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اجتماعي

وطن امروز شماره 2353

نبضجامعه
مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

ثبتنام کنکور سراسری ۹۷
از اول بهمن

یکشنبه  24دی 1396

معاون سازمان محیطزیست با اشاره به آلودگی هوای پایتخت مطرح کرد

طرح تعطیلی زمستانی مدارس در هیأت دولت
ذرات معلق در هوای تهران  3برابر استاندارد جهانی است

مشاور عالی سازمان سنجش گفت :ثبتنام
برای شرکت در کنکور سراسری  ۹۷دانشگاهها
و مراک��ز آموزش عالی از جمله دانش��گاه آزاد
اس�لامی از یکش��نبه اول بهمنم��اه  ۹۶آغاز
میش��ود .حسین توکلی به مهر افزود :ثبتنام
برای ش��رکت در کنکور سراس��ری س��ال ۹۷
تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از جمله
رشتههای با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی از روز
یکشنبه اول بهمنماه  ۹۶آغاز میشود و مهلت
ثبتنام روز یکشنبه  ۸بهمنماه پایان میپذیرد.
وی یادآور ش��د :ثبتنام صرفا از طریق سایت
سازمان سنجش و آموزش کشور انجام میشود.
توکلی خاطرنش��ان کرد :ش��رایط و ضوابط در
کنکور سراسری  ۹۷و نحوه ثبتنام در آزمون در
فرصتهای بعدی به اطالع داوطلبان میرسد.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد :کنکور
سراس��ری س��ال  ۹۷در روزهای پنجشنبه و
جمعه  ۷و  ۸تیرماه  ۹۷برگزار میشود.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران:

«اوتیسم» از عوارض سزارین است

رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به
اینکه نوزادان سزارینی ۵۰درصد بیشتر از سایر
نوزادان در معرض آسم هستند ،گفت :همچنین
 ۲۵درصد بیشتر از نوزادان معمولی به دیابت
مبتال میشوند و چاقی ،بیشفعالی و اوتیسم
نیز از مشکالت تولد به طریق سزارین انتخابی
است .ناهید خداکرمی با بیان اینکه بدن زن از
نظر فیزیولوژیکی برای زایمان آفریده ش��ده و
بهترین راه تولد یک انسان سالم زایمان طبیعی
است ،به ایلنا گفت :همه مستندات علمی بیانگر
این است که یک نوزاد باید به صورت طبیعی به
دنیا بیاید .او با ارائه آمارهایی از میزان سزارین و
زایمان طبیعی ،گفت :میزان سزارین در کشور
ما نسبت به انگلستان و آمریکا  3برابر و نسبت
به کشورهای همسایه تا  ٥برابر نیز بوده است،
در حالی که مرگ و میر مادر و فرزند ناشی از
بارداری و زایمان در کشورهای همسایه جنوب
ایران یک تا  ٧در  100هزار بود اما در کشور ما
 ٢١در  100هزار است .خداکرمی خاطرنشان
کرد :نوزادان سزارینی  ۵۰درصد بیشتر از سایر
نوزادان در معرض آس��م هس��تند .همچنین
 ۲۵درصد بیشتر از نوزادان معمولی به دیابت
مبتال میشوند و چاقی ،بیشفعالی و اوتیسم
نیز از مشکالت تولد به طریق سزارین انتخابی
است.

کوتاه و گویا

■■آسيه اقدس��ي ،مدير واحد محيط زيست و
انرژي شهرداری منطقه یک تهران اظهار داشت:
با هدف فرهنگسازی و آشنایی هر چه بیشتر با
نحوه استفاده از انرژیهای پاک ،در سال جاری
بیش از  15دوره آموزش��ی برای کارشناس��ان
خدمات ش��هری و محیطزیست ش��هرداری
تهران ،دانشآموزان و دانشجویان برگزار شد.
■■سمیه حاجوی ،شهردار منطقه  7تهران از
شناسایی  80نقطه از فضاهای بیدفاع شهری
در این منطقه خبر داد و گفت :با هدف کاهش
آس��یبهای اجتماعی و ایج��اد حس امنیت
در ش��هروندان ،ضم��ن بازدید کارشناس��ی از
سطح معابر محدوده منطقه ،فضاهای بیدفاع
شناسایی و ساماندهی میشود.
■■رئیس س��ازمان فرهنگی -هنری شهرداری
تهران درباره برگزاری نخستین جشنواره فرهنگ
رسانه و همآپارتمانی گفت :به کاربردن ابزارهای
فرهنگ��ی و هنری برای بی��ان و رفع معضالت
اجتماعی ،رسالت ما در سازمان فرهنگی -هنری
ش��هرداری تهران است .محمود صالحی درباره
لزوم برگزاری این جشنواره افزود :مهمترین وجه
ظهور و بروز کار فرهنگی در زندگی روزمره مردم
اس��ت و به کار بردن ابزارهای فرهنگی و هنری
برای بیان و رفع معضالت اجتماعی ،رسالت ما در
سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران است.
این جشنواره نیز در راستای همین رسالت شکل
گرفته است.
■■همزم��ان ب��ا برگ��زاری نمایش��گاه عکس
«هناس��ه دل» ک��ه منتخب��ی از عکسهای
عکاس��ان خبرگزاریه��ای کش��ور در زلزل��ه
کرمانشاه است ،تكفريمهايي از خط بيپايان
درد در چهره زنان و مردان کرمانش��اه با ردی
عمیق از تلخترین ثانیههای زندگی به نمایش
گذاشته شده است .در این نمایشگاه همچنین
نقاشیهای کودکان زلزلهزده که در چادرهای
دوستدار کودک سازمان جوانان هاللاحمر در
مناطق زلزلهزده جمعآوری ش��ده ،به نمایش
گذاش��ته ش��ده و به ش��کل نمادین به فروش
میرس��د تا عواید حاصل از ف��روش آن صرف
نیازهای کودکان زلزلهزده شود.

فعالیتهای صنعتی ،سوخت زباله و خودروها باشد
اما سوخت و احتراق ناقص عمدهترین بخش را در
تولید ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون دارد .معاون
محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست
تاکید کرد :طی سالهای گذشته توانستیم برخی
آالیندهها را مدیریت کنیم ولی در حال حاضر ذرات
معلق مهمترین مس��أله در آلودگی هوای ش��هرها
بوی��ژه تهران اس��ت .مقدار ذرات معل��ق در تهران
 ۳۲میکروگرم در متر مکعب اس��ت این در حالی
اس��ت ک��ه اس��تاندارد جهان��ی  ۱۰میکروگرم در
مترمکعب اس��ت ،بنابراین  3برابر حد اس��تاندارد
جهانی ذرات معلق در هوای تهران وجود دارد.

گروه اجتماعی :معاون محیطزیست انسانی سازمان
حفاظت محیطزیس��ت با اش��اره به اینکه از همه
دس��تگاههای اجرایی درباره روند اجرای مصوبات
کاهش آلودگی هوا گزارشگیری کردهایم ،گفت:
بسیاری از دستگاهها به دلیل کمبود بودجه و عدم
تخصیص اعتبارات نتوانستند به تعهداتشان عمل
کنند .به گزارش «وطنامروز» ،مس��عود تجریشی
اظهار کرد :بس��یاری از مواد مصوبه  ۹۵نیز نیاز به
سیاس��تگذاری دارد که درصورت تحقق این امر
امکان اقدامات مناسب ایجاد میشود .وی با اشاره
به تصویب قانون هوای پاک در مجلس و ابالغ آن
در مردادماه امس��ال گفت :بر اس��اس این قانون،
وظایف همه دس��تگاههای اجرای��ی برای کاهش
آلودگی هوا مشخص شده است.
■■سوخت ،عامل اصلی تولید ذرات معلق

تجریش��ی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه در
س��الهای  ۱۳۹۳ ،۱۳۹۰و  ۱۳۹۵س��ه مصوبه
هی��ات وزی��ران در زمینه کاه��ش آلودگی هوا
داش��تهایم ،اظهار کرد :ای��ن مصوبات به صورت
تکاملی تعهدات دستگاههای مختلف را نسبت
به کاهش آلودگی هوا مش��خص کرده اس��ت.
در مصوب��ه  ۱۳۹۵تقس��یمبندی بی��ن مناب��ع
متحرک و ثاب��ت آلودگی هوا انج��ام و وظایف
هر یک از دس��تگاههای اجرایی مش��خص شد
و س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت نیز وظیفه
نظ��ارت بر اجرای این مصوب��ه را بر عهده دارد.
معاون محیطزیست انس��انی سازمان حفاظت
محیطزیس��ت با بیان اینکه برخی اقدامات در
همه کش��ورهایی که دچار آلودگی هوا هستند
م��ورد توجه ق��رار میگیرد ،گفت :ب��ا توجه به
نمونهگیریهای انجام شده در برخی کالنشهرها
و بررس��ی ای��ن نمونهه��ا به ای��ن جمعبندی
رسیدهایم که در کالنشهرها سوخت ،عامل اصلی
تولید ذرات معلق اس��ت .در شهر تهران با توجه
به مطالعات انجام ش��ده ،دلی��ل عمده آلودگی
ب��ه ذرات معلق برمیگ��ردد ،بنابراین مهمترین
آالینده تهران در شرایط حاضر ذرات معلق است
که از احتراق ناقص و کیفیت نامناسب سوخت
تولید میشود.

■■ضرورت خروج  ۱۰هزار اتوبوس فرسوده

نماینزدیک
زمستان آلوده پایتخت براي گروههاي حساس
زمس�تان امسال دوره آلودهاي براي گروههاي حساس در برابر آلودگي هوا بوده است .با گذشت  23روز
از ديماه ،تاكنون هوا 15روز براي كودكان ،بانوان باردار ،س�المندان و بيماران قلبي و ريوي آلوده بوده و
يك روز نيز هوا براي همه شهروندان آلوده شد .ليال نظري ،سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي تهران
در اين باره گفت :اطالعات مقايسهاي  4سال اخير هواي تهران نشان ميدهد از  23روز نخست زمستان
امسال 16 ،روز هواي تهران آلوده بوده كه  15روز آن هوا براي گروههاي حساس آلوده شد .نظري افزود:
همچنين از ابتداي س�ال جاري تاكنون هوا  12روز پاك 207 ،روز س�الم 75 ،روز ناس�الم براي گروههاي
حساس و  5روز ناسالم براي همه بوده است.

■■افزایش مصرف سوخت در هر سال

وی با اش��اره ب��ه افزایش مص��رف بنزین طی
 4س��ال اخیر افزود :در هر س��ال  2درصد افزایش
مصرف سوخت داشتهایم .در فصل سرما در برخی
کالنشهرها مثل تهران بروز پدیده وارونگی دما در
کنار افزایش مصرف س��وخت و پایداری هوا باعث

مقایسه هوای  4سال گذشته تهران در  23روز نخست دیماه
سال /شاخص

پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس

ناسالم برای همه

1393

-

10

12

1

1394

2

8

11

2

1395

-

7

12

4

1396

-

7

15

1

مدیرکل امور اجتماعی صندوق بازنشستگی اعالم کرد

ثبتنام تسهیالت سفرهای نوروزی از  15بهمن
گ�روه اجتماع�ی :مدیرکل امور
رفاه
فرهنگی و اجتماع��ی صندوق
بازنشس��تگی گفت :ثبتنام بازنشس��تگان برای
دریافت تس��هیالت س��فرهای ن��وروز  97از 15
بهمنماه آغاز میشود .عباس رشیدی به باشگاه
خبرنگاران اظهار داش��ت :بر
اس��اس برآوردهای اولیه در
ن��وروز  97بی��ش از  4هزار
نفر از بازنشستگان در سراسر
کشور ،میتوانند از تسهیالت
نوروزی صندوق بازنشستگی
برای سفرهای داخلی و همچنین تسهیالت سفر
به عتبات عالیات استفاده کنند .وی تصریح کرد:
به هر یک از بازنشس��تگان و ی��ک نفر به عنوان
همراه آنه��ا ،برای اس��تفاده از تس��هیالت مالی
گ�روه اجتماع�ی :یک مس��ؤول
بیمه
سازمان بیمه سالمت ایران نسبت
به سوءاستفاده برخی افراد و شرکتها از نام و عنوان
سازمان بیمه سالمت ایران به مردم هشدار داد .به
گزارش تسنیم ،محمد منتقمیراد ،مدیرکل دفتر
مرکزی حراست سازمان بیمه سالمت ایران اظهار
داش��ت :افرادی س��ودجو از طریق تلفن یا فضای
مجازی ب��ا وعدههای واه��ی و غیرواقعی به مردم
و بعض��ا در قبال اخذ مبالغ��ی تحت عنوان صدور
کارت بیمه سالمت اقدام به سودجویی میکنند.
وی بیان کرد :بس��یاری از این افراد و شرکتها با

صندوق بازنشستگان ویژه نوروز ،مبلغ  330هزار
تومان به عنوان کمکهزینه برای سفرهای داخلی
پرداخت میشود و این مبلغ برای تسهیالت سفر
به عتبات عالیات نیز شامل  660هزار تومان برای
یک نفر و معادل همین مبلغ برای اس��تفاده یک
هم��راه آنها اس��ت .مدیرکل
ام��ور فرهنگ��ی و اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
خاطرنش��ان ک��رد :ثبتنام
تسهیالت ویژه صندوقهای
بازنشستگی کش��وری ،برای
س��فرهای نوروزی از  15بهمنماه آغاز میش��ود
و نح��وه ثبتنام و جزئیات آن از طریق خانههای
امید و سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی اعالم
خواهد شد.

تعدیل پردیسهای خودگردان پولی
به تحصیل در پردیسهای خودگردان (پردیسها
پولی) ادامه داد :این دانش��جویان نیز مانند سایر
دانشجویان از مرحله آزمون و پذیرش میگذرند.
وزیر علوم ،تحقیق��ات و فناوری افزود :با توجه به
ظرفیت باالی دانشگاهها در دورههای بدون شهریه
و روزانه ،این دورهها بتدریج
تعدی��ل میش��ود .پیش از
این مجتبی ش��ریعتی نیاسر
معاون آموزشی وزیر علوم از
بازنگری فعالیت پردیسهای
دانشگاهی خبر داده بود .وی
یادآور شده بود وزارت علوم در حال تدوین راهکار
قانونی اس��ت تا این پردیسها بتوانند براس��اس
ماموریت اصلی که از ابتدا برای آنها تعریف شده
به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین معاون محیطزیست انسانی سازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت همچنین درب��اره طرح
پیش��نهادی این سازمان مبنی بر تعطیلی مدارس
در  ۱۵آذر ت��ا  ۱۵دی ماه اظهار داش��ت :این طرح
پیشنهادی برای مناطق سردسیر است و شامل همه
مناطق کشور نمیشود .در هفته جاری این طرح در
هیات دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از
تصویب دولت به مجلس ارائه میشود.

تورم حوزه سالمت  ۲برابر تورم عمومی
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
بهداش��ت و درم��ان مجلس با
اش��اره به ضرورت توجه س��ازمان برنامه به تورم
هزینههای درمانی ،گفت :تاخیر در اعالم تعرفهها
برنامهری��زی را ب��رای س��ازوکارهای بودجهای با
مش��کل روب��هرو میکن��د.
محمدنعیم امینیفرد ،درباره
عدم توج��ه ب��ه تعرفههای
درمانی سال آینده در الیحه
بودج��ه  ،97ب��ه خانه ملت
گفت :در هم��ه ادوار میزان
تعرفهها  4ماه پس از ش��روع سال اعالم میشود،
بنابراین این موضوع برنامهریزی برای سازوکارهای
بودجهای در س��ال را با مشکل روبهرو میکند اما
وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سالمت

هشدار درباره سودجویی با عنوان سازمان بیمه سالمت
دادن وعدههای دورغین از جمله ارائه بیمه تکمیلی
به بیمهشدگان ،ارائه بیمه مکمل دندانپزشکی ،ارائه
دفترچه بیمه یا کارت بیمه سالمت ،داشتن قرارداد
و پرداخت هزینههای درمان آزمایشگاه و هزینههای
دارویی با احتساب حق بیمه به بیمهشدگان اقدام
به اخ��اذی از مردم کرده و باعث سوءاس��تفاده از
نام این س��ازمان و خدشهدار ش��دن آن در منظر

■■طرح یک ماه�ه تعطیلی م�دارس در هیأت
دولت

عضو کمیسیون بهداشت عنوان کرد

مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت مطرح کرد

وزیر علوم خبر داد

دانشگاه گ�روه اجتماع�ی :وزی��ر عل��وم
گفت :با توجه به ظرفیت باالی
دانش��گاهها در دورههای بدون ش��هریه و روزانه،
دورههای پردیسه��ای خودگردان (پردیسهای
پول��ی) بتدریج تعدیل میش��وند .منصور غالمی
درباره وضعیت پردیسهای
خودگ��ردان دانش��گاهها،
(پردیسه��ای پولی) به مهر
گفت :دورههای پردیسهای
خودگ��ردان دورههای��ی
هستند که با ش��هریه اداره
میش��وند .این دورهها از قبل برقرار ش��دهاند و تا
زمانی که مشتری داش��ته و برای دانشگاه صرفه
مالی داشته باشند ،دانشگاهها آن دورهها را حفظ
میکنند .وی درباره گزینش دانشجویان مشغول

افزایش آلودگی میشود .معاون محیطزیست انسانی
س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت افزود :مهمترین
مس��أله آلودگی هوا ذرات معلق ناش��ی از مصرف
سوخت است .به گفته تجریشی در  6ماه دوم سال به
دلیل بروز پدیده وارونگی دما شاهد تشدید آلودگی
هوا هستیم .ذرات معلق میتواند ناشی از نیروگاهها،

عالوه بر این ،تجریشی در ادامه با اشاره به ضرورت
نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی به عنوان
یکی از مواد مصوبه س��ال  ۹۵اظه��ار کرد ۱۰ :هزار
اتوبوس فرسوده داریم که باید از سامانه حملونقل
عمومی خارج ش��وند .در حال حاضر خوش��بختانه
بحث تامین اعتبار به شکل فاینانس با  3کشور چین،
ایتالیا و کرهجنوبی نهایی شده است و طی یک ماه
آینده بحث نوسازی اتوبوسها به طور دقیق مشخص
خواهد شد .معاون سازمان حفاظت محیطزیست در
ادامه با اش��اره به تولید و واردات موتور و خودروهای
برقی به عنوان یک��ی از مواد مصوبه  ۹۵اظهار کرد:
متاسفانه در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته
و این مصوبه اجرایی نشده است .تجریشی در ادامه
اظهار کرد :تا سال  ۷۹۸۸ ،۹۲اتوبوس در شهر تهران
وجود داشت که  ۹۷درصد آنها فرسوده هستند .سن
فرسودگی اتوبوسها  8سال است.

افکار عمومی میش��وند .منتقمیراد ضمن اشاره
به اهمیت این موضوع گف��ت :این گروهها عدهای
فرصتطلب و س��ودجو هستند که فقط به دنبال
اخاذی از هموطنان برای کسب منافع شخصیاند.
وی تاکید کرد :سازمان بیمه سالمت ایران به عنوان
بزرگترین سازمان بیمهگر درمانپایه کشور ،هرگز
ب��رای بیمه کردن افراد ،از تماس تلفنی اس��تفاده

امسال زودتر پیشنهادات خود را درباره تعرفهها به
دولت اعالم کردند .نماینده مردم ایرانشهر افزود:
متاس��فانه این پیش��نهادات به بودجه نرسیده و
الیحه هماکنون در کمیس��یون تلفیق در مرحله
بررسی قرار دارد ،بنابراین حداکثر سقف اعتبارات
برای وزارت بهداشت و درمان
مصوب میشود .وی با تاکید
ب��ر اینکه می��زان ت��ورم در
هزینههای حوزه س�لامت 2
برابر تورم عمومی در کش��ور
اس��ت ،تصریح کرد :با توجه
به انباشت بدهی بیمهها به سازمانهای ارائهکننده
خدم��ت و بیتوجهی به ت��ورم در خدمات حوزه
س�لامت در بودجه ،قطعا بدهی بیمهها افزایش
پیدا کرده و کیفیت خدمات دچار مشکل میشود.
نمیکن��د و هرگون��ه فراخوان عموم��ی از طریق
سایت رسمی سازمان بیمه سالمت ایران به آدرس
 www.ihio.gov.irی��ا از طری��ق صدور پیام در
رسانههای جمعی اطالعرسانی میشود .مدیرکل
دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سالمت ایران
از آحاد جامعه درخواس��ت کرد برای پیش��گیری
از هرگونه سوءاس��تفاده احتمالی ،حسب تکلیف
قانون��ی خود در صورت مش��اهده و برخورد با این
اف��راد ،مراتب را جهت پیگیری از طریق ش��ماره
تماس  22858720-7به س��ازمان بیمه سالمت
اعالم کنند.

آموزشوپرورش کرمان اعالم کرد

عزل مدیر مدرسه به دلیل تنبیه بدنی
نیمکت گ�روه اجتماعی :مدیر مدرس��ه
ش��هید فاریاب��ی جیرف��ت به
دلی��ل تنبیه یک دانشآموز از س��مت خود عزل
ش��د .به گزارش میزان ،در پی انتشار خبر تنبیه
بدنی دانشآموز مدرس��ه شهید فاریابی جیرفت
توس��ط مدی��ر مدرس��ه،
آموزشوپ��رورش کرم��ان
اع�لام ک��رد :در پ��ی تنبیه
بدن��ی دانشآموز مدرس��ه
ش��هید فاریابی شهرس��تان
جیرفت توسط مدیر مدرسه
در تاری��خ پنجم دیماه جاری ،این مدیر متخلف
هفتم دیماه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری
کارکنان اداره کل آموزشوپرورش استان کرمان
معرفی شده و از سمت مدیری مدرسه نیز برکنار

شده است .در ضمن دانشآموز یادشده همچنان
در همان مدرسه در حال تحصیل است و تهدید
ولی دانشآموز توس��ط رئیس حراست اداره کل
آموزشوپرورش استان مبنی بر اینکه اگر رضایت
ندهی��د از ادام��ه تحصیل فرزندتان در مدرس��ه
جلوگیری میش��ود ،کذب
محض است و به هیچ عنوان
صحت ن��دارد و والدین این
دانشآموز هیچگونه مالقاتی
با رئیس حراس��ت اداره کل
آموزشوپ��رورش اس��تان
نداشتهاند .گفتنی است ،همانگونه که قبل از این
بارها و بارها اعالم ش��ده است تنبیه بدنی به هر
بهانه و تحت هر شرایطی در مدارس ممنوع است
و با متخلفان برخورد قانونی میشود.

پل ارتباطی
پیام مردمی

درخواست از وزارت علوم

این روزها دانش��جویان ارشد
ورودی سال  93دانشگاه آزاد
برای پایان تحصیالت تکمیلی
و اخ��ذ مدرک با مش��کالت
گوناگون��ی مواجه هس��تند،
بخش��نامه و مصوبه دانش��گاه آزاد برای حذف
نمرات مردودی از کارنامه نهایی و لحاظ نشدن
ای��ن نم��رات در معدل کل دانش��جویان برای
ورودیهای  94به بعد لحاظ میشود اما برای
دانش��جویان ورودی  93این بخشنامه اجرایی
نمیشود .به همین دلیل بسیاری از دانشجویان
این روزها برای تکمیل تحصیالت و اخذ مدارک
با مش��کل مواج��ه هس��تند .از وزارت علوم و
معاونت آموزش دانشگاه آزاد برای حل مشکل
این گروه از دانشجویان تقاضای رسیدگی داریم.
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد

آوای شهر
رئیسپلیسپایتخت:

طرح ترافیک جدید
فاقد کار مطالعاتی است

رئی��س پلی��س پایتخ��ت
گف��ت :ط��رح پیش��نهادی
ش��هرداری با هدف کاهش
آلودگ��ی ه��وا و کاه��ش
ترافیک پایتخت پیش��نهاد
ف این ادعا
شده اس��ت اما بررسیهای ما خال 
را نشان میدهد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،س��ردار رحیمی درب��اره طرح ترافیک
جدید گفت :طرح ترافیک جدید فع ً
ال در حد
پیشنهاد است و باید تمام دستگاهها این طرح
را بررسی کنند و سازوکارها برای اجرای طرح
جدید پیشبینی شود .وی با بیان اینکه طرح
پیشنهادی شهرداری فاقد کار مطالعاتی است،
گفت :طرح پیش��نهادی ش��هرداری با هدف
کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک پایتخت
پیش��نهاد شده است اما بررسیهای ما خالف
ای��ن ادعا را نش��ان میدهد و ب��ا طرح جدید
ترافیک ،هم آلودگی هوا و هم ترافیک ش��هر
افزایش مییابد .فرمانده انتظامی تهران بزرگ
بیان کرد :نظر نهای��ی را درباره طرح ترافیک
جدید به ص��ورت کتبی به ش��هرداری اعالم
خواهیم کرد .وی گفت :باید بسترها و امکانات
الزم ب��رای طرح جدید فراهم ش��ود تا پلیس
با امکان��ات به خوبی ترافیک را مدیریت کند.
رئیس پلیس پایتخت بیان کرد :شورایعالی
ترافیک در این باره تصمیمگیری میکند اما
ابتدا باید کار کارشناس��ی ش��ده و به صورت
نمونه و پایلوت طرح پیشنهادی جدید اجرایی
شود .س��ردار رحیمی در پایان گفت :باید کار
مطالعاتی و کارشناس��ی بیشتری برای طرح
ترافیک جدید انجام شود.
عضو شورای شهر تهران اعالم کرد

سهمیه ویژه خبرنگاران
در طرح ترافیک

عضو کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماعی
ش��ورای شهر تهران از اختصاص سهمیه ویژه
و تعرف��ه مناس��ب در طرح جدی��د ترافیک
برای خبرنگاران خبر داد و گفت :ش��هرداری
ته��ران در الیحه خود به ای��ن موضوع توجه
داش��ته باشد .احمد مسجدجامعی با اشاره به
پیش��نهاد ش��هردار تهران درباره اجرای طرح
ترافیک جدید ،اظهار داشت :در اینباره هنوز
شهرداری تهران (معاونت حملونقل و ترافیک
ش��هرداری تهران) الیحهای را به ش��ورا نداده
اس��ت و این موضوع فقط در یکی از جلسات
اعضای شورای ش��هر تهران با معاون شهردار
بح��ث و تبادلنظر ش��د .وی تصریح کرد :در
ح��ال حاضر نمیت��وان درباره ط��رح مد نظر
شهرداری تهران نظر داد ،چرا که باید منتظر
ارس��ال الیحه شهرداری باش��یم و در نهایت
با بررس��ی همه جوانب بتوانی��م نظر بدهیم.
عضو ش��ورای ش��هر تهران بیان کرد :رویکرد
ش��ورا در این دوره افزایش راحتی شهروندان
است و چنانچه طرح اشاره شده در این راستا
باشد قطعا مورد موافقت اعضای شورا خواهد
ب��ود .وی با تاکید بر اختصاص س��هم ویژه به
گروهه��ای خاص اف��زود :خبرن��گاران از این
دس��ت گروهها هستند و در سالهای گذشته
تس��هیالتی برای این گروه از جامعه در طرح
ترافی��ک پیشبینی ش��ده و قطع��ا در طرح
جدید هم تسهیالت الزم پیشبینی میشود.
مس��جدجامعی گفت :اختصاص سهمیه ویژه
به خبرنگاران با تعرفه مناس��ب از برنامههای
شورای شهر تهران برای خبرنگاران خواهد بود
که قطعا در الیحه ش��هرداری نیز این موضوع
باید دیده شود.

