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خبراخبار

آخرین جزئیات از بررسی  ها درباره 
منشاء بوی نامطبوع در تهران

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  طبیعی  محیط  معاون 
بوی  منشاء  درباره  بررسی ها  خصوص  در  را  توضیحاتی 
نامطبوع در تهران ارائه کرد.مسعود تجریشی )معاون محیط 
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست( درباره منشا بوی 
نامطبوع در تهران که هفته گذشته در مناطقی از تهران 
احساس شده بود، گفت: هفته پیش روز چهارشنبه بوی 
نامطبوعی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران  استشمام شده 
بود و تا روز پنج شنبه در مناطق حکیمیه و تهرانپارس نیز 
ادامه داد: تمامی موضوعاتی  این بو حس شده است.وی 
که ممکن بود، منشأ این بوی نامطبوع باشند، توسط کمیته 
اضطراری که در این خصوص تشکیل شده بود، بررسی 
شده و هیچ اتفاق خاصی که بتواند منشا این بوی نامطبوع 
سازمان  انسانی  زیست  محیط  نشد.معاون  گزارش  باشد، 
حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در روز پنجشنبه 
نیز گروهی برای بررسی بیشتر به مناطقی که این بو آنجا 
احساس شده بود، اعزام شده و بررسی های بیشتر و پایش ها 
انجام شد. از آنجایی که بالفاصله در روز بعد از این اتفاق 
با بارش باران مواجه بودیم پیگیری های این گروه به نتیجه 
نرسیده بود. همچنین این گروه نیز در مناطقی که مدعی 
شده بودند، منشاء بو بوده مانند ساختمان پالسکو اعزام شده 
و بررسی هایی در این خصوص انجام دادند، بررسی ها نشان 
می داد که میزان گاز h۲s در این مکان باال بوده است، اما در 
دیگر مناطق همه چیز به صورت عادی بدون هیچ مشکل 
خاصی وجود نداشت. تجریشی با اشاره به گزارش هایی در 
خصوص انتشار  بوی نامطبوع در دیگر شهرها تصریح کرد: 
بر اساس گزارش های ارسالی مشخص شده بود که شبیه 
این بوی نامطبوع تقریبا همزمان با تهران در شهرستان خرم 
دره و ابهر نیز احساس شده است. گروه هایی برای بررسی 
منشاء این بود به این مناطق اعزام شده و مشخص شد بوی 
نامطبوع در آنجا ناشی از ماده شیمیایی مرکانتنت بوده است 
که نوعی ماده شیمیایی است و به گاز شهری اضافه می 
شود.وی با بیان اینکه مشابه این اتفاق نیز چند سال پیش 
در اصفهان رخ داده و منشا آن بو نیز همین ماده شیمیایی 
مرکانتنت بوده است، ادامه داد: پس از بررسی ها در آن دو 
شهر مشخص می شود پیمانکار دو برابر حد مجاز این ماده 
شیمیایی را به گاز تزریق کرده است.معاون محیط طبیعی 
سازمان محیط زیست با بیان اینکه گزارشی در خصوص 
انتشار دوباره بوی نامطبوع در تهران ندیده است، یادآور شد: 
تیم های بررسی ما هر آن چیزی را که در تهران امکان 
داشت، منشاء این بوی نامطبوع باشد را بررسی کردند، اما 
به هیچ مورد خاصی نرسیدند و تنها موردی که احتمال 
می دادند منشأ این بوی نامطبوع باشد همین تزریق بیش از 

حد مجاز ماده شیمیایی مرکانتنت گاز شهری است.

وزیر آموزش و پرورش طی چند روز گذشته پنج مشاور و مدیر جدید 
منصوب کرد که جدیدترین انتصاب او محمد خرم بود. او عهده دار 

سرپرستی دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شده است.
یک هفته، ۱۰ انتصاب جدید در آموزش و پرورش. خانه تکانی 
اداری  ساختار  چابک سازی  با هدف  بطحایی  محمد  سید  جدی 
آموزش و پرورش. تغییراتی که انتقاداتی را هم به وزیر آموزش 
و پرورش وارد کرد. خصوصا در رابطه با حذف کلی مرکز روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش و ادغام آن در دفتر وزارتی. با این 
حال این هفته ساختمان وزارتی آموزش و پرورش در خیابان سپهبد 
قرنی تغییرات زیادی داشت. تغییراتی که در دو فاز صورت گرفت. 

فاز اول در هفته ی گذشته و فاز دوم امروز.
به طوریکه  دفتر خودش شروع کرد.  از  بطحایی  را  تغییر  اولین 
"شاپور محمدزاده"، که پیش از این مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و 
پرورش بود به عنوان مشاور و دستیار ارشد وزیر آموزش و پرورش 

منصوب شد.
در ادامه "امیرعلی نعمت الهی" هم در راستای تغییرات تشکیالت 
و  وزیر  »قائم مقام  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  اداری 
سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی« منصوب 
شد. مرکزی که ساختار روابط عمومی آموزش و پرورش را در خود 

جای می دهد. 
جدید  حکمی  در  اردستانی"  "منصور  هم چنین  قدم  سومین  در 
است."بهروز  پرورش شده  و  آموزش  امالک  و  مدیرکل حقوقی 
امیدی" هم جای او را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری گرفت. امیدی پیش تر مدیرکل آموزش 

و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بود و با جابه جایی او، "بیات 
سلطانی" به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شده است.

در دوم فاز وزیر آموزش و پرورش طی یکی دو روز اخیر پنج مشاور 
و مدیر جدید منصوب کرد که جدیدترین انتصاب او محمد خرم 
بود که او عهده دار سرپرستی دفتر امور مجلس وزارت آموزش و 

پرورش شد.
در حکم سید محمدبطحایی خطاب به خرم آماده است  که » نظر 
به تعهد، سوابق مدیریتی و تجارب  ارزشمند جنابعالی در آموزش 
و پرورش و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی و امور مجلس، 
به موجب این ابالغ با حفظ سمت به عنوان »سرپرست دفتر امور 

مجلس« منصوب می شوید. توفیق شما را در انجام مسئولیت ها در 
راستای سیاست های نظام جمهوری اسالمی و سیاست های دولت 

تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت دارد.«
در ادامه تغییرات ساختاری و انتصابات جدید در وزارت آموزش و 
پرورش، بطحائی همچنین روز گذشته در احکامی »بهروز امیدی« 
به  به عنوان »سرپرست دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی  را 
تخلفات اداری«، »اسماعیل دلفراز« را به عنوان مشاور و »منصور 
اردستانی« را به  عنوان »سرپرست دفتر حقوقی، امالک و حمایت 
کل  اداره  »سرپرست  عنوان  به  را  سلطانی«  »بیات  و  قضایی« 

آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری« منصوب کرد.
هفته گذشته »امیرعلی نعمت الهی« به عنوان قائم مقام و سرپرست 
مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی، »شاپور محمدزاده« 
به عنوان مشاور و دستیار ارشد و »مرتضی نظری« به عنوان مشاور 

در امور مطالعات اجتماعی منصوب شدند.
هدف از این تغییرات چیست؟

در روزهای اخیر و پس از ادغام مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
با حوزه دفتر وزارتی، زمزمه هایی مبنی بر انحالل دفتر امور زنان 
این وزارتخانه نیز به گوش می رسید که نعمت الهی - قائم مقام 
وزیر آموزش و پرورش - امروز در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار 
کرد: اگرچه موضوع نهایی نشده است، تاکید دولت همچنین وزیر 
آموزش و پرورش همواره بر استفاده از نقش موثر و متمایز بانوان 
در وزارت آموزش و پرورش است و در همین راستا به همکاران 
فرهنگی و جامعه بانوان کشوراطمینان می دهیم که در این زمینه 
تدبیر ویژه ای خواهیم داشت و حتما به نقش ویژه بانوان و دانش 

آموزان دختر در وزارت آموزش و پرورش بیش از گذشته توجه 
خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ساختار جدید آموزش و پرورش گفت: 
ساختار نهایی نشده است و در حال بررسی و کارشناسی دقیق 
و  بهره وری  افزایش  اهداف که چابک سازی،  به  بتواند  تا  است 
جلوگیری از همپوشانی است، دست پیدا کند. در سازمان اموراداری 
و استخدامی کشور، رئیس این سازمان که معاون رئیس جمهور 
است و خودش نیز معلم بوده است با توجه ویژه ای موضوع تجدید 
ساختار را بررسی می کند و همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش 
در حوزه های تخصصی مرتبط تاکیدشان بر این است تا ساختار 
سازمانی به نحوی نهایی شود که بتوانیم وظایف و تکالیف را بهتر 

از گذشته انجام دهیم.
 آموزش و پرورش با تغییر سمت ها چابک می شود؟

است  این  است،  مطرح  تغییرات  این  درباره  که  مهمی  نکته  اما 
که آیا آموزش و پرورش با تغییر در سمت های مدیریتی چابک 
می شود؟ در حال حاضر براساس آمارهای رسمی، وزارت آموزش 
و پرورش با حدود ۹۰۰ هزار کارمند، بیشترین تعداد کارمند دولتی 
را دارد. حدود ۹۰ درصد بودجه کلی آموزش و پرورش هم صرف 
حقوق دادن به این کارمندان می شود. عالوه بر این تعداد باالی 
سمت های مدیریتی در استان ها، شهرها، شهرستان ها و حتی نواحی 
کالنشهرها، باعث شده وزارت آموزش و پرورش بخش زیادی از 
کارمندان دولت را در بدنه خود جا دهد. برهمین اساس به نظر 
می رسد آموزش و پرورش بیش از تغییر در چند سمت نیازمند یک 

بازنگری جدی در حوزه مدیریت منابع انسانی خود است.

آموزشوپرورشباچندانتصاب،چابکوسبکمیشود؟

۱۰ انتصاب طی یک هفته؛ خانه تکانی بطحایی در آموزش و پرورش

یک روانشناس گفت: کم نیستند همسرانی که بنا به دالیلی ترجیح 
می دهند اسماً زن و شوهر باشند، ولی رسما از یکدیگر جدا زندگی 
درباره ی  روانشناس و مشاور خانواده  اسماعیلی  می کنند.سمیرا 
مراحل طالق عاطفی اظهار کرد: این روزها در بسیاری از موارد 
پدیده طالق ناشی از مسائلی است که یک یا دو دهه قبل حتی 
باور کردن آن نیز امکان پذیر نبود؛ تنوع طلبی، خیانت، دروغگویی 
و بسیاری از مسائل دیگر منشاء و مبداء تعداد قابل مالحظه ای از 
طالق ها شده است. اما کم نیستند خانواده هایی که قبل از طالق 
قانونی، رویه طالق عاطفی را در پیش می گیرند.وی در ادامه بیان 
کرد: بسیاری از دانشمندان، طالق عاطفی را مقدمه ای بر طالق 
قانونی می دانند، خاتمه دادن به ازدواج به این سادگی نیست و هر 
فردی از مراحلی عبور می کند تا سرانجام به طالق قانونی برسد. از 
شروع طالق عاطفی تا رسیدن به طالق قانونی ۵ مرحله مجزا وجود 
دارد؛ این ۵ مرحله معموال ۳ سال طول می کشد، ولی ممکن است 
مدت آن در عده ای کمتر و در عده ای دیگر بیشتر باشد. این مراحل 
دارای ترتیب خاصی هستند و زوج ها به ترتیب از آن ها عبور می کنند 

تا به طالق قانونی برسند.
مراحل طالق عاطفی

با اشاره به مراحل طالق عاطفی مطرح کرد: در  این روانشناس 
مرحله اول، فرد به سرزنش طرف مقابل خود می پردازد؛ شروع 
کننده تمرکز خود را متوجه همسر می کند و او را در تمام اتفاق های 
گذشته، حال و آینده مقصر می داند. در این مرحله فرد دارای یک 
تصویر بد و نامناسب نسبت به خود است و ممکن است به راحتی 

آسیب ببیند.
اسماعیلی افزود: مرحله ی بعد سوگواری است، در این مرحله غم و 
اندوه فراوان بر شروع کننده مستولی می شود. به هر اظهار نظری 
واکنش تند نشان می دهد و به شدت در افکار و احساسات خود 
غوطه ور می شود. تمرکز حواس خوبی ندارد، به گونه ای که در 
انجام کارهای روزمره اش با مشکالتی مواجه خواهد شد. در این 
مرحله اگر زوج دارای فرزند باشند، به تدریج در انجام مسئولیت 
هایشان سستی به خرج می دهند و ممکن است یکی از والدین 
دست روی بچه بگذارد تا شاید همسر از دست داده را دوباره صاحب 

شود.وی عنوان کرد: از خصوصیات بارز مرحله سوم خشم است، 
در این مرحله شروع کننده خود را محق می داند که عصبانی شود 
و همسرش باید تاوان اعمالش را پس دهد. حتی گاهی بی دلیل 
نسبت به فرزندان خود حساسیت های بی مورد دارد و به آنها پرخاش 
و توهین می کند ولی با این حال در پشت این چهره، ترس های 
بسیاری نهفته است؛ چگونه می توانم تنها زندگی کنم؟ توانایی 
گذران زندگی را دارم؟ می توانم از خودم حمایت کنم؟ آیا موفق به 
پیدا کردن شخص دیگری خواهم شد؟ اسماعیلی با اشاره به تنهایی 
در افراد گفت: بسیاری از افراد بعد از دوران بلوغ، احساس می کنند 
تنها هستند، به تدریج شروع کننده شخصیت خود را طوری تطابق 
می دهد که دیگر نیازی به همسر ندارد، مرد یا زن سعی می کنند 
به خود اطمینان پیدا کنند و تصمیم نهایی را بگیرند. وی با اشاره 
به آخرین مرحله از فرایند طالق قانونی تصریح کرد: ورود مجدد 
به زندگی آخرین مرحله از فرایند طالق قانونی است، مرد یا زن 
احساس می کند که دوباره کنترل بیشتری بر زندگی خود دارند در 

این مرحله فرد می تواند برنامه ریزی دراز مدت انجام دهد.

طالق عاطفی مقدمه ای بر طالق قانونی است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در بحث تعاونی ها 
چه در حوزه زنان و چه در دیگر حوزه ها فراز و نشیب هایی وجود داشته 
است.معصومه ابتکار، در جلسه بررسی تقویت و توسعه تعاونی های زنان 
که با حضور محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی در حوزه 
تعاونی ها گفت: در حالی که دستگاه های مختلفی با موضوع تعاونی های 
زنان سر و کار دارند، مهم است بتوانند هماهنگ شوند و اهداف مشترک 
خود را پیش ببرند.معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با 
بیان اینکه در بحث تعاونی ها چه در حوزه زنان و چه در دیگر حوزه ها  
فراز و نشیب هایی وجود داشته است، اظهارکرد: فراز و نشیب ها را باید 
آسیب شناسی و مشکالت را احصا کنیم. به عنوان مثال در یک مقطع 
ارزیابی ما این بود که صندوق های ُخرد  بهتر از تعاونی ها جواب  می دهند. 
در واقع گذشته را باید ببینیم و توجه کنیم که االن  می خواهیم برای آینده 

نقشه راه مشترکی را تعریف کنیم.
ابتکار با انتقاد از برخی آموزش های بی سرانجام در این حوزه گفت: چه 
در حوزه زنان روستایی، چه زنان تحصیلکرده و چه زنان سرپرست 
خانوار آموزش فراوانی داده شده ولی درصد کمی به اشتغال منتهی 
شده است.معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: با همین 
نگاه موافقتنامه ای را با سازمان فنی و حرفه ای کشور امضا کرده ایم و 

امیدواریم به جای آموزش غیرکاربردی، مهارت کسب وکار از مراحل 
ابتدایی تا بنگاه داری، مالیات، بیمه و...، فرا گرفته شود.  بخشی از این 
دوره ها باید برای ایجاد صندوق های جدید باشد و اینکه چه مهارت هایی 
را الزم دارند.ابتکار با اشاره به بحث بازاریابی و حوزه فناوری های نوین، 
گفت: از سال گذشته همکاری خوبی در حوزه توان افزایی برای استفاده 
از IT و ICT با وزارت ارتباطات آغاز کرده ایم و این آمادگی وجود دارد 

که کمک کنند تا تعاونی ها نیز این دوره ها را بگذرانند.
وی با بیان اینکه به مکانیزم هایی نیاز داریم تا از ایجاد بنگاه و سودآوری 
آن مطمئن شویم، اظهارکرد: با وجود تسهیالت موجود زمینه بسیار 
خوبی برای شکل گیری تعاونی های جدید وجود دارد. شبکه سازی، 
تقویت شبکه ها یا هم افزایی هایی که  می تواند بین همه شبکه ها وجود 

داشته باشند، بسیار مهم است.
در این نشست محمد جعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی 
برنامه های مفصلی مد نظر است، گفت: در شرایط فعلی کشورکه امکان 
جذب سرمایه گذاری های کالن خارجی نیست باید به توانمندی های 
داخلی به خصوص جذب سرمایه گذاری خرد و معطل مانده ایرانیان 

داخل یا خارج از کشور توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به مشکالتی که به خاطر محدودیت های بودجه سال ۹۸ 
برای همه دستگاه ها وجود دارد، گفت: رویکرد کلی این است که بتوانیم 

در قالب تسهیالتی که از دولت می گیریم،  این تعاونی ها را در کشور 
گسترش بدهیم.کبیری افزود: امسال و سال آینده، مدت زمان سخت 
و دشواری برای صنایع است. به همین خاطر باید حمایت از تعاونی ها 
رویکرد جدی دولت در سال ۹۸ باشد. ما برنامه ریزی های جدی داشته ایم 
که در معاونت تعاون وزارت کار با اساتید دانشگاه آنها را دنبال می کنیم و 
با افرادی که در زمینه کارآفرینی فعالیت خوبی داشته اند در حال مشورت 
هستیم.معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
به صورت خاص خواهان فعال تر شدن تعاونی های بانوان هستیم و چند 
برنامه مشخص هم در این زمینه داریم.کبیری با بیان اینکه ۱۰۰۰۰ 
تعاونی بانوان که ۱۱ درصد از تعاونی های فعال را تشکیل  می دهند، عدد 
مطلق خوبی است، گفت: این نسبت باید افزایش یابد و این مهم مستلزم 
همکاری متقابل وزارتخانه ها و معاونت زنان و خانواده است که  می تواند 
امور تعاون وزارت  به صورت جدی تر در سال ۹۸ دنبال بشود.معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه ریزی های معاونت تعاون 
وزارت تعاون در دو سطح کالن و کوتاه مدت است، اظهارکرد: حوزه 
کالن کاری ما اینگونه است که با دانشگاه های اقتصاد عالمه، بهشتی، 
شریف و تهران طرحی را در قالب اینکه به چه کسی تسهیالت دهیم، 
آماده کنیم و این شامل آنهایی  می شود که در زنجیره ارزش حضور داشته 
باشد یعنی خوشه سازی شده،  آموزش دیده، استاندارد شده و برندسازی 

شده باشد و برای توسعه بازار آن قبال فکری شده باشد.

معاونرئیسجمهوریدرامورزنانعنوانکرد؛

فراز و نشیب های تعاونی های زنان مدیرکلدفترراهبریتامیناجتماعیمطرحکرد؛
صدور ۱۰۵میلیون نسخه الکترونیک

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی، 
از صدور بیش از ۱۰۵ میلیون نسخه الکترونیک خبر داد.علی 
معیری با بیان اینکه انسان ها در برهه های مختلف زندگی 
از خدمات سازمان های بیمه گر اجتماعی استفاده می کنند، 
گفت: این سازمان ها خدمات گوناگونی را به ذینفعان ارائه 
می کنند. سازمان های بیمه گر اجتماعی از حیث تنوع و تعدد 
خدمات از متمایزترین سازمان ها هستند .وی با بیان اینکه 
نهادهای بیمه گر اجتماعی از سازمان های خدمت محور 
خدمات  ارتقای  در  اطالعات  فناوری  حوزه  افزود:  هستند، 
این سازمان ها جایگاه مهمی دارد . بهره گیری از این حوزه 
به چابکی، کارآیی و پاسخگویی دستگاهها و در نهایت به 
افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان منجر می شود.معیری 
با اشاره به بحث های فنی، فرهنگی و قانونی در موضوع 
استفاده از فناوری اطالعات در سازمان ها گفت: در صورتی 
که تمامی موارد لحاظ شوند، سازمان ها هوشمند می شوند.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی 
اظهار  برشمرد و  را  ابزارهای خدمات غیرحضوی  ادامه  در 
داشت: خدمات غیرحضوری سازمان ها از طریق اپلیکیشن، 
کد دستوری ussd، پیامک و تلفن گویا ارائه می شوند.وی با 
اشاره به اهمیت ارتباط دیتاها میان سازمان ها گفت: سازمان 
تامین اجتماعی با ۱۳ سازمان از جمله وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام پزشکی، 
ثبت احوال و... در ارتباط است.مدیر کل دفتر راهبری سیستم 
های سازمان تامین اجتماعی صدور نسخه های الکترونیک 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  خدمات  مهمترین  از  یکی  را 
بخش فناوری اطالعات اعالم کرد و گفت: صدور نسخه 
الکترونیک و حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی  های 
این سازمان از سال ۹۵ آغاز و در برخی مراکز طرف قرارداد 
استان ها نیز انجام شده است.وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۵ 
میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است و کاهش تداخالت 
دارویی، حذف خطای پزشکی، حذف کاغذ، افزایش سرعت 
و دقت در تجویز و رویت سوابق پزشکی بیماران از نتایج 

این طرح است.

مهندس رضا رحیمی بدون اطالع قبلی از سرای 
چگونگی  شاهد  نزدیک  از  تا  کرد  بازدید  مهر 
روابط  گزارش  باشد.به  مرکز  این  های  فعالیت 
عمومی شهرداری بابلسر، شریفی مدیر سرای مهر 
این شهرداری ضمن اعالم مطلب فوق گفت:در 
حالیکه بازنشستگان حاضر در سرای مهر در حال 
رضا  مهندس  بودند  صبحگاهی  ورزش  انجام 
رحیمی به گونه ای که خللی در ورزش عزیزان 
ما ایجاد نشود به صورت بسیار نامحسوس در این 
مکان حضور یافتند تا اینکه یک لحظه و خیلی 
اتفاقی ایشان را دیدموی ضمن بیان این مطلب 
انجام ندادم و  اقدامی  با اشاره شهردار هیچ  که 
پس از اتمام ورزش بود که حضور ایشان را اعالم 

با  سرزده  حضور  این  خوشبختانه  افزود:  کردم 
استقبال گرم حاضران روبرو شد و آنگاه با اصرار 

دوستان بود که مهندس رحیمی سخنان کوتاهی 
ایراد کردندشریفی آنگاه به نقل از شهردار بابلسر 

خاطر نشان کرد:ایشان در سخنان خود از حضور 
گرم و پر نشاط بازنشستگان شهر در سرای مهر 
ابراز خرسندی کردند و افزودند تا من هستم از 
سرای مهر حمایت میکنم زیرا معتقدم باید چنین 
مکان هایی برای همه بازنشستگان کشور باشد تا 
بتوانند بخشی از اوقات فراغت خود را در چنین 
شهردار  آقای  کنند  سپری  شوری  پر  فضای 
همچنین تاکید کردند که تکریم سالمندان یک 
چنین  ایجاد  که  است  اخالقی،اجتماعی  وظیفه 
تکریم  این  عملی  های  نشانه  میتواند  مراکزی 
تلقی گرددشایگان گفتن است چندی پیش نیز 
شهردار بابلسر ساعت چهار بامداد از ایستگاه های 
آتش نشانی به صورت سرزده بازدید به عمل آورد.

شهردار بابلسر تکریم سالمندان را یک وظیفه اخالقی و اجتماعی 
توصیف کرد

پلیسآگاهیاعالمکرد؛

انهدام باند کالهبرداران میلیاردی 
در پایتخت

مأموران پلیس آگاهی پایتخت باندی را که با جعل اسناد ملکی و اوراق هویتی اقدام 
به کالهبرداری میلیاردی کرده بودند، منهدم کردند.

کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت از مدتی قبل، از فعالیت مجرمانه اعضای یک باند 

در جعل اسناد ملکی باخبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.با انجام تحقیقات مشخص شد اعضای این باند با همکاری یک مشاور امالک 
در یکی از مناطق غربی تهران اقدام به جعل اسناد ملکی و برخی از اوراق هویتی 
کرده و از این طریق اقدام به فروش امالک، بدون اطالع مالکان آنها کرده اند که 
با سرنخ های به دست  آمده اقدامات مأموران برای دستگیری متهمان آغاز شد و 
ماموران موفق شدند سرکرده اصلی این باند را حین خروج از کشور در نقطه صفر 

مرزی دستگیر کنند.
همچنین در ادامه اقدامات مأموران، دیگر اعضای این باند نیز شناسایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شدند که در جریان تحقیقات از آنان مشخص 
شد که این افراد با جعل این اسناد قریب به ۱۰ میلیارد تومان کالهبرداری کرده اند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی 
شدند.پلیس در همین رابطه به شهروندان توصیه کرد که هنگام خرید و فروش و 
معامالت ملکی حتما کد رهگیری خود را دریافت کنند، چرا که دریافت کد رهگیری 
نشانه اصالت معامله است. همچنین باتوجه به اینکه مشاوران امالک باید زیرنظر 
اتحادیه خود فعالیت کنند، الزم است که حتما قبل از هرگونه معامله بررسی شود که 

آیا دفتر مشاور امالک مجوز اتحادیه را دارد یا خیر./مهر

سرپرستوزارتبهداشتتاکیدکرد:
لزوم بازنگری در مصوبه خصوصی 

سازی رشته های علوم پزشکی

سرپرست وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب به الریجانی 
و  فوری  رسیدگی  خواستار  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
بازنگری در مصوبه خصوصی سازی رشته های علوم پزشکی 
شد.سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب 
به الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت خواستار رسیدگی 
فوری و بازنگری در مصوبه خصوصی سازی رشته های علوم 

پزشکی شد.

واکنش سردار کمالی به خبر اجرای 
طرح سرباز تاپ در صنایع بزرگ و 

کوچک کشور
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح به 
اخبار منتشر شده درباره اجرای طرح سرباز تاپ در صنایع بزرگ 
و کوچک کشور واکنش نشان داد.تکذیب خبر اجرای طرح 
سرباز تاپ در صنایع بزرگ و کوچک کشورسردار موسی کمالی 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح  در 
رابطه با انتشار خبری مبنی بر اجرای طرح سرباز تاپ در صنایع 
بزرگ و کوچک کشور اظهار کرد: خبر منتشر شده صحت 
نیرو های  انسانی سرباز ستاد کل  اداره سرمایه  ندارد. رئیس 
مسلح با اشاره به اینکه این خبر هم از نظر آماری و هم از نظر 
اصل موضوع تکذیب می شود، افزود: به احتمال زیاد کسی که 
خبر را منتشر کرده است، درست متوجه موضوع مربوطه نشده 

و یا اینکه گوینده به گونه ای متوجه ماجرا نبوده است.


