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مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعالم کرد
دمای هوای کشور در هفته آینده افزایش می یابد

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: از روز 
یکشنبه ۲ تیر تا اواسط هفته در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه 

با افزایش دما به ویژه در نیمه غربی کشور پیش بینی می شود.
استان های  در  خرداد   ۳۱ جمعه  امروز  برای  گفت:  وظیفه  احد 
در  البرز  دامنه های شرقی  اردبیل،  و  آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی، 
استان های مازندران، سمنان و گلستان افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد 
شدید موقت پیش بینی می شود که شدت بارش در شمال آذربایجان غربی 

و آذربایجان شرقی است.
وی همچنین اظهار کرد: از بعد از ظهر امروز )۳۱ خرداد( شرایط برای 
افزایش ابر و رگبار و رعد و برق مهیا می شود. در روز شنبه اول تیرماه 
نیز بارش های پراکنده در استان گلستان، ارتفاعات استان سمنان، جنوب 

سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان دور از انتظار نخواهد بود.
وظیفه افزود: طی دو روز آینده، در برخی نقاط استان های واقع در 
شمال شرق، شرق و جنوب استان های سمنان، تهران، قزوین، البرز و 
برخی مناطق استان های قم، اصفهان و یزد در بعضی ساعات وزش باد 

شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.
این کارشناس سازمان هواشناسی تاکید کرد: امروز نواحی مرکزی و 

شرقی خلیج فارس مواج است.
وی با اشاره به اینکه امشب هوای تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود، 
گفت: آسمان تهران فردا اول تیر صاف همراه با غبار محلی و در بعضی 
ساعات همراه با وزش باد است. دمای تهران در این روز در گرم ترین زمان 
به ۳۶ درجه سانتیگراد و در خنک ترین زمان به ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد 
رسید. همچنین پس فردا )۲ تیر( آسمان پایتخت همچنان صاف تا کمی 
ابری و همراه با وزش باد خواهد بود. پیش بینی می شود که بیشترین و 

کمترین دمای تهران در این روز به ۳۸ و ۲۵ درجه سانتی گراد برسد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران اعالم کرد
بهره برداری از بزرگترین شیرخوارگاه در خاورمیانه

مدیرکل بهزیستی استان تهران از بهره برداری بزرگترین شیرخوارگاه شبیر 
در هفته آینده خبر داد.

تجهیز  به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نژاد  بیات  داریوش 
شیرخوارگاه شبیر اظهار کرد: با تالش بهزیستی این مجموعه تجهیز و 

آماده بهره برداری شده است.
با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از شیرخوارگاه  وی تصریح کرد: 

شبیر، این مجموعه در هفته آینده به بهره داری خواهد رسید.
بیات نژاد گفت: ساختمان جدید شیرخوارگاه با همکاری خیرین از ۲۲ 
فروردین سال ۹۶ آغاز شد و تا پایان مهرماه کار احداث بنای جدید به 
پایان رسید. این بنا در ۴ طبقه و هر طبقه به مساحت ۱۵۰۰ متر ساخته 
شده است و شیرخوارگاه جدید شبیر بر اساس استاندارهای جهانی بنا 

شده است.
این مرکز،  افتتاح  از  ادامه داد: پس  مدیرکل بهزیستی استان تهران 
نوزادانی که پیش از این به سایر شیرخوارگاه های تهران منتقل شده بودند 

به این مرکز انتقال داده می شوند.

عرضه داروهای مخدر ترک اعتیاد به داروخانه ها داده شد؟

سرپرست سازمان غذا و دارو درباره تصمیم این سازمان برای توزیع 
داروهای مخدر ترک اعتیاد در داروخانه ها توضیح داد.

دکتر محمدرضا شانه ساز در گفت گو با ایسنا، درباره برخی اخبار مبنی 
بر دادن اختیار عرضه داروهای مخدر مرتبط با ترک اعتیاد به داروخانه ها،  
گفت: این طرحی است که در حال حاضر در حال بررسی است و هنوز 

آیین نامه ای در این زمینه صادر نشده است.
وی افزود: به هر حال طبق قانون، دارو حتما باید در داروخانه توزیع 
شود. بر اساس این الزام قانونی، در حالی بررسی این طرح هستیم و نحوه 

اجرای این طرح به صورت پایلوت نیز در حال ارزیابی است.
شانه ساز با بیان اینکه در حال حاضر داروهای مخدر در داروخانه ها 
توزیع می شود و این طرح برای این است که داروهای مخدر مرتبط با ترک 
و درمان اعتیاد در حوزه MMT نیز در داروخانه ها ارائه شود، اظهار کرد: 
در حال بررسی هستیم تا ضابطه هایی در این باره مشخص و اعالم شود 
که بر اساس آن ها این داروها حتما به دست گروه هدف و بیماری که قرار 

است ترک داده شود، برسند.
انجام مطالعات و بررسی ها  تاکید کرد: در حال حاضر در حال  وی 

هستیم و هنوز برای اظهارنظر درباره نحوه اجرای این طرح، زود است.

اخبار
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 فعالیت زیرزمینی فروشندگان حیات وحش

وشی حیوانات در بازار پرندگان خلیج فارس و تجریش دستفر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با بیان اینکه سرعت رشد ابتالء به سرطان در کشور 
به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: ۳۰ درصد 
مرگ های ناشی از سرطان در کشور مستقیماً با مصرف 

دخانیات در ارتباط است.
دکتر مهدی حسینی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره 
به برگزاری هفته ملی بدون دخانیات از ۲۵ تا ۳۱ خردادماه 
اظهار کرد: هر ساله به مناسبت بزرگداشت روز جهانی 
ارزنده ای در  و هفته ملی بدون دخانیات، فعالیت های 
خصوص ایجاد همکاری و حمایت طلبی با هدف اجرای 
سیاستهای کلی مؤثر جهت کاهش مصرف دخانیات در 

سراسر کشور انجام می شود.
وی افزود: روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات در 
سال ۲۰۱۹ از ۲۵ تا ۳۱ خردادماه با شعار سازمان جهانی 
بهداشت "اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد" و 
شعار ملی "اماکن عمومی بدون دخانیات، حق شهروندی" 

به سراسر کشور ابالغ شده است.
اثرات  به  اشاره  با  خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
دخانیات بر سالمتی، گفت: با توجه به اینکه در حال 
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال هم هستیم، 
باید یادآور رابطه فشار خون با مصرف دخانیات شد. ثابت 
شده است که مصرف هر نوع دخانیات چه سیگار و چه 
قلیان، احتمال به وجود آمدن پالک ها در عروق را بین 
دو تا هشت برابر افزایش می دهد. زمانی که پژوهشگران 
فشار خون افراد را حین سیگار کشیدن اندازه گیری کردند، 
متوجه شدند که در پنج دقیقه بعد از روشن کردن سیگار، 

فشار خون افراد به طور قابل مالحظه ای باال رفته است.
سرعت رشد سرطان افزایش یافته است

حسینی زاده هشدار داد: سرعت رشد ابتالء به سرطان 
در کشور هم به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. ۳۰ 
تا ۳۵ درصد علت سرطان ها به عوامل خطری بر می گردد 
که علت اصلی آن دخانیات است. همچنین ۳۰ درصد 
مرگ های ناشی از سرطان در کشور مستقیماً با مصرف 

دخانیات در ارتباط است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که هر چند 
مصرف سیگار ساده تر و شیوع آن بیشتر از قلیان است 
اما میزان منواکسید کربن وارد شده به بدن انسان در 
اثر مصرف قلیان ۶ برابر بیشتر از سیگار و میزان عامل 

سرطانی قلیان ۴۶ برابر بیشتر از سیگار است.
حسینی زاده افزود: دیگر عوامل سرطانی مانند آرسنیک 
در قلیان چهار برابر و سرب نیز در قلیان ۲۰۲ برابر سیگار 

هستند.
آثار جانبی مصرف دخانیات بر سالمت و بهداشت

سرطان ها،  انواع  شیوع  بر  عالوه  کرد:  بیان  وی 
بیماری های قلبی و عروقی و افزایش فشار خون، مصرف 
دخانیات آثار جانبی دیگر هم بر سالمت و بهداشت فرد 

تحمیل می کند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: شیوع بیماری های 
عفونی واگیردار بر اثر استفاده مشترک از شیلنگ قلیان، 
افزودن الکل یا داروهای روان گردان به تنباکوی قلیان 
توسط افراد سودجو، ایجاد حساسیت آلرژیک و سل ریوی، 
ایجاد تنفر و دوری از فرد مصرف کننده به خاطر بوی بد 
دهان، تخریب لثه و زنگ زدگی و پوسیدگی دندان ها از 

جمله آثار جانبی مصرف دخانیات است.
رواج خطرناک قلیان با اسانس های معطر بین خانواده ها

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با اشاره به آثار اجتماعی مصرف دخانیات، گفت: 
استفاده قلیان در مراکز عمومی جامعه روز به روز در حال 
افزایش است و رواج استفاده از قلیان می تواند زنگ خطری 
باشد که ابتدا به کانون خانواده ها و سپس به مسئوالن 

فرهنگی جامعه از بروز آسیبی بزرگ خبر می دهد.
حسینی زاده ادامه داد: مصرف قلیان آشکارا نشان داده 
است که آثار مضری بر دو عضو حیاتی بدن شامل ریه ها 
و قلب دارد. در سالیان اخیر مصرف این ماده دخانی که به 
اسانس های معطر آغشته است، بین خانواده ها و جوانان 

گسترش چشمگیر و هشداردهنده ای یافته است.
و  عرضه  کرد:  بیان  خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
فروش قلیان توسط دست فروشان دوره گرد مواد دخانی یا 
به وسیله متصدیان کیوسک های موجود در سطح پارک ها، 
عالوه بر ایجاد عواقب بهداشتی سبب ایجاد ناامنی و به 

هم خوردن آسایش خانواده ها و مهمتر از آن به خطر 
افتادن سالمتی مردم به ویژه قشر جوان و ترویج مصرف و 

استفاده مواد دخانی شده است.
وی عنوان کرد: با وجود اینکه ایران به عنوان یکی از 
۲۰ کشور برتر جهان در انجام مداخالت پیشگیرانه کنترل 
عوامل خطر بیمارهای غیرواگیر از جمله مصرف دخانیات 
توسط سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده است اما هنوز 
در کنترل در ابتدای راه هستیم. حسینی زاده خاطرنشان 
کرد: هر چند مبارزه با دخانیات به یک خواسته جهانی 
تبدیل شده و حتی قانون کنترل مبارزه ملی با دخانیات 
در کشور تصویب و ابالغ شده است اما متأسفانه گام های 
عملی که مانعی بر توسعه مصرف سیگار و قلیان در کشور 
به ویژه در بین جوانان باشد، هنوز مورد انتظار خیرخواهان 

عرصه سالمت کشور است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با اشاره به اهم اقدامات بهداشتی در جهت کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات در حوزه دانشگاه، گفت: جلوگیری 
عمومی  اماکن  در  قلیان  مصرف  و  عرضه  گونه  هر  از 
مسقف، نظارت بر هتل ها، رستوران ها، مهمانپذیرها، قهوه 
خانه ها، چایخانه ها، سفره خانه ها و کافی شاپها در راستای 
اجرای آئین نامه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی دخانیات 

از این اقدامات بوده است.
حسینی زاده عنوان کرد: پیگیری های مستمر اقدامات 

شهرداری ها در محدوده تحت پوشش جهت نظارت بر 
پارک ها و میادین و تفرج گاه ها به منظور جمع آوری و 
جلوگیری از عرضه و فروش و مصرف قلیان در فضاهای 
مواد  عرضه  مراکز  وضعیت  ساماندهی  و  شهری  سبز 
دخانی سیگار و تنباکو و…( هم از جمله برخی اقدامات 

انجام شده هستند.
ابالغی  رعایت ضوابط  بر  نظارت  افزود: همچنین  وی 
در خصوص  خواروبارفروشها  و  در صنوف سوپرمارکتها 
ساماندهی وضعیت فروش مواد دخانی شامل قرار ندادن 
در معرض دید مشتریان، درپوش دار کردن قفسه های 
به صورت  محصوالت دخانی، ممنوعیت فروش سیگار 
و  زیر ۱۸ سال  افراد  به  فروش سیگار  ممنوعیت  نخی، 
دریافت مجوز عاملیت فروش مواد دخانی از صنعت و 
معدن طبق تبصره ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات از 

دیگر اقدامات انجام شده هستند.
اقدامات  به  اشاره  با  خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
انجام شده در راستای اطالع رسانی و آموزش، تصریح 
کرد: ایجاد هماهنگی به منظور فرهنگ سازی و اطالع 
گسترش  و  توسعه  ناگوار  پیامدهای  کاهش  در  رسانی 
بیماری ها و مرگ های منتسب )قلبی، تنفسی( با شعارها 
و پیام های بهداشتی در بیلبوردهای شهری با همکاری 
شهرداری ها، آموزش افراد جهت دستیابی به راه های ترک 
سیگار در کلینیک های ترک سیگار در مراکز بهداشت و 
اجرای برنامه های آموزشی در زمینه کنترل دخانیات در 

مدارس در این راستا انجام شده است.
در  موجود  بهداشتی  اهم چالش های  به  اشاره  با  وی 
)قلیان(،  دخانی  مواد  عرضه  و  فروش  مراکز  با  برخورد 
گفت: طرح استفساریه خروج قهوه خانه ها از فهرست 
و  کنترل دخانیات  قانون جامع  اماکن عمومی مشمول 
خانه ها  قهوه  در  قلیان  عرضه  به  بخشیدن  مشروعیت 
اخیر،  کنترلی در سال های  علیرغم دستاوردهای مثبت 
پروانه کسب عرضه مواد  فاقد  اماکن  افزایش روزافزون 
دخانی از جمله قهوه خانه ها، سفره خانه ها، چایخانه ها 
و کافی شاپ ها و رستوران ها و وجود تعداد کثیری از 
سوپر مارکتها و خواروبار فروش هایی که فاقد مجوز خرده 
فروشی سیگار و مواد دخانی هستند و بدون مجوز اقدام 

به فروش می کنند، برخی از این چالشها هستند.
جامع  قانون  کامل  رعایت  عدم  همچنین  افزود:  وی 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از سوی صنوف عرضه 
ارگان های  از سوی  نبود عزم جدی  کننده مواد دخانی، 
ذیربط مانند عوامل اجرایی شهرداری در نظارت و جمع 
سازمان  پارک ها،  در  قلیان  عرضه  و  گردان  دوره  آوری 
صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه 
در زمینه جلوگیری از فعالیت غیرقانونی این اماکن از دیگر 
چالشها در این زمینه هستند. حسینی زاده عنوان کرد: 
وجود مشکالت فرهنگی در تغییر نگرش مردم که مصرف 
قلیان را به منزله یک نوع تفریح می دانند هم از چالشهای 

موجود در این زمینه است.

رییس اداره یگان حفاظت محیط زیست استان تهران 
با اشاره به ره سازی ۱۰۰ گونه جانوری جمع آوری شده از 
حیوانات  فروشندگان  گفت:  وحش  حیات  فروشندگان 
ممنوعه حیات وحش به صورت زیر زمینی کار می کنند و 
بعضا افراد دستفروشی هستند که در بازار پرندگان خلیج 
و هم در بازار تجریش به صورت پراکنده حضور دارند که 
به محض رویت و شناسایی قطعا با آنها برخورد خواهیم 

کرد.
حفاظت  یگان  اداره  )رییس  خویشتندار  محمدرضا 
محیط زیست استان تهران( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
سنجاب  ویژه  به  وحش  حیات  فروش  و  خرید  درباره 
تهران  استان  در  محیط زیست  حفاظت  یگان  گفت: 
همچنین  دارد.  کار  دستور  در  را  موردی  گشت های 
شهروندان  و  محیط زیست  همیاران  که  صورتی  در 
را  اقدامات الزم  نیز  یگان حفاظت  کنند،  اطالع رسانی 

انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: حیواناتی که از فروشندگان جمع آوری 
می شوند، چنانچه قابلیت رهاسازی در حیات وحش را 
داشته باشند با ادارات کل محیط زیست در استان  های 

مختلف مکاتبه کرده و حیوان را در اختیار آن استان ها قرار 
می دهیم تا در حیات وحش رهاسازی شوند. 

تهران  استان  محیط زیست  حفاظت  یگان  فرمانده 
خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع برای جلوگیری از خرید 
و فروش حیات وحش ممنوعه بحث تنویر افکار عمومی و 
آموزش به شهروندان است. هر چقدر سطح آگاهی مردم 
باالتر رود به طور مسلم تقاضا کاهش پیدا کرده و افرادی 
که اقدام به زنده گیری این حیوانات می کنند به مقصود 
خود نخواهند رسید، از همین رو مهمترین موضوع در این 

خصوص برای ما آموزش و اطالع رسانی است.
خویشتندار تاکید کرد: در خصوص سنجاب هایی هم که 
کوه های زاگرس برای فروش به تهران آورده می شوند ما 
نیز اکیپ هایی را برنامه ریزی کرده ایم تا محل های عرضه 
کننده این حیوانات را مورد کنترل قرار دهند تا چنانچه 
موردی مشاهده شد، بالفاصله نسبت به ضبط آن اقدام 
کنند. وی ادامه داد: از همکارانم در استان هایی که این 
خواهش  نیز  می شوند  زنده گیری  آنجا  در  سنجاب ها 
می کنم برنامه مدونی برای برخورد با این قاچاچیان داشته 
باشند، چراکه اگر ارتباط تنگاتنگی بین یگان های حفاظت 

محیط زیست استان های مبدا و مقصد وجود داشته باشد، 
قطعا شاهد کاهش خرید و فروش و عرضه حیات وحش 

خواهیم بود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره 
به قانون شکار و صید گفت: طبق قانون شکار و صید ما 
می توانیم برای خریدار، فروشنده و نگهدارنده حیات وحش 
اعالم جرم کرده و نسبت به آن اقدام کنیم در خصوص 

افرادی که از حیات وحش نگهداری می کنند چنانچه به 
ما اطالعاتی ارسال شود می توانیم حکم ورود به منزل را 
دریافت کرده و نسبت به جمع آوری حیوانات اقدام کنیم 
اما قطعا مشکالت کمتری برای برخورد با عرضه کنندگان 
وجود دارد و ما در وهله اول سعی می کنیم تا محل عرضه 
این نوع جانوران را شناسایی و آنها را جمع  آوری کنیم و 
همزمان و موازی به افکار عمومی نیز آموزش های الزم 
در این زمینه ارائه می شود. خویشتندار خاطرنشان کرد: 
در هفته های اخیر نیز ۱۰۰ گونه جانوری که از قاچاقچیان 
و فروشندگان حیات وحش کشف و ضبط شده بود در 
طبیعت رها سازی شدند. فروشندگان حیوانات ممنوعه 
حیات وحش به صورت زیر زمینی کار می کنند و بعضا 
افراد دستفروشی هستند که در بازار پرندگان خلیج و هم 
در بازار تجریش به صورت پراکنده حضور دارند که به 
محض رویت و شناسایی قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که همشهریان با عرضه کنندگان 
گونه های جانوری مواجه شدند با شماره تماس ۱۵۴۰ حتما 
اطالع رسانی کنند تا یگان حفاظت محیط زیست استان 

تهران سریعا به موضوع رسیدگی کنند.

تهران در یک قدمی اجرای طرح کنترل آلودگی؛
اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از امروز در پایتخت

طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از شنبه، اول تیرماه در پایتخت اجرا 
می شود.

آلودگی )زوج  ترافیک و طرح کنترل  به گزارش خبرگزاری مهر، طرح 
و فرد سابق( همانند سال گذشته در محدوده مرکزی شهر تهران اجرا 

می شود.
شرط ورود به دو محدوده طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا، داشتن 
برگه معاینه فنی و ثبت نام در سامانه »تهران من« است. از این رو ضروری 
است تمام دارندگان خودروهای شخصیِ ساکن تهران و همچنین ساکنان 
دیگر شهرها که با خودروی شخصی قصد سفر به تهران را دارند، قبل از ورود 
 my.tehran.irبه محدوده های ترافیکی اول و دوم در سامانه ای به نشانی
ثبت نام کرده باشند و همچنین حساب آن ها به میزان کافی، موجودی )شارژ( 

داشته باشد.
ثبت نام در سامانه »تهران من« هزینه ای برای شهروندان ندارد. بر اساس 
مصوبات قانونی، از اول تیرماه که اجرای طرح زوج یا فرد در تهران پایان 
می یابد و طرح محدوده کنترل آلودگی هوا جایگزین آن می شود، در هر فصل 
خودروهای پالک تهران ۲۰ روز )و خودروهای پالک غیر تهران ۱۵ روز( مجاز 
به تردد رایگان در محدوده دوم )زوج یا فرد سابق( هستند. زوج یا فرد بودن 
پالک خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد و مالک، صرفاً تعداد 
روزهای ورود است. عوارض تردد در این محدوده در روزهای فراتر از تعداد 

مجاز، نصف عوارض طرح ترافیک تعیین شده است.
طبیعتاً، شمارش تعداد روزهای مجاز برای تردد رایگان در محدوده دوم 

)زوج یا فرد سابق( مشروط به آن است که ثبت نام در سامانه انجام شده باشد 
و ازاین رو ضروری است تمام دارندگان خودرو یک بار در سامانه ثبت نام کرده 

و مشخصات خودروی خود را وارد کرده باشند.
امسال خودروهای کمتر آالینده که معاینه فنی برتر دریافت کرده باشند، 
بیش از سال گذشته از تخفیفِ هزینه های طرح ترافیک برخوردار می شوند و 

میزان تخفیف برای این دسته از خودروها ۲۵ درصد خواهد بود.
هزینه طرح ترافیک برای ساکنان محدوده های ترافیکی هم ۵۰ درصد کمتر 

از مابقی است. امتیازی که سال قبل برای ساکنان محدوده در نظر گرفته شده 
بود )یک بار خروج رایگان قبل از ساعت ۸:۳۰ و یک بار ورود بعد از ساعت ۱۷( 
نیز همچنان برقرار است. ساکنان محدوده طرح ترافیک که سال گذشته برای 
برخورداری از امتیاز مذکور در سامانه »تهران من« ثبت نام کرده و مدارک 
خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر به تأیید رسانده بودند )اگر در بخش 
سکونت آن ها تاریخ پایان سکونت درج نشده باشد( نیاز به ثبت نام مجدد 
به عنوان ساکن محدوده طرح ترافیک ندارند. کسانی که قصد دارند از امتیازات 
سکونت در محدوده بهره مند شوند، کافی است پس از ثبت مشخصات محل 
سکونت خود به همراه مدارک )شامل سند یا اجاره نامه قانونی و فیش پرداخت 
عوارض نوسازی و پسماند( به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند. 
ساکنان محدوده کنترل آلودگی هوا )زوج یا فرد سابق( نیز صرفاً برای عوارض 
مربوط به همان محدوده )روزهای مازاد بر تعداد مجاز( از امتیاز و تخفیف 

مذکور برخوردارند.
یکی از موضوعات پر مناقشه در بحث طرح ترافیک، مربوط به طرح ترافیک 
خبرنگاران است؛ تعدادی از خبرنگاران پس از ثبت نام، در روزهای گذشته 

پیامکی مبنی بر نقص مدرک دریافت کردند.
عمار سعیدیان فر مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک در 
خصوص طرح ترافیک خبرنگارانی که پیامک نقص مدارک دریافت کردند، 
اما بعد از ارسال مجدد مدارک پیامکی به دستشان نرسید، گفت: افرادی 
که نقص مدرک داشتند پس از تکمیل مدارک، طرح ترافیک خود را دریافت 

خواهند کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد

ارتباط مستقیم ۳۰ درصد مرگ های ناشی از سرطان با دخانیات

روزنامه صبح ایران


