد ،به همين منظور تعدادي از قبور واقع در اين محدوده
تخريب شده است .مجتبي تختيپور ،مسوول آستان شيخ
ص��دوق گفت :ه��دف از اجراي اين طرح ،بهس��ازي كل
محوطه آستان است ،بنابراين در طرح اضافه كردن محدوده
شبستان ،از قبوري كه در اين محدوده واقع شدهاند عكس
گرفته شده و جانمايي همان سنگ قبرها با خطاي كمتري
در داخل شبس��تان انجام ميش��ود .پي��ش از اين ،احمد
نوروزي معاون بقاع متبركه اداره اوقاف استان تهران با بيان
اينكه هيچ سنگ قبري جابهجا نميشود گفته بود :با توجه
به تراكم زايران به ويژه در اعياد و مناسبتهاي مذهبي و
ش��ب قدر كه به بيش از 15هزار نفر ميرسند ،تصميم بر
اين ش��د كه بخش مسقف بقعه شيخ صدوق توسعه يابد.
معاون بقاع متبركه اداره اوقاف استان تهران اظهار داشت:

در اين طرح با استفاده از تصوير هوايي ،تمامي قبور ثبت
شده و پس از پايان طرح اسامي در همان محل اصلي قبر
روي آن حكاكي ميش��ود .تختيپور نيز در ادامه از طرح
بهسازي كل مجموعه ابنبابويه خبر داد و گفت :بعد از اينكه
شبستان ساخته شد ،تمامي سنگ قبرهاي اين مجموعه
عكس��برداري ،جانمايي و يكسان ميشود .به اين معنا كه
اگر س��نگ قبري باالتر از زمين يا پايينتر از س��نگهاي
ديگر است همگي در يك رده قرار ميگيرند تا رفت و آمد
روي آنها راحتتر انجام شود .وي ادامه داد :اكنون شاهديم
كه راه رفتن در اين محوطه بس��يار سخت است چون در
ميان سنگقبرها گياهان هرزه درآمده و منظره نازيبايي
را به وجود آورده اس��ت .اما مس��ووالن اين بقعه در حالي
از عدم تخريب س��نگهاي قبور قديمي در اين محدوده
صحبت ميكنند كه مشاهدات خبرنگار مهر خالف آن را
ثابت ميكند .چون شواهد حاكي از آن است كه بسياري از
سنگ قبرهاي اين محدوده در اثر برخورد با لودر تخريب
ش��ده يا در محوطه رها ش��دهاند .همچنين در محدوده
تخريب ش��ده ابنبابويه قدمت تعدادي از سنگ قبرها به
بيش از صد س��ال ميرسد .ابنبابويه نخستين گورستان
ش��هر ري و دومين گورس��تان تهران است كه بسياري از
مشاهير ايران در آن دفن شدهاند.

آن بريده ش��د تا مسير رفتوآمد هموار شود ،براي خانهها
و مجتمعهاي تجاري و رستورانها هم همين قواعد پابرجا
بود ،همين داليل موجب قطع ناگزير بسياري از چنارهاي
حاش��يه وليعصر ش��د .اما جداي از اي��ن عوامل آفتهاي
ديگري هم موجب خش��كي و قطع اين چنارها بوده است،
كه از آن جمله ميتوان به تعدي مغازهداران و مجتمعداران
حاش��يه اين خيابان بزرگ اشاره كرد ،آنها براي ديده شدن
بهتر تابلو مغازههايشان به صورت تعمدي با تزريق سم به تنه
آنها موجب خشك شدن چنارها ميشوند ،براساس قوانين
ش��هرداري هم قطع كامل درختهاي خشكشده مانعي
ندارد .عالوه بر اين در سالهاي اخير و پس از توسعه مترو،
عاي��قكاري كف جويهاي آب اين خيابان براي جلوگيري
از نفوذ آب به تونلهاي آن ،مانع از رس��يدن آب به ريش��ه
چنارها و درنهايت خشكي درخت منجر شده است ،در كنار
اين ،انجام ساخت و سازهاي عمراني براي گاز و برق و تلفن
و كندن پيادهروها نيز از ديگر عوامل آس��يبزايي به حيات
اين درختان اس��ت .تخليه فاضالب مراكز اداري و تجاري و
مس��كوني در جوي آب ،افزايش گرماي شهر تهران ،بلندتر
شدن برخي ساختمانها از قامت چنارها كه مانع از رسيدن
نور به آنها ميش��ود و س��يمانريزي فضاي اطراف ريش��ه
درختها نيز از ديگر عوامل خش��ك شدن و ضعيف شدن
اين درختان كهنس��ال است .به اين عوامل بايد موشهاي
درش��تهيكل جداول خيابان وليعص��ر را هم اضافه كرد،
اين موشها هم ريشه درختها را ميجوند و به آنها آسيب
ميزنند و هم س��مومي كه ش��هرداري و مردم براي از بين
بردنش��ان به كار ميبرند جان چنارها را به خطر مياندازد.
مجموعه اين عوامل با هم باعث شده در طول 72سال پس
از اولين روزهاي كاشت چنارهاي وليعصر 13هزار اصله از
آنها خشك شود .اگر همين روال در سالهاي آتي ادامه پيدا
كند  60سال ديگر هيچ درخت چناري در خيابان وليعصر
باقي نميماند .آن روز بايد تيتر زد ،تهران چنار ندارد.

اعالم ضوابط تبليغ در مطبوعات
شرق :مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي
معاونت مطبوعاتي و اطالعرساني وزارت فرهنگ و
ارش��اد اسالمي ،ضوابط استفاده از صفات تفضيلي
يا عال��ي در تبليغ مطبوعات را اع�لام كرد .پدرام
پاكآيين گفت :مطبوعات براي استفاده از هرگونه
صفات تفضيلي يا عالي كه در معرفي يا تبليغ خود
مورد استفاده قرار ميدهند ،مراتب را به تاييد اداره
كل مطبوع��ات و خبرگزاريه��اي داخلي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي برسانند .وي افزود :توصيه
جدي ما اين است كه براي حفظ حقوق عمومي و
حريم مطبوعات كش��ور ،بايد استفاده از عبارات و
قيودي كه به طور صريح يا ضمني ،برتر يا برترين
بودن يك نشريه را در يكي از زمينههاي شمارگان،
قدم��ت ،تعداد صفحات ،اولين بودن در يك جنبه
خاص يا موارد مشابه القا ميكند ،پيش از انتشار به
تاييد اين اداره كل برسد .پاكآيين گفت :به موجب
مقررات تبليغاتي كشور ،آگهيهاي تبليغاتي نبايد
خدمات يا كااله��اي ديگران را ب��يارزش يا فاقد
اعتبار جلوه دهد ،همچنين در آگهيهاي تبليغاتي
نبايد ادعاهاي غيرقابل اثبات گنجانده ش��ود .وي
افزود :بر اساس رايزنيهاي صورت گرفته با اعضاي

هيات نظارت بر مطبوعات و با اس��تناد به ماده 6
قانون مطبوعات كه انتش��ار مطالب خالف واقع را
ممنوع دانسته ،الزم است مطبوعات نيز در معرفي
يا تبليغ خود از استفاده از صفات مطلق و عبارات
اغراقآميز خودداري كرده و خود را فراتر از واقعيت
يا با عبارات��ي آميخته به اغراق معرفي نكنند .وي
با اش��اره به اينكه سوابق ،شاخصها و ويژگيهاي
هر يك از نشريات كشور در اداره كل مطبوعات و
خبرگزاريهاي داخلي بهطور مدون موجود است،
افزود :هماهنگي مطبوعات در زمينه اس��تفاده از
صف��ات تفضيلي يا عالي با اي��ن اداره كل موجب
ميشود ،رژيمي يكسان و واقعي بر اينگونه اوصاف
و تبليغات حاكم ش��ده و از رواج ادعاهاي غيرقابل
اثبات و اغراقآميز درباره مطبوعات كشور اجتناب
شود .پاكآيين درباره چگونگي استفاده از صفات
تفضيلي و عالي افزود :فرقي نميكند كه اين صفات
روي جلد يا در متن نش��ريه به كار رود يا در قالب
آگهي تبليغاتي عرضه شود ،بلكه در هر صورت بايد
با واقعيت انطباق داش��ته باشد و مرجع تشخيص
اين انطباق نيز اداره كل مطبوعات و خبرگزاريهاي
داخلي است.

توضیح شرکت مترو درباره واگنهای چینی
شرق :روابط عمومي شركت راهآهن شهري تهران و حومه به دنبال درج
مطلبي با عنوان چينيها در مترو تهران شريكند به نقل از خبرگزاري
ايس��نا ،جوابيهاي ارس��ال كرد .در اين جوابيه آمده اس��ت« :احتراما
بازگش��ت به مطلب مندرج در برخ��ي از روزنامهها و خبرگزاريها با
مضمون «چينيها در مترو تهران شريكند» ،مطالب ذيل جهت تنوير
افكار عمومي اعالم ميگردد .ش��ركت متروي تهران به عنوان شركت
مادر تخصصي ساخت و راهاندازي تونل و ايستگاههاي متروي تهران
فق��ط براس��اس قراردادهاي خريد و نصب تجهيزات با ش��ركتهاي
خارجي در حال همكاري اس��ت و هرگونه شائبه شراكت شركتهاي
خارجي در متروي تهران قويا تكذيب ميگردد.
ش��ركتهاي چيني در واگنس��ازي تهران با سهم  49درصد و از
حدود شش سال قبل و برابر مقررات سرمايهگذاري كردهاند و در حال
حاضر مشغول توليد واگنهاي مورد نياز متروي تهران ميباشند و نيز
هر شركت يا مشتري ديگري را جهت توليد و فروش قطار ميپذيرد.

به هر حال ش��ركت متروي تهران طرف قرارداد ش��ركت واگنسازي
تهران است كه شركتي است ايراني با مديريت و پرسنل ايراني .در حال
حاضر شركت متروي تهران ،قراردادي با شركت واگنسازي تهران در
خصوص توليد  455دستگاه واگن مترو 160 ،دستگاه واگن دوطبقه و
 38دستگاه لكوموتيو برقي منعقد كرده است.
در خصوص واگنها الزم اس��ت به اطالع رس��انده ش��ود كه بدنه
واگنهاي دوطبقه در كارخانه واگنسازي تهران ساخته ميشود و ساير
تجهيزات اتاق آن نيز توس��ط قطعهسازان ايراني ساخته و در كارخانه
واگنسازي تهران به واگن كامل تبديل ميشوند ،به طوري كه نزديك
به 55درصد بهاي يك واگن دوطبقه توسط شركتهاي ايراني ساخته
و تامين ميش��ود .بدنه واگنهاي يك طبقه مترو نيز در كارخانههاي
واگن پارس (اراك) و پلور سبز (كرمان) ساخته و پس از تامين بخشي
از تجهيزات توسط قطعهس��ازان ايراني در كارخانه واگنسازي تهران
به قطار كامل تبديل ميشوند .تجهيزات الكتريكي ،كنترل و فرمان،

تجهيزات ترمز و درب نيز از سوي شركتهاي اروپايي توليد ميشود،
ول��ي به دليل محدوديتهاي بانك��ي از طريق چين تامين ميگردد.
حدود 42درصد بهاي واگنهاي مترو نيز توس��ط س��ازندگان داخلي
ساخته ميشود .الزم به ذكر است كه طي قراردادي كه مستقيما بين
ش��ركت مادر تخصصي حملونقل ريلي كشور و شركت پوژن چين
منعقد شده ،ساخت  315دستگاه واگن مترو براي شهرستانها ،بدون
دخالت هيچ سازنده ايراني به چين واگذار شده است كه به نظر ميرسد
اين شراكت بسيار پررنگتر از شراكت با مترو است.
پاسخ شرق
همانطور كه در جوابيه شركت متروي تهران آمده ،شركتهاي
چيني 49درصد از سهم واگنسازي تهران را برعهده دارند كه همين
نكته نيز در مطلب روزنامه «شرق» به نقل از خبرگزاري «ايسنا» و
سخنان رييس س��تاد حملونقل و مديريت سوخت كشور منتشر
شده است.

فارس :سرپرس��ت سازمان بهزيستي كشور با تاكيد
بر اينك��ه به طور قاطع ب��ا مهدهايي ك��ه آموزشهاي
غيرديني و غيراخالقي ميدهند ،برخورد شديد خواهد
شد ،گفت :مجوز مهدهايي كه آموزش «رقص» ميدهند،
باطل خواهد شد و مهدهاي مس��اجد و قرآني به زودي
فعال میش��وند .احمد اسفندياري با بيان اينكه موضوع
عف��اف در مهدهاي كودك از جمل��ه موضوعات مهمي
اس��ت كه بايد به طور ريش��هاي به آن دقت شود ،اظهار
داش��ت :آموزشه��اي غيراخالق��ي در مراكز آموزش��ي
كودكان خس��ارات زيادي را به جامعه وارد ميكند .وي
تصريح كرد :تمام اش��كاالت در آموزشهاي كودكان به
سازمان بهزيستي برنميگردد ،چراكه دستگاههاي ديگر
نيز در پرورش كودكان موثر هستند و آيا ميتوان گفت
برنامهه��اي ك��ودك كه در ش��بكههاي مختلف پخش
ميشود ،قابل قبول است؟ اسفندياري اضافه كرد :سازمان
بهزيستي به دنبال اجراي آموزشهاي ديني در مهدهاي
كودك است و در همين راستا با اساتيد دانشگاه و حوزه
هم به جمعبنديهايي رسيده است .سرپرست سازمان
بهزيستي درخصوص فعال شدن مهدهاي مساجد گفت:
اين مهدها ميتوانند در پرورش كودكان موثر باش��ند و
در همين راستا تالش ميشود مهدهاي مساجد و قرآني
به زودي فعال شود .وي با بيان اينكه سازمان بهزيستي
به طور جدي ب��ا مهدهايي ك��ه آموزشهاي غيرديني
ميدهند ،برخورد خواهد كرد ،افزود :در نخس��تين گام،
مهدهايي كه آموزش رقص ميدهند ،از طرف س��ازمان
بهزيستي تعطيل خواهند شد.
معاون ستاد ديه كشور:

وجود سه هزار زنداني مهريه
و چهار هزار زنداني چك در كشور

ايرنا :معاون ستاد ديه گفت :هم اينك حدود سههزار
زندان��ي مهري��ه و چهار ه��زار و  449زندان��ي چك در
زندانهاي كش��ور وجود دارد .محمدعلي ساري با بيان
اينكه ش��مار زندانيان چك در حال افزايش است ،گفت:
بيش��ترين زنداني ،ناشي از چكهاي برگشتي در استان
تهران هستند و استان كرمانشاه در ميان استانهاي كشور
از اين حيث وضعيت متوسطي در كشور دارد .وي در عين
حال از آزاد كردن  9هزار زنداني جرايم غيرعمد در سطح
كش��ور طي يكسال گذشته از سوي ستاد ديه كشور با
كمكهاي مردمي و خيران خبر داد.
رییس سازمان تامین اجتماعی:

اگر به زنان شاغل ،حقوق پايه
بدهيم ،در خانه مينشينند

خبرآنالين :رحمتاهلل حافظي ،رييس سازمان تامين
اجتماع��ي گفت« :براي اجراي بيمه زن��ان خانهدار بايد
اليحهاي توس��ط دولت تنظيم ش��ود و به مجلس برود،
مصوب و ابالغ شود تا قابليت اجرا را داشته باشد».او گفت:
«در حال حاضر س��تاد وزارت رفاه در حال بررس��ي اين
بيمه است و به هرحال اين مسير بايد طي شود؛ تا وقتي
كه نش��ود ،قابليت اعمال را ندارد ».حافظي با بيان اينكه
اگر وظيفه اجراي اين بيمه به س��ازمان تامين اجتماعي
واگذار شود ،اين سازمان خود را مجري و مكلف ميداند
كه آن را اجرا كند ،گفت« :قطعا دولت اگر اين را مصوب
كن��د ،منابعش را هم پيشبيني ميكند و به افرادي كه
درآم��دي ندارند ،يارانه يا هرچيز ديگري را هم ميدهد.
نظر كلي من در اين مورد بسيار فراتر است؛ من ميگويم
هر زن خانهدار بايد حقوق داش��ته باشد و هر وقت اولين
فرزندش به دني��ا آمد مانند بقيه كاركنان دولت ،حقوق
ثابتي به طور ماهانه دريافت كند».او ادامه داد« :چه بسا
هستند زنان شاغلي كه اگر حقوق پايه را به آنها بدهيم،
حاضرند در خانه بنشينند و حقوق پايه را داشته باشند و
به تربيت فرزندانشان بپردازند .به نظر ميآيد اگر كساني
كه تصميمگيرنده هستند به اين سو بروند ،هزينههايي
كه وجود دارد هزينه نباشد ،بلكه سرمايهگذاري باشد».

لغو دوركاري با ادغام
سه وزارتخانه تعاون ،كار و رفاه

نس�يمآنالين :در نامه اداري كه از س��وي وزارت
كار و امور اجتماعي س��ابق به كاركنان اين وزارتخانه
ابالغ ش��ده اس��ت از همه كارمندان خواسته شده به
دليل موضوع ادغام س��ه وزارتخان��ه تعاون ،كار و امور
اجتماعي و رف��اه همه كارمندان به طور تماموقت در
محل كار حضور يابند و در پايان اين نامه تاكيد شده
است ،حضور نيافتن كارمندان در محل كار به منزله
غيبت محسوب ميشود.

