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الو... اعتماددكه خبر

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه 
وضعيت آب در كشور از آنچه گفته مي شود، بسيار بدتر 
اس��ت، اعالم كرد كه كمتر از ۵۰ سال آينده ديگر آب 
تمام مي شود.عيسي كالنتري )رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست( در گفت وگو با ايلنا در واكنش به برخي 
اظهارنظرها مبني بر اينكه نفت تا ۴۰ سال آينده و آب 
تا ۵۰ سال ديگر در ايران تمام مي شود، گفت: وضعيت 

آب كشور از آنچه كه گفته مي شود، بسيار بدتر است.
وي ادامه داد: با توجه به تغيير اقليم و كاهش بارش ها 
مطمئنا ما با مش��كالت بسياري مواجه خواهيم شد. 
براس��اس آمارها بارندگي در سال گذشته ۲۵ درصد 
كاهش پيدا كرده و به زير ۲۰۰ ميليمتر مكعب رسيده 
است.معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به كمبود آب شديد در كشور 
خاطرنشان كرد: اگرچه ميانگين بارش كاهش پيدا 
كرده و با تغييرات اقليم مواجه هستيم، اما متاسفانه 
در مقابل، مصرف آب روز به  روز بيش��تر مي شود. آب 
مانند نفت نيست كه با توجه به نياز مصرف شود و به 
اندازه نياز و فروش بازار برداش��ت شود.وي ادامه داد: 
آب از حد نياز ما كمتر است، اما نفت بيشتر از حد نياز 
ماست، اگر بيشتر هم توليد شود، بازار از ما خريداري 
نمي كن��د، از همين رو برداش��ت و اس��تخراج نفت 
براساس نياز است، چرا كه نمي توانيم آن را بفروشيم 
و بازار خريد وجود ندارند.كالنتري با بيان اينكه بازار 
تقاضاي نفت ميزان عرضه آن را به تعادل مي رساند، 
گفت: متاسفانه در خصوص آب اينگونه نيست و هرچه 
داشته باشيم مي خواهيم مصرف كنيم و نياز ما بيشتر 
از آبي است كه وجود دارد.وي تاكيد كرد: من معتقدم 
دكتر كردواني بسيار بسيار خوشبينانه درباره اتمام 
آب تا ۵۰ س��ال آينده صحبت كرده است و ما خيلي 

زودتر از اين زمان با بي آبي مواجه مي شويم. ايلنا

معاون بيمه اي س��ازمان تامين اجتماعي از برگزاري 
جلس��ه درخصوص نحوه پرداخت بدهي شهرداري 
ب��ه تامين اجتماعي خبر داد و گف��ت: فردا مذاكرات 
الزم انجام مي ش��ود.محمد حسن زدا در مورد بدهي 
ش��هرداري به تامين اجتماعي گفت: بدهي بيمه اي 
ش��هرداري تهران به سازمان تامين اجتماعي حدود 
۴۵۰ ميليارد تومان است كه تاكنون پرداخت نشده 
است.وي تاكيد كرد: براساس مذاكرات صورت گرفته 
قرار اس��ت فردا قائم مقام س��ازمان تامين اجتماعي 
با معاون اداري - مالي جديد ش��هرداري جلس��ه اي 
برگزار كنند . معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي 
گفت: در اين جلسه در مورد نحوه پرداخت بدهي هاي 
بيمه اي شهرداري به تامين اجتماعي مذاكره مي شود. 
وي اظهار داشت: اميدوارم اين مذاكرات نتيجه خوبي 

همراه داشته باشد. مهر

مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع هواشناسي 
كشور ضمن اش��اره به احتمال بارش باران در برخي 
نقاط كشور از جمله ارتفاعات تهران اظهار كرد: طي 
دو روز آينده بيش��ترين دماي تهران ۴۰ و ۴۱ درجه 
س��انتيگراد خواهد بود.احد وظيف��ه، اظهار كرد: بر 
اساس تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي طي 
دو روز آينده در س��واحل شمالي كشور، بخش هايي 
از استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي و ارتفاعات 
البرز مركزي در اس��تان هاي س��منان، مازندران و 
شرق تهران بارش باران گاهي رعد وبرق پيش بيني 
مي ش��ود.وي ادامه  داد: از جمع��ه )۱۹ مرداد ماه( با 
شمالي شدن جريانات روي درياي خزر طي روزهاي 
جمعه، شنبه و يكش��نبه )۱۹ و ۲۰و ۲۱ مرداد ماه( 
س��واحل درياي خزر افزايش ابر، كاهش دما، بارش 
باران، گاهي رعد و برق، وزش باد و مواج ش��دن دريا 

پيش بيني مي شود.
مديركل پيش بيني و هشدار س��ريع هواشناسي در 
ادامه گفت : طي دو روز آينده در س��اعات بعد از ظهر 
و اوايل شب جنوب ش��رق فارس و مناطقي از استان 
هرمزگان، جنوب سيستان  و بلوچستان و ارتفاعات 
جنوب كرمان رشد ابر در برخي از نقاط رگبار، رعد و 

برق و وزش باد پيش بيني مي شود. ايسنا
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۴ماه قبل مراحل ثبت نام فرزندم در سامانه تاك 
و نش��ا كه مربوط به وزارت امور خارجه و وزارت 
علوم هستند طي شد و مدارك دانشجويي او در آلمان ارايه 
شد تا بتوانيم در مهلت تعيين شده ارز دانشجويي بگيريم. 
قرار بود براي يك سال معادل 6 هزار دالر ارز با نرخ دولتي به 
فرزندم تعل��ق بگيرد. روز چهارش��نبه كه هم��ان تاريخ 
تعيين شده بود به بانك سامان مراجعه كرديم اما گفتند از 
همين امروز به ما اعالم ش��ده ديگر چنين ارزي پرداخت 
نمي شود. به بانك مركزي رفتيم اما هيچ كس پاسخگو نبود، 
حتي نمي گويند كه بر اس��اس چه بخشنامه و قانوني ارز 
دانشجويي نمي دهند. بچه من قرار است هفته آينده به ايران 

بيايد و حتي پول بليت سفر را هم ندارد. ما بايد چه كنيم؟
سجاد اسماعيل زاده/ تماس با روزنامه

 من هنوز درك نمي كنم كه چرا مجلس شوراي 
اسالمي در فاصله ۵ ماه بايد دو بار يك وزير را به 
مجلس فرا بخواند و استيضاح كند در حالي كه عمده ترين 
مسائل اقتصادي كشور متوجه وزراي ديگري است. مثال 
هيچ كس با وزير صنعت، معدن و تجارت و نحوه تخصيص 
ارز۴هزار و ۲۰۰ توماني كه اين مدت فساد گسترده اي ايجاد 

كرده،  نداشته است.
۰۹۹۰۰۰۰۳۹۸۱ 

 در ش��بكه هاي اجتماعي خواندم كه محس��ن 
چاووشي آلبومي به نام ابراهيم دارد كه منتظر 
مجوز است و گويا هنوز مجوز صادر نشده و اين خواننده هم 
گفته بدون مجوز آن را منتشر مي كند. پرسشم اين است كه 
وقتي فردي مثل محسن چاووشي هست كه كارهاي او در 
كشور مجوز گرفته است چرا بايد صدور مجوز جديد برايش 
انجام نش��ود. در شرايطي كه االن من و شما هم مي توانيم 
موزيك بسازيم و به راحتي در اينترنت منتشر كنيم نبايد 
اجازه دهيم قانون دستخوش تعلل شود. بهتر است روند 
صدور مجوز را تسهيل كنيم.  ۰۹۱۲۰۰۰۶۷۹۰

دادس��تان مش��هد گفت: مالكيت باغ وحش مشهد با 
بخش خصوصي بوده است و مسوول اين بخش مقررات 
را رعايت نكرده اس��ت.غالمعلي صادق��ي در رابطه با 
اتفاقات اخير باغ وحش مشهد كه منجر به از بين رفتن 
چند ببر و يوزپلنگ شده است، چرا زودتر از اينها نظارت 
كافي بر اين باغ وحش انجام نمي شده است؟گفت: به 
اين دليل ك��ه مالكيت اين باغ وحش متعلق به بخش 
خصوصي بوده اس��ت، مراجع نظارتي حضور كمتري 
داشتند .همين دليل باعث ش��ده كه مسوولي كه در 
بخش خصوصي بوده در نگهداري و مراقبت و رسيدگي 

به حيوانات باغ وحش، مقررات را رعايت نكند.

دادستان مشهد: بخش خصوصي 
مقصر اتفاقات باغ وحش مشهد است

جدول

متقاطع

سود        وكو

  افقی

عمودي

۱- سناريو - فيلمي از تورج منصوري
۲- پيامبري - سخن چين - ميوه نورس

3- خبر گزاري ايتاليا - رايزني - شيمي كربن
۴- من و تو - پسر خورش��يد - حرف انتخاب - پيش 

نويس
۵- نيام - برگه خريد - مرغ مي رود
6- بز نر - مردن سخت - جاي نامه

7- امتداد يافته - وزير فرعون - لوله گوارشي
8- چيره شدن - شيطان - سازمان فضايي آمريكا
۹- گودال و چاله - پوشيده سخن گفتن - عبوس

۱۰- پايتخت سوريه - شكل و قيافه - رفيق
۱۱- مظهر سبكي - شك كننده - نژاد كشور كرواسي

۱۲- جد مادري حضرت س��ليمان - غ��ذاي بيمار - 
سرحد كشورها - دويار هم قد

۱3- حديث معروف - پوسيده شدن - دندانپزشك
۱۴- ساز جنگ - از انواع خط - يخ بسته

۱۵- خنده اي از روي خشم - لقب كشور آمريكا

۱- از ياد رفته - بوجار
۲- بخشي از اوستا - ديكته - چارقد

3- ابريشم ناخالص - گن - حركت زمين
۴- نرم و لطيف - آخر چيزي - شيوه و روش - حرف درد

۵- يادداشت - مركز خراسان رضوي - كمد
6- جاي ترسناك - باقي گذاشتن - صداي غرش ابر

7- خو و سرشت - صومعه نشين - حبيب خدا
8- عل��ي اي ..... رح��م��ت - تخت��ه س��نگ - 

مشورت و كنكاش
۹- حاص��ل فروريخت��ن ديوار - ژس��ت بازيگر - 

شريعت
۱۰- حكم و دستور - شكر - توده محصول

۱۱- كيسه زر - آتش باستاني - ابر سطح زمين
۱۲- ماهي كنسرو - ابزار احتياطي - چانه - حريص

۱3- سفره - كامل و يكپارچه - زندان عرب
۱۴- قند سفيد - بدنام و بي آبرو - بيماري كم خوني

۱۵- در گذش��ته به كبير معروف بود - سرزمين 
مردان بلند

رسانهراهنمايي و رانندگي

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد: 
۱۴۰۰ مدير مسوول زن در كشور 

فعال هستند

سردار مهري تشريح كرد 
 اتالف 6،7 درصدي توليد ناخالص ملي 

در تصادفات رانندگي

تصادفات راهنمايي و رانندگي يكي از آن چالش هايي 
است كه با وجود آنكه سال هاست در مورد آن صحبت 
مي ش��ود هنوز هم چندان تغييري نداشته و همچنان 
كشورمان ركورد دار تصادفات رانندگي در جهان است. 
ديروز سردار تقي مهري، رييس پليس راهور ناجا گفت: 
ما روزانه  ۵ ،۴۴ نفر را در تصادفات از دست مي دهيم. ۹7۰ 
نفر روزانه در تصادفات رانندگي مجروح مي شوند يعني 
در سال ۱6۲۰۰ نفر جان شان را در تصادفات رانندگي از 
دست مي دهند و 33۵ هزار نفر مجروح مي شوند. سهم 
موتورسوارها ۲۰ تا ۲۴ درصد، سهم عابرپياده ۲۰ درصد 
و... اس��ت. اين عدد، عدد بزرگي است. اگرچه نسبت به 
سال 8۴ كه كشته هاي ما در سال ۲8 هزار نفر بودند اين 
آمار كاهش چشمگيري داشته است، اما بايد دست به 
دست هم دهيم يك آگاهي بيشتر به معناي يك مجروح 
كمتر است. در حوزه اقتصادي 6،7 درصد توليد ناخالص 
ملي در تصادفات از بين مي رود يعني ۴۰هزار ميليارد؛ 
پس ما بايد بر فرهنگ سازي و آموزش تاكيد كنيم و اين 

كار بايد از سنين پايين آغاز شود.
وي افزود: موضوع موتور، موضوع بسيار پيچيده اي است؛ 
يك بسته و مجموعه اي است كه بايد با هم و در كنار هم 
بررسي شود. موتور صرفا يك وسيله حمل و نقل نيست 
بلكه بحث معيشت، باربري و غيره را همراه دارد. اما مسائل 
و حواشي آن متاسفانه آنگونه كه بايد كاهش نمي يابد. 
از ساماندهي موتورس��وارها گرفته، بحث آلودگي آنها، 

پالك ملي و غيره...
مهري با ذكر اينكه در كش��ور بي��ش از ۵ ،۱۱ ميليون 
موتور توس��ط پليس پالك گذاري ش��ده است، گفت: 
در هر مقطعي بر اساس استانداردسازي وزارت صنعت 
يا سازمان ملي اس��تاندارد، موتورها مجوز مي گيرند و 
شماره گذاري شده و در سطح معابر تردد مي كنند. در 

رابطه با پالك ملي بايد بگويم تمام موتوسيكلت هايي 
كه به صورت استاندارد توليد شوند و قانوني وارد شوند، 
پالك ملي مي ش��وند. در خصوص ساماندهي و نظم و 
انضباط آنها هم اين موضوع در ش��وراي عالي ترافيك 
كشور با حضور وزير محترم كشور مطرح و پيگيري شده 
و تصميمات خوبي گرفته ش��ده اس��ت. از سوي ديگر، 
ساماندهي موتوس��يكلت ها در استان هم به استاندارد 
ابالغ ش��ده اس��ت. ما بحث آموزش و فرهنگ سازي را 
به ويژه در سال هاي اخير براي موتورسواران به صورت 

پررنگ داشتيم.
بر اساس آمار، ميزان تلفات جاده اي در يك دوره ده ساله 
به نصف رسيده است. با اش��اره به فرهنگ سازي هايي 
كه در حوزه موتوسيكلت صورت گرفته، آيا اين كاهش 
تلفات را در اين حوزه هم داش��تيم؟ نكته دوم اينكه به 
نظر مي رسد با وجود اقدامات صورت گرفته هنوز ميزان 
قانون گريزي، مخدوش كردن پالك، بار نامتعارف، عبور 
از پياده روها و خطوط ويژه اتوبوس با بسامد بااليي از سوي 

موتورسواران صورت مي گيرد.
وي در خص��وص فعاليت اس��تارت آپ هايي در حوزه 
حمل و نقل به ويژه حم��ل و نقل موتوري نيز گفت: ما 
با فعاليت هاي اينترنتي و استفاده از فعاليت هاي نوين 
مخالف نيس��تيم، اتفاقا از آنه��ا حمايت هم مي كنيم. 
قطعا اي��ن اس��تارت آپ ها مي توانند منش��ا خدمات 
بسيار باشند و به كاهش آلودگي و سرگرداني موتورها 
بينجامند اما بايد ساماندهي شوند. پليس در مورد اين 
اس��تارت آپ ها نظراتي دارد. ش��وراي عالي ترافيك، 
ساماندهي استارت آپ ها را در دستور كار دارد و جلسات 
بس��ياري هم با آنها برقرار كرده اس��ت. با توجه به نگاه 
مثبتي كه به اس��تارت آپ ها داريم، اين س��اماندهي و 

برگزاري جلسات مي تواند بسيار مفيد باشد.

ايس�نا| معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي گفت: حضور بانوان در عرصه خبر و روزنامه نگاري 
بس��يار پررنگ بوده و ۱۴۰۰ مديرمس��وول زن در كشور 
فعال هستند. محمد سلطاني فر گفت: بانوان روزنامه نگار 
از جايگاه ويژه اي برخوردارند و در حال حاضر حضور بانوان 
در عرصه خبر و روزنامه نگاري بسيار پررنگ بوده و ۱۴۰۰ 
مديرمسوول زن در كشور فعالند. البته سهم بانوان نسبت به 
مردها در اين بخش پايين است اما نسبت به كشورهاي دنيا 
رقم بااليي وجود دارد. بانوان به ويژه در حوزه روزنامه نگاري 

مي توانند موفق تر ديده شوند.
معاون امور مطبوعاتي يادآور ش��د: بي��ش از ۵۵ درصد از 
افرادي كه در تحريريه ها مش��غول به كار هستند را بانوان 
تشكيل مي دهند و در اين حوزه حرفي براي گفتن دارند. 
روزنامه نگاري ما با دوران گذش��ته متفاوت و كار بس��يار 
سخت تر شده است. تعداد منابع خبري در گذشته محدود 
بود، امروز ۴۲ خبرگزاري داراي مجوز در كشور فعال است 
كه از كل خبرگزاري هاي اتحاديه اروپا بيشتر است همچنين 
بيش از ۲3۰۰ پايگاه خبري مجوز گرفتند كه دو برابر اين 

تعداد به صورت غيرمجاز فعالند.
وي ب��ا بيان اينكه بي��ش از ۵۰ ميليون نفر در كش��ور در 
فضاي مجازي توليد خبر مي كنند، تصريح كرد: از طرفي 
شاهد پديده هاي جديدي به نام روزنامه نگار شهروندي يا 
خبرنگار مديرمسوول هستيم؛ كار خبرنگاري به معناي 
حرفه اي ديگر همانند گذشته نيست دوستاني كه حرفه اي 
كار مي كنند در گذشته با آموزش اصول خبر، روزنامه نگار 
مي شدند و امروز اين حرفه جايگاه سخت تري دارد. خبرنگار 
بايد با آخرين تكنولوژي روز دنيا آشنا باشد و خود را با همه 
اپليكيش��ن هاي دنيا و پديده هاي نوين موش��ن گرافي و 
انتوگرافي تطبيق دهد و دريايي از اطالعات را در يك صفحه 

انتوگرافي جاي دهد.

وي خاطرنشان كرد: خبرنگار حرفه اي بايد خود را محدود 
به تلگرام و واتساپ نكند و همه فضاها را به خوبي بشناسد 
و ب��ا آخرين تكنولوژي ه��اي روز و روزنامه نگاري پهبادي 
و روزنامه نگاري و توليد محتوا آش��نا باش��د. فقط با تكس 
نمي توان كار را پيش برد در سال ۲۰۱۹ با اين حجم از ديتا 
۹۰ درصد از فض��اي مجازي متعلق به توليد فيلم و ويدئو 
است و بايد ياد بگيريم با ويدئو و ارزش افزوده صحبت كنيم 
و فيلم و متن را آميخته كنيم و با زيرنويس ها آشنا شويم. 
بدون اينها نمي توان نام خبرنگار را بر خود گذاشت، يادگيري 
روش ها و اصول خبرنگاري و آخرين متدها مهم است؛ دوره 
شيوه هرم وارونه گذشته است و الماس خبري و شيوه هاي 
وب نويسي و شيوه هاي عميق تكنولوژي هاي مبتني بر وب 

را بايد بياموزيم.
معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
يادآور شد: بايد ياد بگيريم در اين فضاي پر از منبع و با اين 
آلودگي ها، خبردرست و نادرست و سره و ناسره و خوب و بد 
و حقيقت از شايعه را تشخيص دهيم و براي اعتبار رسانه و 
خودمان از اخبار درست استفاده كنيم. بسياري از روزنامه ها و 
پايگاه هاي خبري امروز قرباني فضاي توام با آلودگي شده اند 
و درست و نادرست را نمي توانند تشخيص دهند به همين 
دليل كار خبرنگاري سخت شده است. امروز ديگر داشتن 
ي��ك ميكروفن و ضبط و قلم و دوربين ب��ه تنهايي افراد را 
خبرنگار نمي كند، اگر خبرنگار مي خواهد در شرايط فعلي 

برند شود فراتر از اين بايد گام بردارد.
سلطاني فر عنوان كرد: تالشگران عرصه قلم بايد بدانند كار 
خبرنگاري با مخاطرات سخت و طاقت فرسا روبه رواست 
و درآمد آنها در فضاي نابس��امان اقتصادي در پايين ترين 
رده ها قرار دارد و هيچ چيزي جز عشق اين مسير را هموار 
نمي كند، اگر عاشق اين شغل نباشيد خبرنگاري طاقت فرسا 

خواهد بود.

پنجشنبه ۱8 مرداد ۱3۹7، ۲6 ذي القعده ۱۴3۹ ، ۹ آگوست ۲۰۱8 ، سال شانزدهم ، شماره ۴۱۵6

وضعيت آب از آنچه گفته مي شود 
بسيار بدتر است

تعيين تكليف پرداخت بدهي 
شهرداري به تامين اجتماعي

استاندار تهران با اشاره به طرح بهسازي اجتماع محور محله تهران همچنان بر مدار گرما
دروازه غار )هرندي( گفت: اين طرح يك طرح اجتماعي 
است ما به دنبال طرح امنيتي نيستيم و نمي خواهيم كه 
منطقه را امنيتي كنيم. محمدحس��ين مقيمي با بيان 
اينكه مساله محله دروازه غار و مشابه آن در همه شهرهاي 
استان وجود دارد، گفت: مشكالت در محالت وجود دارد 
چون آس��يب اجتماعي وجود دارد و نمي توانيم بگوييم 
اين مشكالت نيست مگر اينكه بخواهيم اين مشكالت 
را نبينيم و چش��م هاي مان را ب��ر روي آن ببنديم اما اگر 
بخواهيم با چشمان باز مشكالت اجتماعي را ببينيم، در 
برخي محله هاي باالي شهر تهران نيز بخش هايي وجود 
دارد كه مشابه محله دروازه غار است.وي با بيان اينكه در 
محله دروازه غار چندين مساله و آسيب اجتماعي دست 
به دست هم داده اس��ت، تصريح كرد: در گذشته در اين 
منطقه كارگاه هاي صابون پزي وجود داشت كه آن را به 
خارج از تهران منتقل كردند و در حقيقت اشتغال را از اين 
منطقه گرفتيم و پارك براي آن ساخته و در حقيقت ماهيت 

اين منطقه را تغيير داديم بدون آنكه آن را مديريت كنيم.
اس��تاندار تهران با بيان اينكه در نزديكي منطقه هرندي 
ميدان ش��وش بلورفروش��ي ها و مجتمع تجاري بزرگي 
ساخته شده است و خريد و فروش بلورجات در آن منطقه 
فعاليت دارد، تصريح كرد: فعاليت اين صنف نشان مي دهد 
كه محله شوش و هرندي محله فقيري نيست كه بگوييم 

فقر باعث چنين اقدامي شده است.
مقيم��ي تاكيد كرد:  من معتقدم حل مش��كالت محله 
هرندي اراده مي خواهد. ۲۰ س��ال اس��ت كه مي گوييم 
دروازه غار اين مشكالت را دارد و ۲۰ سال ديگر هم كه بيايد 
باز هم مي گوييم اين مشكالت وجود دارد. همچنين ۲۰ 
سال است كه دانشگاه ها طرح هاي مطالعاتي و علمي در 
حوزه اجتماعي انجام مي دهند اما چون اراده اي براي اجراي 
آن وجود ندارد يا البته اراده وجود دارد اما پشتيباني الزم 

نشده است تاكنون هيچ اقدام موثري انجام نشده است.
مقيمي با بي��ان اينكه ما باي��د تصميم بگيري��م كه آيا 
مي خواهيم به حل مشكالت مساله دروازه غار ورود كنيم 
يا خير، گفت: اگر اراده باشد يعني همه سازمان هاي درگير 
مسائل اجتماعي قدم گذارند و مسووليت بپذيرند، ما نيز 
وارد ميدان مي ش��ويم.وي تاكيد كرد: براي من به عنوان 
نماينده دولت سخت اس��ت كه در گوشه اي از تهران كه 
مي تواند از لحاظ اقتصادي به اقتصاد شهر و كشور كمك 
كند شايد يكسري اش��تغال هاي نامطلوب و غيرحالل 
باشند.در ادامه اين جلسه سياوش شهريور فرماندار ري با 
بيان اينكه طالق در ميان آسيب هاي اجتماعي باالترين 
اولويت را در شهرس��تان شميرانات دارد، گفت: ۵۰ تا 6۰ 
درصد كودكان در اين منطقه تك والد هستند و به علت 
تاثيرپذيري فرهنگي از ديگر خرده  فرهنگ هاي اجتماعي 

معضل طالق در اين منطقه ايجاد شده است. ايلنا

استاندار تهران: آمار طالق در تهران باالست
شهري

خبر كوتاه


