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اجتماعي

وطن امروز شماره 2500

نبضجامعه

گالیه مدیران از تأمین نشدن سرانهها و جیب خالی مدارس

کفگیر «مدارس» به ته دیگ خورد!

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد

تکذیب دریافت وجه
برای صدور کارت درمان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دریافت
هرگونه وجه بابت صدور کارت هوشمند درمان
را رد کرد .به گزارش میزان ،سیدتقی نوربخش
در واکن��ش به تم��اس تلفنی س��ودجویان با
بیمهشدگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی
برای ارائه کارت هوشمند درمان تأمین اجتماعی
در ازای دریافت وجه ،گفت :این موضوعی است
که بارها هشدار دادهایم ،چرا که هیچ وجهی در
ازای ارائه این نوع خدمات توسط سازمان تامین
اجتماعی دریافت نمیش��ود .وی در تش��ریح
روند صدور کارت الکترونیک س�لامت ،افزود:
ما هنوز برای صدور کارت الکترونیک سالمت
اقدام نکردهایم اما افراد میتوانند در مراکز ملکی
تحت پوشش س��ازمان که نسخه الکترونیکی
در حال تولید اس��ت یا مراکز طرف قرارداد ،با
ارائه کدملی از خدمات سازمان تامین اجتماعی
بهرهمن��د ش��وند .مدیرعامل س��ازمان تامین
اجتماعی تصریح کرد :جمعآوری دفترچههای
درمانی زمانی انجام میشود که بخواهیم کارت
الکترونیک سالمت صادر کنیم ،ضمن اینکه در
ش��رایط کنونی در مراکز ملکی تحت پوشش
سازمان تامین اجتماعی نیازی به ارائه دفترچه
درمانی نیس��ت و بیماران تنها با ارائه کد ملی
از تمام خدمات آن مرکز بهرهمند خواهند شد.
سرپرست سازمان پژوهش آموزشوپرورش
خبر داد

ورود «شهید حججی» به کتب درسی

گروه اجتماعی :این روزها که کمتر از  ۲ماه مانده به
آغاز سال تحصیلی ،تعداد زیادی از مدیران مدارس
نمیدانند چگونه باید از پس اداره مدرسه برآیند و
مدتهاست کفگیرشان به ته دیگ خورده است.
به گزارش فارس ،تع��دادی از مدیران با قبوض
ل گذشته همچنان درگیرند و بدهیهای
مصرفی سا 
مدرسهش��ان ب��ه ش��رکتهای آب ،ب��رق و گاز را
نمیدانند چگونه باید تسویه کنند .یک مدیر مدرسه
در جنوب تهران گفت« :نمیدانم چگونه باید مدرسه
را اداره کنم؛ هزینهها بشدت باالست .قیمت کاغذ از
چندماه پیش تاکنون  2برابر ش��ده است و ما حتی
برای یک انجام یک کپی دچار مش��کل هستیم».
وی ادامه داد« :آموزشوپرورش اعالم کرده است از
خانوادهها هنگام ثبتنام فرزندشان در مدرسه نباید
هیچ وجهی جز هزینه بیمه و کتاب دریافت شود».
این مدیر مدرس��ه افزود« :برخی خانوادهها ،وقتی
فرزندشان را در مدرسه ثبتنام کردند ،دیگر کاری
به مدرسه ندارند؛ با نامهنگاری و درخواست ما هم به
زحمت به مدرسه میآیند؛ آخر چگونه میتوانیم آنها
را قانع کنیم که به کمکشان نیاز داریم؟»
■■التماس مدیر برای تأمین هزینهها

مدیر مدرسه دیگری در شهرستانهای استان
تهران گفت« :تحت فش��ار هستیم؛ پول برق و گاز
مدرسه را هنوز پرداخت نکردهایم و اخطار داشتهایم.
چرا یک مدیر مدرسه باید به همه التماس کند؟»
وی گفت« :برخی فکر میکنند اداره مدرسه هزینه
ندارد! بگذارید برایتان یک مثال س��اده بزنم؛ یک
روز یک��ی از بچهه��ای مدرس��ه ناگه��ان دلدرد
میگیرد ،با خانوادهاش تماس میگیریم ،هیچکس
را پی��دا نمیکنیم؛ نه پدر و نه مادر ،میبینیم حال
دانشآموز زیاد خوب نیست ،چه باید بکنیم؟» این
مدیر مدرس��ه ادامه داد« :باید او را به بیمارس��تان
برسانیم و همین کار را میکنیم اما وقتی خانواده
میآید به جای تش��کر میگوید چ��را فرزندم را به

آژیر
سرپرست س��ازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی ضمن بیان اینکه «شهید حججی»
یک نماد اس��ت و در واقع از هم��ه افرادی که
در راه دف��اع از میه��ن به ش��هادت رس��یدند
تقدی��ر میکنیم ،گفت :ش��هید حججی وارد
کتب درس��ی پایه دوازدهم شده که بزودی از
این کتاب رونمایی میش��ود .به گزارش ایسنا،
حیدر تورانی در مراسمی که به منظور تشریح
جزئیات سیزدهمین جشنواره تجلیل از مولفان
و پدیدآورندگان مواد و رس��انههای آموزش��ی
و ی��ادواره ش��هید حججی برگزار ش��د ،اظهار
داشت :فرزندان ما  8سال مظلومانه جنگیدند
و ای��ن روند ادامه پیدا کرده و به مدافعان حرم
رسیده است .آیا نباید در راه معرفی و زنده نگه
داش��تن ارزشهای دفاعمقدس قدم برداریم؟
توران��ی افزود :باید این مفاهی��م به روشهای
گوناگون از جمله کتب درس��ی به نسل آینده
معرفی شود .شهید حججی یک نماد است و در
واق��ع از همه افرادی که در راه دفاع از میهن به
شهادت رسیدند تقدیر میکنیم .شهید حججی
وارد کتب درس��ی پایه دوازدهم شده و در روز
جش��نواره از آن رونمایی میش��ود .وی ادامه
داد :تدوین کتب درسی جدید امسال به اتمام
میرسد اما برنامههای ما تمام نمیشود.

شناسایی  ۵۰۰گور  ۲۵۰۰ساله

 ۵۰۰گور هخامنش��ی و اش��کانی شناسایی
شد .به گزارش تسنیم ،مطالعات و پژوهشهای
باستانشناس��ی تاکن��ون به شناس��ایی حدود
 500گور باس��تانی در گورستان مهدیآباد اولیا
در شهرس��تان ریگان اس��تان کرمان که برخی
باستانشناس��ان آنها را متعلق به دوره اشکانی
و برخ��ی دیگ��ر متعلق ب��ه دوره هخامنش��ی
میدانند ،منجر شده است .در این زمینه کورش
محمدخان��ی ،سرپرس��ت هیات بررس��یهای
آرکئوژئوفیزیک با روش مغناطیسس��نجی در
گورستان باستانی مهدیآباد اولیا در استان کرمان
گفت« :بررسیهای مغناطیسی ،به منظور تعیین
میزان پراکندگی گورهای باستانی در این محوطه
منجر به شناسایی بالغ بر  500گور باستانی شده
است» .این استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه
ش��هید بهش��تی تهران با اش��اره به شناسایی
محوطه باس��تانی مهدیآباد اولیا در بازدیدهای
باستانشناس��ان محوطه می��راث جهانی بم در
اوایل دهه  1390گفت« :اسفند ماه سال 1395
بارش باران و جاری شدن سیل در منطقه ،باعث
آشکارسازی گورهای بسیاری در این قسمت شد
که حاوی مواد فرهنگی بس��یاری بودند» .این
متخصص بررس��یهای آرکئوژئوفیزیکی گفت:
«نتای��ج اولی��ه پراکندگی وس��یعی از گورها را
مشخص کرد و در وسعت  8هکتاری که تاکنون
برداشتهای مغناطیسسنجی انجام شده ،مکان
بالغ بر  500گور باستانی شناسایی شد».

چهارشنبه  10مرداد 1397

بطحایی اول خردادماه سال جاری گفت« :مدارس
هزینههای��ی دارند ک��ه البته حق این ب��ود دولت
بتواند تمام این هزینهها را تأمین کند و من خیلی
امیدوارم روزی برسد که مدارس ما نیاز به کمکهای
مادی اولیا نداشته باش��ند اما فع ً
ال شرایط کشور و
مدارس بهگونهای اس��ت که بدون کمکهای اولیا
قادر نخواهند بود هزینههای خود را تأمین کنند و
مشکالتی در اداره مدارس ایجاد خواهد شد» .وزیر
آموزشوپرورش خاطرنش��ان کرد« :تأکید میکنم
فضای تربیتی مدارس نباید خدای ناکرده به سمتی
ب��رود که با اجبار ،اوقات تلخی و کدورت ،مبالغی از
اولیا برای کمک به مدرسه گرفته شود؛ مثل همیشه
خانوادهها با درکی که از این موضوع دارند ،هر آنچه
در توانش��ان اس��ت و میتوانند به مدارس کمک
میکنند که مدرس ه فرزندانشان با کیفیت باالتر به
ارائه خدمات بپردازد و دریغ نخواهند نکرد».
■■فشار بدهیهای سابق

این بیمارس��تان آوردید؟ اگر به بیمارستان دولتی  ۹۰هزار تومان آمده است و اخطار گرفتهایم ،افزود:
رفته باش��یم ،میگویند چرا بیمارس��تان دولتی؟ «البت��ه  ۱۲۳هزار تومان پول برق را رئیس انجمن
اگ��ر بیمارس��تان خصوص��ی
اولیا و مربیان مدرسه پرداخت
رفته باشیم ،میگویند هزینه س�لیمی ،عض�و کمیس�یون آموزش ک��رده اس��ت ،اگرن��ه دچ��ار
برایمان درست کردید.»...
مجلس :متأسفانه وجه اندکی به عنوان مشکالت بیشتری بودیم» .این
■■مدیران�ی ک�ه از جی�ب س�رانه به مدارس داده ش�ده اس�ت و مدیر مدرسه ادامه داد« :برای
مدی�ران مدارس در بح�ث بدهیهای هزین��ه تعمیرات��ی مدرس��ه،
خودشان خرج میکنند
برخی مدی��ران مدارس از س�ابق بشدت تحت فش�ارند و همین تاکن��ون  ۷۰۰ه��زار تومان از
جی��ب خودش��ان هزینههای باع�ث ش�ده اس�ت برخی مدی�ران ،جیب خودم خرج کردم و این
در شرایطی است که خانوادهام
مدرس��ه را میدهن��د و ای��ن نگاهشان به دست اولیا باشد
هم دچار سختیهایی هستند
یعن��ی معضلی دیگ��ر آنها از
آموزشوپرورش طلبکار هس��تند و بدهیشان هم و در مضیقه هستیم».
به این زودیها صاف نمیش��ود .یک��ی از مدیران ■■راهکار وزیر برای مشکل بیپولی
مدارس در شهر رشت گفت ۱۱۵« :دانشآموز دارم
اما وزیر آموزشوپرورش معتقد اس��ت مدیران
و مدتهاست هیچ سرانهای به مدرسه تعلق نگرفته م��دارس میتوانند از پس از هزینهه��ا برآیند ،اگر
اس��ت» .وی با بیان اینکه در حال حاضر پول برق بتوانن��د خانوادهه��ا را توجیه کنند .س��یدمحمد

از س��وی دیگر حجتاالسالم علیرضا سلیمی،
عضو کمیس��یون آموزش مجلس گفت« :مجلس
برای امس��ال مصوبهای داش��ت که بر اس��اس آن،
پول آب ،ب��رق و گاز مدارس رایگان ش��ود اما اگر
بدهیهای��ی از س��الهای قبل مانده اس��ت ،باید
آموزشوپرورش ،س��رانه را به حساب مدارس واریز
کند» .وی ادامه داد« :متأسفانه وجه اندکی به عنوان
سرانه به مدارس داده شده است و مدیران مدارس
در بحث بدهیهای س��ابق بشدت تحت فشارند و
همین باعث شده است برخی مدیران ،نگاهشان به
دست اولیا و جیب پولدارها و داشبورد خودروهای
گرانقیمت والدینی باش��د که فرزندانش��ان را به
مدرس��ه میآورند» .حجتاالس�لام والمس��لمین
س��لیمی تصریح کرد« :این موض��وع عزت نفس
و ش��خصیت مدیران را خرد میکن��د و امیدوارم
آموزشوپ��رورش این موضوع را حل و قصه را تمام
کند».

بازداشت  ۳۵نفر در ارتباط با پروندههای خودرو ،سکه و ارز

گ�روه اجتماعی :س��ردار حس��ین رحیمی با اشاره به تشکیل
چندین پرونده مهم در حوزه ارز ،سکه و خودرو در پلیس پایتخت
اظهار داشت :بهدنبال اتفاقات اخیر و با هماهنگی مراجع قضایی ،در
حال حاضر  7پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در  3حوزه ارز ،سکه و
خودرو در پلیس پایتخت در حال رسیدگی است که تا امروز 35
نفر بازداشت شدهاند.
به گزارش تس��نیم ،رئیس پلی��س پایتخت گفت :همچنین با
دستور قضایی  5نفر از افراد بازداشتشده به زندان معرفی شدهاند.
وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره اقدامات پلیس در کنترل بازار ارز
و جلوگی��ری از فعالی��ت دالالن گفت :متأس��فانه اقدامات دالالن
باعث ش��ده فضای بازار بهصورت کاذب ملتهب شود و قیمتهای
مطرحش��ده با توجه به آنکه خرید و فروشی انجام نمیشود کاذب
و دروغین اس��ت .رحیمی گفت :تعداد زیادی از دالالن بازار احضار
شدند و آخرین تذکرات به آنها داده شد و پلیس نیز با هماهنگی
قوهقضائیه رصد کاملی بر فعالیت آنها دارد .وی خاطرنشان کرد :نکته

حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی و مسؤوالن نظام و نیروی
انتظامی با جدیت برخورد با مفاسد اقتصادی را ادامه میدهند.

■■شهردار به وعدهاش عمل کند

همچنین رئیس پلیس پایتخت با اشاره به وعده شهردار تهران
برای جمعآوری متکدیان گفت :اینکه میگویند  ۷۰درصد متکدیان
خارجی هستند این موضوع را تأیید نمیکنم.
س��ردار حسین رحیمی در حاش��یه طرح رعد  ۱۳گفت :اراذل
و اوب��اش در تهران آرامش نخواهند داش��ت .رئیس پلیس پایتخت
در پاسخ به پرسش��ی درباره وعده شهردار تهران مبنی بر اینکه در
یک سال متکدیان تهران را جمع میکنیم ،گفت :این موضوع تحت
اختیار شهرداری است و به پلیس ربطی ندارد ،با این حال امیدواریم
ای��ن اتفاق بیفتد .وی افزود :اما اینکه میگویند  ۷۰درصد متکدیان
خارجی هس��تند اصال این موضوع را تأیید نمیکنم .رئیس پلیس
پایتخت گفت :از اول امسال تا امروز حتی یک متکدی خارجی هم به
ما تحویل داده نشده است ،پس نمیتوان چنین ادعایی را مطرح کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد

مخالفت ستادکل با طرح «سرباز بسیجی»
نظام وظیفه گروه اجتماعی :معاون حقوقی
و ام��ور مجل��س س��تادکل
نیروهای مس��لح با اش��اره به اظهارات یکی از
نمایندگان مجلس درباره طرح جدید «س��رباز
بسیجی» گفت :نهتنها ستادکل نیروهای مسلح،
بلک��ه مرک��ز پژوهشهای
مجلس و کمیسیون امنیت
ملی هم با این طرح مخالف
هستند .سردار مسعود مطهر
در واکن��ش به اظهارات روز
گذشته یکی از نمایندگان
مجلس (ابوالفضل ابوترابی) درباره موضوع «سرباز
بسیجی» با اشاره به مطرح شدن این موضوع در
یک سال گذشته و مخالفت مرکز پژوهشهای
مجل��س ،اعضای کمیس��یون امنی��ت ملی و
ستادکل نیروهای مسلح به تسنیم گفت :آقای
ابوترابی یک سال پیش این طرح را که برگرفته
از نظرات شخصی خودش��ان بود با من مطرح
و از باب مش��ورت کلیاتی از این طرح را عنوان
کردند ،کلیاتی همچون طرح سربازی داوطلبانه
که تمام جوانان اعم از دختران و پسران را شامل
بهارستان گروه اجتماعی :نماینده مردم پاوه،
جوانرود ،ثالثباباجانی و روانسر در
مجل��س گفت :برخ��ی از پیمانکارانی که در مناطق
زلزلهزده مشغول کار شدند ،بعد از مدتی ورشکست
شده و فرار کردند.
شهاب نادری درباره گزارش کمیسیون اصل 90
مجلس درباره عملکرد دستگاهها در زلزله کرمانشاه،
به خانه ملت گفت :اینکه کدام دس��تگاهها در زلزله
کار کردهان��د و از کدامه��ا راضی هس��تیم را باید از
مردم بپرس��یم ،البته من از هاللاحمر راضی بودم و
میدانم که اس��تاندار کرمانشاه نیز زحمت کشیدند.

ش��ود .معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل
نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :بر اساس اصل
 110قانون اساسی ،خدمت سربازی از اختیارات
فرمانده کل قوا و رهبر انقالب اس��ت و هر طرح
و الیحهای قبل از مطرح شدن باید عالوه بر اخذ
نظرات س��تادکل نیروهای
مس��لح ،موافقت فرماندهی
کل ق��وا را ه��م جلب کند
که متاسفانه برای این طرح
هیچیک از این مراحل طی
نش��د .وی در پای��ان با بیان
اینکه طرح یادشده خام بوده و نیازمند اخذ نظر
کارشناسان خبرهای است که نظرات آنها منطبق
بر واقعیت موجود باشد ،گفت :متاسفانه در این
طرح هیچ کار کارشناسانهای انجام نشده و تنها
برگرفته از ذهنیت شخصی برخی افراد است که
با واقعیت موجود مطابقت ندارد و به همین دلیل
هم نهتنها ستادکل نیروهای مسلح ،بلکه مرکز
پژوهشهای مجلس ش��ورای اس�لامی و اغلب
اعضای کمیس��یون امنیت ملی هم با این طرح
مخالفهستند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع قاچاق کاال و دستاوردهای
ط��رح رعد  13گفت :همکاران ما موفق ش��دند انبار بزرگی از اقالم
اساسی را که عمدتا مواد خوراکی بود شناسایی کنند که این اقالم
اساسی در یک ساختمان  3طبقه دپو شده و مالک آن نیز که پیش
از این سابقه مشابه داشت دستگیر شد .رئیس پلیس تهران گفت :در
حوزه قاچاق کاال  46پرونده در این مرحله از طرح رعد تشکیل شده
و  26قاچاقچی دستگیر شدهاند.

دبیرکل بیمههای اجتماعی وزارت رفاه:

 ۷۷درصد مستمریبگیران زیر خط فقر هستند
گ�روه اجتماع�ی :دبی��رکل
رفاه
بیمهه��ای اجتماع��ی وزارت
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی گف��ت۷۷ :درصد
مس��تمریبگیران تامین اجتماعی زیر خط فقر
هس��تند .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
اسماعیل گرجیپور ،دبیرکل
بیمههای اجتماع��ی وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
گف��ت :ضریب نف��وذ بیمه
کشور طی سال  ۵۵تاکنون
از ۲۹درص��د به ح��دود ۷۰
درصد رس��یده اس��ت .وی افزود :طی سال  ۴۸تا
 ۵۷دس��تمزد اسمی  16/1درصد رشد داشته اما
از س��ال  ۹۰تا  ۹۵به طور متوس��ط شاهد رشد
 ۲۳درصدی بودیم ،البته رشد حداقل مزد واقعی
عمدتا غیر از سالهای  ۶۸تا  ۸۹که  ۶درصد بوده
در س��ایر دورهها رشد منفی را تجربه کرده است،
بنابرای��ن میتوان گفت قدرت واقعی خرید مردم
کاهش یافته است .مدیرکل بیمههای اجتماعی
وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی بیان داش��ت:
میانگین برقراری مس��تمری هم به قیمت ثابت

ورشکستگی پیمانکاران شاغل در مناطق زلزلهزده
نماینده مردم پاوه ،جوانرود ،ثالثباباجانی و روانسر در
مجلس ابراز داشت :برای اینکه به طور دقیق متوجه
عملکرد دستگاهها شویم باید به مناطق زلزلهزده برویم
و پیشرفت کارها را ببینیم .امروز ما در بحث ساخت
و س��ازها با مشکل مواجه هستیم .در حال حاضر به
مردم برای ساخت خانه تسهیالت  40میلیون تومانی
میدهند اما با این وضعیت اقتصادی که نمیتوان با
این مبلغ خانه ساخت .وی افزود :عالوه بر این ،بانکها

در پرداخت این وامها همکاریهای الزم را ندارند .این
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی از
پیمانکارانی که آمدند در منطقه مش��غول کار شدند
بعد از مدتی ورشکس��ت ش��دند و فرار کردند ،گفت:
من پیش��نهاد دادم این بناها و پروژههای نیمهکاره را
به بسیج سازندگی بسپاریم ،چون احتمال اینکه بسیج
س��ازندگی این بناها را با هزینه خودش به سرانجام
برساند بیشتر از نهادهای دیگر است .وی اظهار داشت:

از س��ال  ۹۲به دلیل کنترل تورم در کشور رشد
بیش��تر از تورم داشته اما اخیرا با نوسانات شدید
در ب��ازار ،قطع��ا دوب��اره با کاهش ق��درت خرید
مس��تمریبگیران مواجه خواهیم شد .گرجیپور
گفت ۷۷ :درصد مستمریبگیران سازمان تامین
اجتماع��ی با ف��رض اینکه
مسکن نداش��ته باشند ،زیر
خط فقر هستند و ۳۵درصد
مستمریبگیرانبازنشستگی
زی��ر خط فقر هس��تند .وی
در ادام��ه گفت :ح��دود ۲۰
درصد از مستمریبگیران تامین اجتماعی کمتر از
حداقل دستمزد مستمری میگیرند و  ۶۲درصد
بین حداقل تا  ۲برابر حداقل مس��تمری دریافت
میکنند .مدی��رکل بیمههای اجتماع��ی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان داش��ت :در حال
حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱درصد
متوسط هزینه آن را پوشش میدهد .گرجیپور
افزود :در صندوق کشوری وضعیت بهتری داریم
به طوری که مس��تمری دریافتی خانوار شهری
۹۹درصد متوسط هزینه آن را پوشش میدهد.
چند ماه دیگر دوباره فصل زمس��تان از راه میرسد و
مردم دوباره در سرما و برف و بوران گرفتار میشوند.
تجهیزاتی مانند کانکس و چادر امکانات اولیهای بود که
به طور موقت در اختیار مردم قرار گرفت ،ما باید هر چه
زودتر به سراغ بازسازی و ساخت برویم .وی همچنین
درباره پولهایی که از طرف برخی از سلبریتیها برای
کمک به مردم مناطق زلزلهزده جمعآوری شده بود،
گفت :این پولها هنوز تعیین تکلیف نشده است و من
به این افراد میگویم که دیگر سلفیبگیرها به مناطق
زلزلهزده نیایند ،چون خیلیها آمدند قول دادند اما در
حال حاضر کاری از پیش نبردهاند.

آوای شهر
عضو شورای شهر تهران خبر داد

تعیین تکلیف شهردار تهران
تا پایان هفته

عضو ش��ورای ش��هر تهران
ب��ا اش��اره ب��ه قان��ون منع
بهکارگی��ری بازنشس��تگان
گفت :تا پایان هفته مشخص
میش��ود ک��ه محمدعل��ی
افشانی ،ش��هردار تهران مش��مول این قانون
میش��ود یا خیر .صدراعظم نوری با اش��اره به
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان به فارس
گفت :درباره این موضوع در جلسه هماندیشی
ش��ورا بحث و بررسی ش��د و قرار شد یکی از
نمایندگان شورا این موضوع را با شهردار تهران
مطرح کند و اینکه ش��هردار تهران شامل این
قانون میشود یا نمیش��ود را اعالم کند .وی
با بیان اینکه شهردار تهران بازخرید شده است،
گفت :وی دوباره بدون رابطه استخدام رسمی
فعالیت کرده است و به نظر میرسد این قانون
شامل شهردار نشود .منتها برای اینکه مطمئن
ش��ویم یکی از اعضا پیگیر موضوع اس��ت .به
گفته صدراعظم نوری ،تا پایان هفته مشخص
میشود ش��هردار تهران مش��مول این قانون
میشود یا خیر.

دسترسی به جدول زمان تردد
در طرح ترافیک

بنا بر اعالم معاون��ت حملونقل و ترافیک
شهرداری تهران در سامانه طرح ترافیک ،امکان
دسترسی شهروندان به ساعت تردد روزانه خود
فراهم شد .به گزارش ایسنا ،دسترسی به جدول
زمان تردد در س��امانه «تهران من» که گامی
جدید در مسیر تحقق ایده شهر هوشمند است
محقق ش��ده است .بر این اس��اس ،شهروندان
تهرانی که در س��امانه «تهران من» به نشانی
 my.tehran.irثبتن��ام کردهاند ،پس از این
میتوانن��د اطالعات ترددهای خ��ود را با ذکر
تاریخ ،ساعت ،دقیقه و ثانیه در سایت مشاهده
کنند .کاربران میتوانند با مراجعه به سایت ،به
منوی «خودروهای تحت پوشش من» مراجعه
کنند و در مقابل مشخصات هر خودرو ،با کلیک
روی گزینه «لیست تردد» ،فهرست ترددهای
روزانه خودرو را که توس��ط دوربینهای طرح
ترافی��ک ثبت ش��ده اس��ت ،مش��اهده کنند.
همچنین در این فهرست ،نخستینو آخرین
تردد هر خودرو (که مبنای محاسبه نرخ عوارض
طرح ترافیک اس��ت) با اعالم دقیق زمان قابل
مشاهده است و نرخ عوارض محاسبهشده برای
هر روز نیز مشخص شده است.

وضع وخيم ذرات معلق تهران
در  3سال گذشته

گزارش «بررس��ی کیفیت هوای  3س��اله
تهران بر اساس استانداردهای جهانی» منتشر
ش��د .ليال نظري ،سخنگوي ش��ركت كنترل
كيفيت هواي ته��ران در اينباره گفت :در این
گزارش ،دادههای مربوط به غلظت آالیندههای
اندازهگیری ش��ده در  20ایستگاه ثابت پایش
کیفیت ه��وا از ابتدای س��ال  1394تا انتهای
س��ال  1396با چن��د معیار ب��هروز مربوط به
استانداردهای گوناگون رایج در جهان بررسی
شده است .به گزارش «وطنامروز» ،آنگونه كه
نظري گفته ،شدت وجود آالینده گازی ازن از
منظر تمام استانداردهای بهکار برده شده ،در
فصول گرم این بازه رو به افزایش بوده اس��ت.
این افزایش به حدی بوده که شاخص آلودگی
ه��وا در مردادماه  1396افزای��ش  20واحدی
را نسبت به س��ال قبل تجربه کرده است .باید
یادآور ش��د این آالینده در فصول گرم سال و
با تابش شدید خورشید و شدت گرفتن برخی
واکنشهای ش��یميایی که به تولید ازن منجر
میش��ود ،حض��ور پررنگی به عن��وان آالینده
ش��اخص در هوای تهران دارد .در نقطه مقابل،
وضعی��ت آالینده دیاکس��ید گوگ��رد در بازه
 3س��اله مورد بررس��ی رو به بهبود بوده است.
سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي تهران
تصريح كرد :از س��ويي غلظتهای دی اکسید
نیتروژن نیز تغییرات عمدهای در این  3س��ال
نداشته است .وي خاطرنشان كرد :هر دو گروه

ذرات معل��ق آالین��ده  5/2 PMو  10 PMاز
منظر هیچیک از اس��تانداردها نهتنها وضعیت
مطلوبی نداشتهاند ،بلکه از حدود پیشنهاد شده
اس��تانداردها فاصله زیادی را نشان میدهند.
ب��ه گونهای ک��ه حدود میانگی��ن غلظتهای
 5/2 PMبه طور متوس��ط در ایس��تگاههای
اندازهگیری  2برابر استانداردهای آمریکا و ژاپن
بوده است .بنابراین نتایج به دست آمده ،جدی
بودن معضل وجود این ذرات را در هوای ش��هر
تهران نشان میدهند.

