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 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:
پیش نویس نظام حقوقی سالمندان تدوین شد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تدوین پیش نویس نظام 
حقوقی سالمندان خبر داد و گفت: پیش نویس حقوق سالمندان نشات 

گرفته از سند ملی سالمندان است.
محسن سلمان نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
در این پیش نویس آمده است که چه حق و حقوقی برای سالمندان در 

منابع کشور باید اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: طی 6 ماه گذشته با بهره گیری از آموزش های 
اساتید دانشگاهی کشورهای خارجی بررسی شده است که سالمندان چه 
نیازهای قانونی و واقعی دارند که در اسرع وقت باید برای آنها برنامه ریزی 

شود.
وی در عین حال افزود: الگوهایی که تدوین شده باید مورد بررسی قرار 
بگیرند تا مشخص شود چه مشکالتی قانونی و چه اولویت هایی برای 

سالمندان وجود دارد.
جلسه های برنامه عملیاتی سندملی سالمندان در جریان است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه به سند ملی 
سالمندان اشاره کرد و گفت: الزم است سیاست های مختلفی اندیشیده 

شود که تمام این تدابیر در سند ملی سالمندان گردآوری شده است.
سلمان نژاد افزود: برخی اقدامات برای سالمندان نیاز به منابع دارد که 
باید دنبالش بدویم و تامین آن سخت است اما باید تمهیدات الزم در 
منابعی برای سالمندان آینده تدبیر شود تا سالمندی با کیفیت داشته 

باشیم.
وی یادآور شد: در شورای ملی سالمندان پیش بینی ها و سیاست 

گذاری های الزم برای آینده سالمندان انجام می شود.
وی ادامه داد: در سند ملی سالمندان، وظایف دستگاه های مختلف 
مشخص شده است اما متاسفانه تغییرات مدیریتی کمی روند برنامه ریزی 
ها برای این سند را به تعویق انداخت اما مقرر شده در اسرع وقت جلسه 
ای برای این موضوع داشته باشیم و جلسه های برنامه عملیاتی سندملی 

سالمندان در جریان است. 

شناسایی ۵نقطه در تهران برای توسعه »حیات شبانه«
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از شناسایی ۵نقطه در شهر برای 

توسعه حیات شبانه در پایتخت خبر داد.
زهرا نژاد بهرام در گفت وگو با ایسنا، در مورد مصوبه شورا پیرامون الزام 
شهرداری تهران به معرفی مکان هایی برای توسعه حیات شبانه در تهران،  
با بیان اینکه شهرداری می بایست به مناسبت اعیاد شعبانیه این مکانها را 
آماده کرده و در اختیار عموم قرار می داد اما متاسفانه این مهم رخ نداد، 
گفت: با حضور معاونین برنامه ریزی، فرهنگی و اجتماعی و امور مناطق 
جلسه ای پیرامون شناسایی مناطق و برنامه شهرداری برای رونق حیات 

شبانه در آنها برگزار کردیم.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران اعالم کرده که ۱۲ نقطه را برای توسعه 
حیات شبانه در نظر گرفته اما فعال در فاز اول ۵ نقطه را برای ماه رمضان 
در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر آماده خواهد کرد، گفت:  
اعضای شورای شهر تهران به توسعه حیات مدنی و شبانه تاکید دارند 
به  خدمات  دهنده  ارائه  مکان های  تمامی  باید  معتقدیم  که  بگونه ای 
شهروندان اعم از اغذیه فروشی، لباس فروشی، عکاسی و... در هنگام 

شب دایر باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به  اختالف نظر موجود 
میان مسئولین تصمیم گیر با بیان اینکه آنها تصور می کنند که حیات 
شبانه تنها جنبه تفریحی و غذایی دارد اما آنچه که بیشتر اولویت دارد، 
حیات زندگی در شب است، گفت: رویکرد اصلی ما تقویت امنیت شهر 
به خصوص در شب است تا مردم بتوانند از ظرفیت های زندگی در شب 

استفاده کنند.
نژادبهرام با بیان اینکه شهرداری ۱۲منطقه را برای توسعه حیات شبانه 
انتخاب کرده که در مرحله نخست تنها ۵ نقطه آن همزمان با ماه رمضان 
اجرایی می شود گفت: از آنجایی که برنامه ریزی ها برای اجرای طرح حیات 
شبانه در حال انجام است از اعالم نام این مکان خودداری می کنم اما 

قطعا این رویه بعد از ماه رمضان تداوم می یابد.

یک کشته و 9 مصدوم به دلیل انفجار و حریق در یک 
ساختمان مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشانی از کشته و زخمی شدند ۱0 نفر بر اثر 
انفجار شدید در خیابان استاد نجات الهی خبر داد.

جالل ملکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزییات حادثه انفجار 
در یک ساختمان مسکونی گفت: در ساعت 03:۱6 بامداد امروز صدای 
انفجار شدیدی در خیابان استاد نجات الهی باالتر از خیابان سپند شنیده 
و بالفاصله توسط شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس 

گرفته می شود.
وی با بیان اینکه بالفاصله سه ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه 
اعزام شد، ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان سه طبقه مسکونی در 
انتهای کوچه انفجار شدیدی است که منجر به آتش سوزی و شعله ور 

شدن بخش هایی از ساختمان شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تصریح کرد: شدت انفجار به حدی بود 
که دیوارها، سقفها و درها و پنجره های بخش زیادی از منزل تخریب شده 
بود و به منازلی که در ضلع شرقی و غربی این ساختمان وجود داشتند 

خسارتهایی بر اثر آوار وارد شده بود.
ملکی با بیان اینکه اطالعات اولیه حاکی از این بود که در ساختمانی که 
باعث انفجار شده بود ۵ نفر حضور داشتند، خاطرنشان کرد: این افراد 
در لحظات اولیه خارج شده بودند. البته دچار مصدومیتهایی شده بودند 
که تحویل عوامل اورژانس شدند. آتش نشانان به طور همزمان در حال 

جستجو در ساختمانها و خاموش کردن آتش شدند.
وی ادامه داد: در ساختمان ضلع شرقی یک آقای مسن حضور داشت 
که دچار مصدومیتهایی شده بود که توسط آتش نشانان خارج و به عوامل 

اورژانس تحویل داده شد.

اخبار
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و« و »مسکن« از برخی سایت ها و واکنش پلیس عدم حذف قیمت »خودر

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور جزئیات 
را  نحوه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۹۸ 

تشریح کرد.
اجتماعی  امور  )معاون  فرید  مسعوی  حبیب الله 
ایلنا  سازمان بهزیستی کشور( در گفت وگو با خبرنگار 
و  و خیابان  کار  کودکان  در خصوص طرح ساماندهی 
واگذاری اجرای آن به سمن ها گفت: آیین نامه ساماندهی 
کودکان کار و خیابان در سال ۸۴ تدوین شد و ۱۱ دستگاه 
در آن نقش داشتند. طی دو سال اخیر با همکاری وزارت 
تعاون، رفاه و کار اجتماعی و سایر دستگاه و سمن ها، 
آیین نامه های قبلی را به آیین نامه حمایتی تغییر دادیم و 
نقش برخی از دستگاه ها که در آیین نامه دیده نشده بود، 
مانند وزارت کشور به خصوص در بخش اتباع بیگانه را 
پررنگ تر نشان دادیم که این مورد توسط وزارت تعاون، 
رفاه و کار اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت رفته تا 

بررسی شود.
وی بیان کرد: بیش از ۹۵ تا ۹6 درصد از کودکان کار 
و خیابان با خانواده هایشان زندگی می کنند.طبق بررسی 
و مطالعات ما حداقل در ۱0 تا ۱۱ کشور دنیا، رویکردها در 
مورد این کودکان به سمت مراکز روزانه است تا در آنجا 
از آنها نگهداری کنند. در سال های اخیر مراکز روزانه در 
کشور توسط بخش های غیردولتی در ۵ استان تهران، 
البرز، همدان، خوزستان و چهارمحال بختیاری به صورت 
پایلوت آغاز به کار کردند که موفقیت آمیز نیز بوده و ما 

باید آن را در کل کشور گسترش دهیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: 
از حدود ۸0 مرکز کودکان کار و خیابانی 3۲ تا 33 مرکز 
توسط  و  هستند  روزانه  مراکز  آن  بقیه  و  شبانه روزی 
سمن ها و موسسات غیردولتی درحال اداره شدن هستند. 
که یک علت آن، کاهش تصدی گری دولت است و دیگر 
این که آنها می توانند ارتباط نزدیک تری با کودکان کار 
و خیابان برقرار کنند. در شهر تهران حدود ۷0 درصد 
غیرایرانی  شدند،  پذیرش  ما  مراکز  در  که  کودکانی  از 
بودند که درصد قابل توجهی از آنان فاقد هویت بودند و 

غیرمجاز در داخل کشور حضور داشتند.
را  غیرایرانی  کودکان  تکلیف  باید  اینکه  بیان  با  وی 
مشخص کنیم، گفت: البته سازمان بهزیستی بنابر اینکه 
حامی کودکان است، خدماتی به آنان ارائه می کند. ۵6 
مراکز دولتی  از کودکانی که در کل کشور در  درصد  
از حمایت های سازمان  پذیرش شدند،  ما  غیردولتی  و 
برخوردار بودند و هم انجیوها نیز برای آنان فعالیت هایی 

داشتند، که این فعالیت ها در حال انجام است.
کودکان  از   درصد   ۷0 کرد:  بیان  فرید  مسعودی 
غیرایرانی که پذیرش شدند، اسناد هویتی نیز ندارند، ما 
باید بدانیم که آیا این بچه قاچاق شده و یا اینکه تحت 
چه شرایطی به ایران آمده است، باید پدر و مادر کودک 
را شناسایی کنیم که این عامل نیازمند همکاری بیشتر 
اداره اتباع است تا انجام شود، زیرا ممکن است کودک 
با  سال ۹۷  اواخر  که  جلسه ای  در  باشد.  قاچاق شده 
حضور مسئوالن وزارت کشور و رئیس سازمان بهزیستی 
برگزار شد، مقرر شد، نقش اداره اتباع پررنگ تر باشد 
اداره  با  غیرایرانی  اتباع  تعیین تکلیف  و  هویت  احراز  و 

اتباع باشد، ولی اگر نیاز به کمک های کارشناسی باشد 
ما در خدمت آنان هستیم، در این موضوع اداره اتباع 
باید با همکاری نهادهای بین المللی و کمیسر پناهندگان 

و سفارت خانه های هر کشور به این موضوع توجه کند.
وی همچنین اظهار کرد: اخیرا گروهی از کشور میانمار 
سیاست   ما  اگر  شدند.  شناسایی  که  آمده   ایران  به 
عمل  اساس  آن  بر  و  باشیم  نداشته  مهاجرتی شفافی 
ایجاد  کشور  برای  بسیاری  مشکالت  می تواند  نکنیم، 
کند. ممکن است، مسئله ای در جامعه بین المللی مطرح 
شود به عنوان مثال اینکه ایران نسبت به ورود این همه 
به داخل کشور بی تفاوت است،  در حالی که  کودک 
ممکن است آنان قاچاق باشند، این مورد می تواند ما را 
در سطح بین المللی مواخذه کند، در هر صورت سازمان 
بهزیستی حامی کودکان است و جنبه های انسانی برای 

ما خیلی مهمتر است و باید به این کودکان توجه کنیم.
کودکان  به  مربوط  دیگر  بخش  گفت:  ادامه  در  وی 
ایرانی است که سرجمع ۴۴ درصد آنان، ایرانی هستند، 
از سازمان های  باید  زمینه  این  در  است  این  ما  اعتقاد 
بیشتر  که  مکان هایی  باید  کنیم،  استفاده  نهاد  مردم 
حضور کودکان کار و خیابان است را شناسایی کنیم و 
سازمان های مردم نهاد در آن جا مستقر شوند که به 

کودکان دسترسی داشته باشند و آنان را جذب کنند.
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان 
کرد: با توجه به بررسی های مددکاران در حوزه کودک، ما 
باید برنامه اختصاصی برای کودکان طراحی کنیم، وقتی 
ممکن  می شود  خیابان  در  کار  به  مشغول  کودکی  که 
یا سرپرست  باشد و  از خانواده ای زن سرپرست  است 

یا  و  بیمار  یا  افتادگی  کار  از  و  معلولیت  دارای  خانوار 
یا کرایه  و  را عجیر  واقعا کودک  یا  باشد  اعتیاد داشته 
کرده باشند که روزی 30 تا ۵0 هزار تومان به آن بدهد. 
کنیم،  طراحی  را  مداخالتمان  باید  موردها  براساس  ما 
اگر خانواده ای از روی ناچاری این کار را کرده، باید از 
ممکن  البته  کنیم.  اجتماعی  حمایت های  خانواده  این 
از فرزندش سوء استفاده کند و پدر  است، خانواده ای 
و مادر فرزندانشان را برای کار فرستاده باشند که این 
مورد کودک آزاری محسوب می شود، براین اساس ما باید 
مداخله انجام دهیم که این مورد حتی ممکن است به 
سلب حضانت خانواده به صورت موقت یا دائم منجر 

شود.
مسعودی فرید همچنین افزود: برنامه ای موردنظر ما 
و مورد قبول وزارت کشور است که باید آن را عملیاتی 
کنیم، در گام اول می خواهیم در استان های تهران و البرز 
در سه ماه اول سال ۹۸ آن را عملیاتی کنیم، بنابراین با 
استفاده از سازمان های مردم نهاد، باید کودکان کار و 
خیابان را طی بررسی های اولیه مددکاری شناسایی کنیم 
و در گام بعدی ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن آنان را 
مشخص کنیم، اگر غیرایرانی باشند، اداره اتباع نیز باید 
به این موضوع ورود و بررسی کند که این افراد اسناد 
هویتی دارند یا ندارند و یا با چه کسی زندگی می کنند. 
کشور  سفارت  و  پناهندگان  کمیسیرعالی  همکاری  با 
مربوطه در ایران، اقدامات الزم باید انجام شود. ممکن 
است اقدام این باشد که این کودکان با خانواده های خود 
رد مرز شود و یا فرصتی به آنان داده شود که بستگی به  

تصمیم مسئوالن اداره اتباع دارد.

وی خاطر نشان کرد: کودکانی که جذب شدند و ایرانی 
می دهد.  خدمات  آنان  به  بهزیستی  سازمان  هستند، 
ما به خانواده هایی که مشکل معیشتی و مالی دارند، 
نیز کمک و از آنان حمایت می کنیم، اما با این شرط که 
حداقل کودک را کمتر در عرصه کار در خیابان ببینیم، 
کاهش آسیب اولین نگاه ما است تا اگر کودکی تاکنون 
درس نمی خوانده، اول درسش را ادامه دهد، اگر تاکنون 
به بهداشت توجه نداشته از این به بعد به این موضوع 
توجه کند. همچنین اگر فرد دیگری در خانواده است 
و امکان کار کردن دارد، ما به آنان حرفه آموزی توسط 
سازمان فنی و حرفه ای یاد دهیم تا بچه دیگر کار نکند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: اگر طی 
بررسی ها مشخص شد که علیرغم حمایت ها وضعیت 
همچنان بهتر نیست و به روش های دیگر کودک مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرد در آن زمان کودک را سلب 
از  دائم  صورت  به  یا  و  موقت  صورت  به  یا  حضانت 
خانواده جدا می کنند که هماهنگی آن با دادستان صورت 
می گیرد. گاهی طی بررسی ها در همان لحظه اول متوجه 
می شویم که باید کودک را چه ایرانی و چه غیرایرانی از 
خانواده جدا کنیم، کودکی که در شرایط آسیب باشد، 
وظیفه ما است که او را از خانواده جدا کنیم در حال 
حاضر حدود ۱0 هزار کودک در 360 مراکز شبانه روزی در 
حال نگهداری داریم که ۱۲0 کودک غیرایرانی هستند که 
به صورت دائم در مراکز ما نگهداری می شوند و ما هیچ 
رد پایی از پدر یا مادر آنان پیدا نکرده ایم و یا همکاری 

الزم از طرف سفارتخانه کشورشان انجام نگرفته است.

حدود یک هفته پیش بود که با هدف آنچه که کنترل 
قیمت ها در بازار مسکن و خودرو خوانده شد، مقرر شد 
تا قیمت ها از سایت های آگهی دهنده حذف و اطالع از 
آن منوط به تماس تلفنی شود؛ تصمیمی که البته از 
سوی بسیاری از سایت های آگهی دهنده رعایت نشده 

است.
به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته بود که سرهنگ 
با جرایم ملی و  مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه 
قیمت سازی  به  اشاره  با  ناجا  فتا  پلیس  یافته  سازمان 
از  مجازی،  فضای  در  امالک  و  خودرو  بازار  در  کاذب 
برخورد جدی با دالالن این حوزه خبر داد و گفت: یکی 
از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن 
کشور بواسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دالالن 
فعال در این حوزه ایجاد شده که با فعالیت گسترده و 
سازمان یافته در سایت های واسط باعث افزایش بی رویه 
از عرف خودرو و مسکن شده اند، به طوریکه  و خارج 
ایجاد  باعث  مسکن  و  خودرو  قیمت  بی رویه  افزایش 
نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس 
فعالیت  پیرامون  کاربران  امنیت  ارتقای  منظور  به  فتا 
آگهی در فضای  آنالین و سایت های درج  بازارهای  در 
مجازی، جلسات متعددی با مراجع  قضائی برگزار و برابر 

پیگیری های صورت گرفته، دستور سرپرست دادسرای 
ناحیه 3۱ تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن 

به مدیران سایت های واسط ابالغ شد.
همزمان با این اظهارات بود که سایت هایی مانند دیوار، 
شیپور و باما قیمت خودرو و خانه را از آگهی های خود 
حذف کرده و عنوان توافقی در قسمت قیمت پیشنهادی 
با  تماس  طریق  از  خریداران  تا  شد  درج  آگهی ها  این 
صاحب آگهی از قیمت ها با خبر شوند؛ در این میان حتی 
یکی از سایت های مشهور آگهی ادعا کرد که به زودی 
از طریق انجام اقدامات و بررسی های کارشناسانه روی 

خودروها قیمت گذاری خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اجرا شد که مشاهدات خبرنگار 
ایسنا نشان می دهد که بسیاری دیگر از سایت های خرید 
برای حذف  اقدامی  تنها  نه  و فروش مسکن و خودرو 
قیمت از آگهی های خود نکرده اند، بلکه با حذف امکان 
درج قیمت در سه سایت مطرح دیگر برخی سودجویان 
به این فضا آمده و قیمت گذاری های نجومی در بستر این 

سایت ها همچنان ادامه دارد.
پلیس فتا: تخلف است، سایتی استثنا نشده

تهران  فتای  پلیس  رئیس  کاظمی،  تورج  سرهنگ 
بزرگ که دفتر مرکزی اکثر این سایت ها نیز در حوزه 

عملیاتی وی قرار گرفته در این باره به ایسنا می گوید: 
در درخواستی که از سوی پلیس از دادستانی مطرح 
تمامی  روی  از  قیمت ها  تا  بود  این  بر  قرار  شد، 
سایت های آگهی دهنده برداشته شود و این امر باید 

انجام شود.
استثنایی در مورد سایت ها وجود  اینکه  بیان  با  وی 
همه  و  است  االجرا  الزم  پلیس  دستور  گفت:  ندارد، 

مدیران سایت ها باید تا اطالع بعدی آن را اجرا کنند. البته 
در عین حال الزم است که دیگر تمهیدات و اقدامات نیز 

برای کنترل قیمت ها انجام شود.
با  برخورد  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس  گفته  به 
دالالن و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا 
بوده و در صورت شناسایی سودجویان، مراتب به صورت 

قانونی مورد پیگیری قضائی قرار خواهد گرفت.

 نظارت 6 هزار بازرس بر مراکز غذایی در ماه رمضان
رییس اداره نظارت بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 6 هزار بازرس بهداشت محیط بر 

مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه رمضان نظارت دارند.
سید رضا غالمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت 
' به صورت یک دستورالمعل از سوی  ایرنا افزود: برنامه 'سالمت رمضان 
اداره نظارت بهداشت مواد غذایی وزارت بهداشت به معاونت های بهداشتی 
دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است تا نظارت بر فعالیت های مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه رمضان تشدید شود.
وی گفت: در این دستورالعمل بر ضرورت توجه ویژه به نظارت بر تهیه و 
توزیع مواد غذایی در محل های برگزاری مراسم، توجه ویژه به کنترل روغن در 
تهیه و طبخ غذا به ویژه شیرینی های سنتی ازجمله زولبیا و بامیه، توجه ویژه 
به میزان نمک مصرفی در غذا و استفاده از نمک تصفیه شده ید دار و عدم 
استفاده از سنگ نمک در تهیه غذا و نیز توجه ویژه به ایمنی مواد غذایی از 
جمله میزان، نوع نمک، میزان و نوع روغن و مواد اولیه سالم مورد استفاده در 

تهیه غذا تاکید شده است.
غالمی ادامه داد: براساس این دستور العمل، رعایت بهداشت فردی دست 
اندرکاران مواد غذایی ظروف یک بار مصرف بر پایه گیاهی یا آلومینیومی 

ضروری است.

وی اضافه کرد: یک میلیون و ۲00 هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 
اماکن عمومی در سراسر کشور وجود دارد و بازرسان بهداشت اولویت بازدید 
و نظارت را بر نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی مانند آش، حلیم و قنادی ها قرار 

داده است و به صورت تیم های شبانه نیز بر سایر مراکز رسیدگی می کنند.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت از مردم خواست در ایام ماه مبارک 
رمضان از مراکزی که مجوز اتحادیه مواد غذایی مانند آش و حلیم دارند را 

خریداری کرده و از دست فروشان این مواد را نخرند.
به گفته غالمی، افراد سعی کنند در ماه رمضان مواد غذایی پخته شده کمتر 

از دو تا سه ساعت استفاده کنند.
وی به زنان خانه دار توصیه کرد، اگر قصد پخت غذای سحری بعد از افطار 
را دارند، غذا را روی شمعک گاز یا سماور نگه دارند تا حرارت خود را از دست 

ندهد.
غالمی گفت: مردم هنگام خرید زولبیا و بامیه حتما به جعبه های دارای آرم 
استاندارد توجه کنند و از قرار دادن آن در جعبه های لکه دار خودداری کنند.

وی گفت: افراد در صورت مشاهده هر گونه تخلفات مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی با شماره ۱۹0 تماس گرفته و بازرسان بهداشت محیط سریعا 

رسیدگی می کنند.
به گزارش ایرنا، در ماه رمضان سال گذشته ، تعداد 3۹ هزار و ۲33 مورد از 
مراکز تهیه و توزیع زولبیا و شیرینی سنتی و ۱۲ هزار و 36۹ مرکز تهیه آش و 

حلیم مورد بازدید بازرسان بهداشت محیط قرار گرفت.
۲0۸ هزار و ۱۴۴ کیلو گرم، مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی در ماه رمضان 

۹۷کشف و ضبط و معدوم شد.

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

جزئیات نحوه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۹۸

روزنامه صبح ایران


