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اجتماعي

وطن امروز شماره 2530

نبضجامعه
وزیر بهداشت خبر داد

اختصاص  3/5میلیارد دالر ارز
برای حوزه درمان

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
از اختصاص  3/5میلیارد دالر ارز برای حوزه
درمان با دستور رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،سیدحس��ن هاش��می
در حاش��یه افتتاح پروژههای دانش��گاه علوم
پزش��کی گناباد در جمع خبرن��گاران اظهار
ک��رد :این مبلغ ویژه مراکز دولتی بوده که با
توجه به نوسانات ارزی با قیمت  ۴۲۰۰تومان
به حوزه سالمت و درمان تخصیص داده شده
است .وی ادامه داد :به صورت کلی در شرق
کش��ور بویژه اس��تانهای خراس��ان رضوی،
جنوبی و ش��مالی اقدامات خوب��ی در حوزه
درمان ش��ده که مورد رضایت مردم اس��ت.
هاش��می با بیان اینک��ه صرفهجویی اولویت
اول وزارت بهداشت است ،تصریح کرد :سعی
کردهایم هزینههای اضافی را کم کنیم با این
ش��رط که خدمات کاهش پی��دا نکند که در
این باره مردم شاهد اقدامات خوبی هستند.
وزی��ر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی
خاطرنش��ان کرد :برخی اق�لام و اقدامات را
که در پوشش بیمه اضافه بودند و در صورت
ح��ذف برای م��ردم ایجاد مش��کل نمیکرد
ح��ذف کردهای��م .وی گف��ت :همپوش��انی
بیمهها نیز ش��کل گرفته و امروز هر نفر فقط
یک دفترچه بیمه دارد .وزیر بهداشت تاکید
کرد :در هر شرایطی که قرار بگیریم خدمات
ما کاهش پیدا نخواه��د کرد ،چرا که ما این
شرایط سخت را پذیرفتهایم و برای مردم کم
نخواهیم گذاشت.

کوتاه و گویا

نخس��تین نشس��ت برنامهریزی هفته ملی
کودک در ایران با تاکید بر گسترش همکاری
و هماهنگی تمام دس��تگاههای فعال در این
حوزه و توجه به نیازها ،مس��ائل و مش��کالت
کودکان در سراسر کشور برگزار شد .هفته ملی
کودک چندین سال است در ایران با محوریت
کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان و
مشارکت گسترده تمام وزارتخانهها ،سازمانها
و ارگانهای دولتی و سازمانهای مردمنهاد و
غیردولتی در نیمه مهر برگزار میشود.
همایش بزرگ ایروبیک بانوان مربی مناطق
بیس��تودوگانه ش��هر تهران با هدف ارتقای
توانمندی و آشنایی آنها با روشهای نوین این
رشته ورزشی در منطقه یک برگزار شد.
نشس��ت تخصص��ی «ارزشآفرینی صنعت
چاپ در اقتصاد ملی» با تاکید بر بومیسازی
صنع��ت چ��اپ و توانمند کردن فع��االن این
صنعت با حضور فعاالن ،اس��اتید دانشگاهها و
پیشکسوتان صنعت چاپ در دانشگاه شهید
بهشتی تهران برگزار شد.
در نشست مشترکی که بین مرکز مدیریت
محیطزیس��ت و توس��عه پای��دار و اداره کل
معماری س��اختمان ب��ا هدف بهینهس��ازی
مصرف انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در س��اختمانها برگ��زار ش��د ،صدرالدی��ن
علیپور ،رئیس با اش��اره به سهم  40درصدی
س��اختمانها در اتالف ان��رژی گفت :معاونت
شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران یکی
از مهمتری��ن بخشها در حوزه بهینهس��ازی
مصرف انرژی در ساختمانهاست که میتواند
با پیگیری و نظارت دقیق در این زمینه ،بسیار
موثر باشد.
فائ��زه دولت��ی ،مع��اون ام��ور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  7تهران از برگزاری
برنامههای تفریحی و ورزشی با عنوان خیابان
ورزش در این منطقه خبر داد.
مدیرعامل شرکت شهروند گفت :این شرکت
هیچ کمبودی در تامین و عرضه محصوالت از
جمله محصوالت سلولزی ندارد و شهروندان از
این بابت هیچ نگرانی نداش��ته باشند .مسعود
س��ریعالقلم با بیان این مطلب گفت :شرکت
شهروند به عنوان بازوی تامین کاال و مایحتاج
ش��هروندان آمادگی عرضه تمام کاالها را دارد
و به دلیل نظارتهای دقیق و مس��تمری که
توس��ط کارشناس��ان انجام میش��ود ،نهتنها
کمبودی در تامین و عرضه محصوالت ندارد،
بلکه این محصوالت ،با کیفیت و قیمت مناسب
در فروشگاههای شهروند عرضه میشود.
محس��ن علیجانی ،عضو مجمع نمایندگان
اس��تان تهران از برگزاری نشست اعضای این
مجمع با متولیان حوزه سالمت برای پیگیری
مش��کالت حوزه درمان پایتخت خبر داد .این
نشس��ت به منظور بررسی مش��کالت حوزه
درمان و بیمه تامین اجتماعی اس��تان تهران
پیرو موضوعاتی که از سوی نمایندگان استان
تهران پیگیری میشود ،برگزار خواهد شد.
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آوای شهر

رئیس شورای شهر تهران :تجربه شورای اول مایه عبرت ما شد

دیگر رئیس محافظهکار نیستم!

گروه اجتماعی :رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر
تهران به ارزیابی عملکرد یک س��اله این ش��ورا
پرداخ��ت و از برنامهه��ای آینده س��خن گفت و
اظهار داش��ت :تجربه ش��ورای اول برای اعضای
شورای پنجم درس عبرت شده است.
به گفته محس��ن هاش��می« ،قول دادم دیگر
رئی��س محافظهکار نباش��م ،در س��ال نخس��ت
روحیات برخ��ی اعضا را نمیش��ناختم ،البته با
برخی اعضا آشنایی داش��تم اما میتوان گفت با
بس��یاری از اعضا روابط مستقیم کاری نداشتم،
از ای��ن رو با روحیات آنها آش��نایی نداش��تم ،از
این رو روحی��ه آنها ،روش و منش ،احساس��ات
و نوع برخوردش��ان را در مواجه��ه با موضوعات
نمیدانستم».
وی با بی��ان این مطلب به مهر گفت :در یک
س��ال گذش��ته محافظهکارانه برخورد میکردم
و نخس��تینبار بود که تجربه حضور در ش��ورا را
داش��تم ،زمانی که موضوعی مطرح میشد آن را
به بحث میگذاشتم و هر موضوعی که روی میزم
ق��رار میگرفت تالش میکردم در هیاترئیس��ه
مطرح و با برخی اعضا مشورت کنم.
نگاه روز محس�ن پورع�رب :م��روری بر
عملک��رد تی��م جدی��د مدیریت
شهری نشان میدهد شهرداری پایتخت تا به امروز
مدیریت  2ش��هردار و  2سرپرست را تجربه کرده
است .نبود ثبات مدیریتی و عملکرد ضعیف مدیران
انتخ��اب ش��ده در کنار برخی اظهارات محس��ن
هاشمی درباره شورا ،نشان میدهد وی آنچنان هم
که به ظاهر نشان میدهد انگار بیعالقه به بهدست
آوردن صندلی ساختمان بهشت نیست!
پ��س از رفتن محمدعلی نجفی از ش��هرداری
تهران ،دوباره انتخاب هاشمی به عنوان شهردار بر
س��ر زبانها افتاد ،موضوعی که البته دیری نپایید
که ب��ا واکنش منفی اعضای ش��ورا مواجه ش��د؛
واکنشی که غالمحسین کرباسچی از آن با عنوان
«یک رأیگیری اس��تمزاجی» ی��اد کرد و معتقد
بود اعضای شورا توجیه مخالفتهای سیاسیشان
امضای میثاقنامه اس��ت ،میثاقنامهای که توسط
شخص محسن هاشمی هم امضا نشده است!
محسن هاشمی نیز پس از این ماجرا اظهاراتی
درباره جایگاه و عملکرد شورا داشت که نشان داد
انگار عالقهای به جایگاه ریاس��ت شورا ندارد .وی
در گفتوگویی که به مناس��بت روز شوراها انجام
داده بود عملکرد شورای پنجم را ایدهآل و مطلوب
ندانست و با دادن نمره  15به عملکرد شورا اظهار
داشت «جایگاه شورا از آنچه تصور میکردم جنبه
تشریفاتی و تبلیغاتی بیشتری دارد»؛ مطلبی که
البت��ه وی بهتازگی نیز به آن اش��اره داش��ت و در
گفتوگویی دیگر نمره ش��ورا را از نظر اثرگذاری

■■نمره  15برای انتخاب  4شهردار و سرپرست

بنا بر اظهارات رئیس شورای شهر ،شورای فعلی
در یک سالی که گذشت فعالیت جامعی داشته ،به
رئیس شورای شهر با بیان اینکه این رقبا هستند
وظایف خود عمل کرده اما برآیند فعالیت شورا در که باعث همدلی بین ما میشوند ،اظهار داشت :نکته
شهرداری مشاهده میشود و مهمترین تصمیمی دیگری که ما را به همدلی نزدیک میکند ،تجربه
که ش��ورا میگی��رد انتخاب
ش��ورای اول اس��ت .همیشه
شهردار است و بعد برنامههای محس�ن هاش�می :نکتهای که به نظر زمانی که بین ما یک موضوعی
شهردار .هاشمی خاطرنشان میآی�د نمره ش�ورا را کاه�ش دهد و مطرح میش��ود ،این موضوع
کرد :مردم ما را تنها به عنوان به نمره متوس�ط  ۱۵برس�اند ،انتخاب یادآوری میشود ،برای همین
اعضای ش��ورای شهر محک  ۴ش�هردار و سرپرس�ت اس�ت و این برای ما عبرت شده است،
نمیزنند و اگر مردم تنها ما را همین موضوع باعث ش�د آنچه تبلور بنابراین عالوه بر اینکه رقیب
به عنوان شورای شهر ارزیابی فعالیتهای ما در جامعه است ،نتوانیم برای ما مهم اس��ت ،تجربه و
عبرت هم برای ما مهم است.
کنند ،به نظرم نمیآید نیازی به رخ بکشیم
به عذرخواهی باشد ،چون ما
چون ما هردوی اینها را داریم،
به همه وظایفمان که حضور در جلس��ات شورا ،همدلی ما نیز زیاد شده است .هاشمی افزود :موضوع
کمیس��یونها و کمیتهه��ا بوده عم��ل کردهایم .دیگر این اس��ت که انقالب در این سالها پختهتر
میتوان گفت شورا نمره باالی  17-18میگیرد .شده و مسؤوالنش نیز پختهتر شدهاند .این تجاربی
تنها نکتهای که به نظر میآید نمره شورا را کاهش که در طول این چند سال جمع شده است ،باعث
دهد و به نمره متوس��ط  ۱۵برس��اند ،انتخاب  ۴ش��ده اصوال به س��مت حرکات تند و خارج از ن ُرم
ش��هردار و سرپرست است و همین موضوع باعث نروند ،درشورای شهر هم این سنگینی اعضاست که
ش��د آنچه تبلور فعالیتهای ما در جامعه اس��ت ،با وجود آنکه نظرات متفاوتی دارند ،تالش میکنند
چرا هاشمی در اظهارنظرهای چند وقت گذشته ،نمره خوبی به عملکرد شورای شهر نداده است؟

پشیمانی آقای رئیس!

در سطح ش��هر پایینتر از  15ارزیابی کرده است.
همچنین محسن هاشمی که تا به امروز عملکرد
ش��ورا را ناکارآمد دانس��ته و مدیریت خود را نقد
کرده ،در یک سالگی ش��ورای پنجم نیز به دلیل
کمبود و نقص در عملکرد از شهروندان عذرخواهی
کرده است.
ک س��ال از عمر ش��ورای ش��هر
به هر روی ،ی 
پنجم تهران گذش��ت و این روزها اعضای ش��ورا
عالوه بر برگزاری نشس��تهای هفتگی ش��ورا در
روزه��ای یکش��نبه و سهش��نبه 2 ،روز در هفته،
هر کمیس��یون میزبان رسانههاس��ت تا گزارشی
از عملکرد یکس��الهاش ارائه دهد .در این بین اما
محسن هاش��می در جایگاه رئیس شورای شهر،
بیشتر از اعضای دیگر شورا مورد توجه رسانهها و
افکار عمومی جامعه اس��ت .البته نهتنها به عنوان
رئیس ش��ورا ،بلک��ه به دلیل ق��وت گرفتن رفتن
سیدمحمدعلی افشانی از سمت شهرداری تهران
به دلیل اجرایی ش��دن مصوب��ه منع به کارگیری
بازنشس��تگان ،دوب��اره افکار عمومی به محس��ن
هاشمی و نظرات وی درباره شهردار پایتخت جلب
شده است.
این در حالی اس��ت ک��ه از زمان آغاز تبلیغات
انتخاباتی شوراها برخی موضوعات درباره محسن
هاشمی مطرح بود و تئوریپردازان ،وی را به عنوان

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو هشدار داد

عرضه واکسن آنفلوآنزای سال قبل در برخی داروخانهها!
سالمت گروه اجتماع�ی :رئیس اداره
بیولوژیک سازمان غذا و دارو با
بیان اینکه متاسفانه گزارشهایی مبنی بر عرضه
غیرقانونی واکس��ن آنفلوآنزای سال گذشته از
سوی برخی داروخانهها دریافت کردیم ،گفت:
اف��رادی که ط��ی چند روز
گذش��ته واکس��ن آنفلوآنزا
تزریق کردند بدانند که این
واکس��نها برای سال قبل
ب��وده و اثر بخش��ی الزم را
ندارد و باید دوباره واکس��ن
جدید آنفلوآنزا را تزریق کنند.
علی واش��قانی از توزیع واکس��ن آنفلوآنزای
جدی��د از این هفته خبر داد و به ایس��نا گفت:
متاس��فانه یکس��ری گزارشها بویژه در استان
فارس داشتیم مبنی بر اینکه برخی داروخانهها
به صورت غیرقانونی واکس��ن آنفلوآنزای س��ال

نتوانیم به رخ بکشیم.

■■کاندیدا شدم ،رأی ندادند!

قب��ل را عرض��ه کردند ک��ه ای��ن داروخانهها
شناسایی و برخوردهای قانونی الزم با آنها انجام
ش��ده است .وی تاکید کرد :بنابراین افرادی که
طی چند روز گذشته واکس��ن آنفلوآنزا تزریق
کردند بدانند که این واکس��نها برای سال قبل
ب��وده و اثربخش��ی الزم را
ندارد ،بنابراین بعد از توزیع
واکس��ن جدی��د آنفلوآن��زا
بای��د مج��ددا آن را تزریق
کنند .واش��قانی ادامه داد:
البته واکس��ن سال گذشته
ع��وارض خاصی برای مردم ندارد و مش��کلش
نداشتن اثربخشی اس��ت ،بنابراین از این هفته
واکسن جدید آنفلوآنزا توزیع میشود و افرادی
که طی چند روز گذش��ته این واکسن را تزریق
کردند باید دوباره واکس��ن جدید را هم تزریق
کنند.

ش��هردار آینده پایتخت معرف��یکردهاند .پس از
ورود لیس��تی اعضای جدید به شورا ،هاشمی به
عنوان رئیس ش��ورا برگزیده ش��د؛ انتخابی که به
نظر میرس��ید ماحصل توافقات درونجناحی و
گروههای حاکم در شوراست .هاشمی که از سال
 76ت��ا  89به عنوان مدیرعامل ش��رکت متروی
تهران فعالیت داش��ت مدیریت شورای شهر را بر
عهده گرفت .آغاز به کار وی در شورا زمزمههایی
را برای آینده فرزند ارش��د خانواده هاشمی ایجاد
کرد؛ از قرار گرفتن در س��مت ش��هردار تهران تا
کاندیدا ش��دن برای انتخابات ریاس��تجمهوری.
هاشمی که گرایش سیاس��یاش به کارگزارانیها

در صحن با آرامش رفتار کنند که باعث تش��کر ما
است.
به گفته وی ،ما در جلس��ات هماندیشی گاهی
نس��بت به هم تند هم میشویم اما این تندی که
الزمه بررس��ی هر کاری اس��ت ب��ه صحن منتقل
نمیشود ،البته اینگونه هم نیست که در صحن این
رفتارها بروز نکند .گاهی نیز این اختالف نظرها در
صحن هم پیداست.
مصداق این موضوع کاندیدا شدن خود من برای
شهرداری اس��ت که به بنده رای ندادند .در جلسه
هماندیشی ش��اید میتوان گفت بدترین کار را در
موضوع افتراق ،خود من کردم .یا اینکه همین اواخر
معاون حملونقل و ترافیک ش��ورا چند موضوع را
در صحن مطرح کرد که رای نیاورد .بارها مشاهده
کردهاید ک��ه در صحن نیز حرفهایی در مقابله با
هم میزنیم .هاش��می تاکید ک��رد :تالش میکنم
وقتی یک اختالفی شروع میشود ،آن را به سمت
شوخی -جدی هدایت کنم .البته هیچکدام از این
حرفهایی که بنده میزنم شوخی نیست و یادتان
باش��د همه این حرفها ،همهاش جدی اس��ت و
موضوعات جدی را به شوخی میگوییم.
نزدیک اس��ت به این شایعات پاس��خ داد و تمام
زمزمهها را تکذیب کرد .دست رد زدن هاشمی به
شایعه انتخابش به عنوان شهردار تهران تا به امروز
البته با تناقضهایی هم همراه بوده است!
به باور برخی کارشناسان حوزه شهری ،بررسی
واکنشها و اظهارات رئیس شورا در تقابل موضوع
انتخاب وی به عنوان شهردار در یک سال گذشته
نش��ان میدهد ب��ه احتمال زیاد هاش��می نهتنها
نیمنگاهی به شهردار شدن دارد ،بلکه عالقهای هم به
حفظ جایگاه ریاست شورا ندارد؛ تصمیمی که البته
اگر بخواهد گرفته شود با سد محکم اصالحطلبان
در ش��ورا مواجه خواهد شد و حل شدنش در گرو
کنار آمدن روس��ای احزاب حاضر
در شورای پنجم است.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هاللاحمر:

پول دارو را دولت از مسیر بیمهها تقبل کند
هالل احمر گروه اجتماعی :مدیرعامل سازمان
ت��دارکات پزش��کی هاللاحم��ر
با تش��ریح مش��کالت تولیدکنندگان دارو در کشور
به دلیل تش��دید تحریمها ،خواس��تار آزاد ش��دن
قیمتگذاری دارو ش��د تا کیفی��ت داروهای ایرانی
بیشتر و بهتر شود .وی گفت:
دولت از مس��یر بیمهها هزینه
داروی بیم��اران را متقب��ل
شود .به گزارش تسنیم ،علی
فرجی در تشریح فعالیتهای
تجهیزات پزشکی هاللاحمر
اظهار داشت :در مجموعه شرکت تجهیزات پزشکی
ه�لال ای��ران ،فیلترهای صافی دیالی��ز و در بخش
گ و سرس��وزنهای گوناگ��ون تولید
دیگری س��رن 
میش��ود .همچنین در آین��دهای نزدیک آنژیوکت
نیز در مجموعه ش��رکت تجهیزات پزش��کی هالل
ای��ران تولی��د خواهد ش��د .فرجی گفت :ش��رکت

پخش س��های هالل نیز وظیفه پخ��ش دارو بویژه
داروخانههای س��ازمان تدارکات پزشکی که  4مورد
اس��ت را انجام میدهد ک��ه  3داروخانه در تهران و
یک داروخانه در کیش فعالیت میکنند که داروهای
تخصصی و بیماران خ��اص را توزیع میکند .وی با
اشاره به اینکه سازمان تدارکات
پزش��کی هاللاحمر نقش��ی
در قیمتگ��ذاری دارو ندارد،
افزود :همیش��ه از م��ا درباره
قیمتگ��ذاری و حتی کمبود
دارو س��وال میش��ود که این
موارد مستقیما به س��ازمان غذا و دارو ارتباط دارد.
فرجی درباره مش��کالت کارخانجات دارویی عنوان
کرد :همان مش��کلی که دیگ��ر کارخانجات دارویی
دارند ما نیز داریم و این در حالی اس��ت که سازمان
تدارکات پزشکی هاللاحمر خودگردان است و اتفاقا
باید پول به هاللاحمر نیز تخصیص دهد.

استاندار تهران مطرح کرد

نیاز تهران به  ۵هزار دستگاه
اتوبوس جدید

اس��تاندار تهران در جلسه کارگروه کاهش
آلودگ��ی هوای ته��ران گفت :اگ��ر حداقل ۵
هزار دس��تگاه اتوبوس جدید امسال در تهران
جایگزین نش��ود ،تغیی��ری در آلودگی هوای
تهران ایجاد نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،استاندار
تهران گفت :عمر بس��یاری از کامیونهایی که
در ش��بهای تهران رفت و آمد میکنند بیش
از  40س��ال است و اگر حداقل  5هزار دستگاه
اتوبوس جدید امس��ال در تهران جایگزین و به
کار گرفته نشود تغییری در آلودگی هوای تهران
نسبت به سال گذشته مش��اهده نمیکنیم و
سهمی برای کامیونها ،کامیونتها و کشندهها
برای کالنش��هرها باید در نظر گرفته شود .وی
تاکی��د کرد :از اول آبانم��اه از تردد کامیونها،
کامیونتها ،اتوبوسه��ا و مینیبوسهایی که
فاقد معاینه فنی باش��ند ،جلوگیری میشود و
این دستورالعمل به پلیس راهور هم ابالغ شده
است.
معاون شهردار تهران خبر داد

تعیین تکلیف باغات مجهولالمالک
پایتخت

معاون شهرسازی شهرداری تهران از تعیین
تکلیف باغات مجهولالمالک در پایتخت خبر
داد .پیروز حناچی درباره سرانجام طرح شناسایی
باغات تهران گفت :کارشناسان شهرداری تهران
تاکن��ون  6ه��زار قطعه باغ را در ش��هر تهران
شناس��ایی کردهاند که برای ح��دود  3هزار باغ
شناسنامه صادر ش��ده است .وی با بیان اینکه
حدود  3هزار باغ نیز شناس��ایی شدهاند اما این
باغها یا در اختیار ارگانها و نهادها قرار داشته
یا مجهولالمالک بوده یا در سیستم شهرداری و
دولتی اطالعات آنها ثبت و مدون نش��ده است،
تصری��ح کرد :با این حال درص��دد ورود به این
باغات هستیم .حناچی افزود :البته قوه قضائیه
اعالم کرده است به صورت موردی اجازه ورود به
این باغات را میدهد و بر همین اساس میتوانیم
شناسنامه این باغات را صادر کنیم.

کاهش دمای هوای تهران

مدیر واحد مدلسازی و پیشبینی شرکت
کنت��رل کیفیت هوای تهران ضمن اش��اره به
افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران ،از
کاهش جزئی دمای هوا در پایتخت خبر داد.
حس��ین ش��هبازی ب��ا بی��ان اینک��ه
پیشبینیهای انجام ش��ده در شرکت کنترل
کیفی��ت هوا نش��اندهنده افزای��ش تدریجی
میزان ناپایداری جوی اس��ت ،به ایس��نا اظهار
داش��ت :در برخی س��اعات وزش باد با بزرگی
باالت��ر از  ۵مت��ر ب��ر ثانی��ه از س��مت نواحی
جنوبغرب��ی انتظار م��یرود .وی ادامه داد :بر
اس��اس نتایج پیشبینی کیفیت ه��وا ،در این
روز وزش باد در برخی س��اعات افزایش موقتی
غلظت ذرات معلق را به دنبال خواهد داش��ت.
مدیر واحد مدلس��ازی و پیشبینی ش��رکت
کنترل کیفیت هوای تهران با اش��اره به اینکه
با تداوم این ش��رایط جوی برخی ساعات بویژه
بعدازظهر هم��راه با وزش ب��اد با جهت غالب
جنوبغرب��ی خواهد بود ،تصری��ح کرد :بر این
اس��اس انتظار میرود بر غلظ��ت ذرات معلق
به طور نس��بی افزوده شود .به گفته شهبازی،
همچنین دمای هوا در ته��ران کاهش جزئی
خواه��د یاف��ت .وی گفت :کیفی��ت هوای ۲۴
س��اعت گذشته تهران با شاخص میانگین ۷۱
در شرایط سالم قرار داشت.

ممنوعیت موقتی تردد وانتبارها
در ماه مهر

رئی��س پلیس راه��ور ته��ران ب��زرگ از
ممنوعیت موقت تردد وانتبارها و کامیونتها
در س��اعات اولیه صبح روزه��ای ابتدایی ماه
مه��ر خبر داد .س��ردار محمدرضا مهماندار به
میزان گفت :بر اساس مصوبه شورای ترافیک
پایتخت ،از اول تا یازدهم مهر امس��ال ،ورود و
ت��ردد وانتبارها و کامیونتهای توزیع کاال در
تمام معابر س��طح شهر تهران از ساعت  ۶تا ۹
صبح ممنوع است .مهماندار عنوان کرد :البته
پنجشنبهها و جمعهها از این ممنوعیت استثنا
شده است.

