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اجتماعي

وطن امروز شماره 2705

سهشنبه  10اردیبهشت 1398

فضای مجازی

ستاد

شکایت طلب ه مازندرانی از مهناز افشار

دستگیری موادفروشان
در فضای مجازی

ترافیک

ثبتنام از ساکنان
محدودههای ترافیکی

شهرداری تهران فراخوان ثبتنام از ساکنان
محدودههای ترافیکی شهر تهران برای برخورداری
از تخفیف  ۵۰درصدی هزین��ه عوارض را صادر
ک��رد .به گ��زارش فارس ،معاون��ت حملونقل و
ترافیک شهرداری تهران در اینباره افزود :ساکنان
محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد س��ابق)
پس از ورود اطالعات در سامانه «تهران من» به
نش��انی  My.tehran.irباید ب��ه همراه مدارک
اعالمش��ده ب��ه دفاتر خدمات الکترونیک ش��هر
مراجعه کنند ،البته به شهروندانی که در محدوده
دوم (زوج یا فرد سابق) قرار دارند که از این پس
محدوده کنت��رل آلودگی هوا نامیده میش��ود،
نیزامتیازاتی داده میشود .در سال جاری ،عوارض
طرح ترافیک و همچنی��ن عوارض طرح کنترل
آلودگی هوا (که از اول تیرماه جایگزین طرح زوج
یا فرد میش��ود) برای ساکنان محدودهها نصف
دیگران است .ساکنان محدوده دوم نیز از تخفیف
 ۵۰درص��دی ع��وارض آن مح��دوده برخوردار
میش��وند اما س��اکنان محدوده طرح ترافیک از
تخفیف در ع��وارض هر دو مح��دوده برخوردار
خواهند بود.

سفرهای شهری  20درصد گرانتر از پارسال
عضو کمیسیون اجتماعی در گفتوگو با «وطنامروز» :با این شرایط اقتصادی نباید شورای شهر حمل و نقل عمومی را
برای مردم گران میکرد و باید افزایش هزینه را از محل درآمدهای میلیاردی چون طرح ترافیک جبران میکرد

گروه اجتماعی :انجام سفرهای شهری با افزایش 20
درصدی کرای ه در سال  1398روبهرو شد .این افزایش
ب��رای مترو و س��امانه اتوبوسهای ش��هری بهدلیل
بهرهگیری آنها از بلیت الکترونیکی از روز گذش��ته
به اجرا گذاش��ته شد اما خطوط تاکسیرانی تا دیروز
برچسب نرخهای جدید خود را دریافت نکرده بودند
ت با تاکسی نیز  20درصد نسبت به
با این حال مسافر 
سال  97گرانتر شد .در همین باره پیمان سنندجی،
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ته��ران نرخ
کرایههای جدید اتوبوسهای پایتخت را در خطوط
عادی و تن��درو اعالم کرد و گف��ت :نرخهای جدید
براساس مصوبه شورای شهر تهران به طور میانگین
 20درصد افزایش یافته که محاسبه قیمت براساس
چندین فاکتور لحاظ ش��ده است .وی تصریح کرد:
نرخ کرایه اتوبوسهای درونشهری در خطوط عادی
و تندرو متفاوت اس��ت که در خطوط عادی حداقل
 650و حداکثر  1500تومان براساس مسافت درنظر
گرفته شد و نرخ کرایه اتوبوس در خطوط تندرو نیز
حداق��ل  600تومان و حداکثر  1200تومان در نظر
گرفته ش��ده است که  600تومان برای مسافتهای
کمتر از  10کیلومتر و  1200تومان برای بیش از 20
کیلومتر است .بهگفته سنندجی ،کرایه اتوبوسهای
درونش��هری در خطوط عادی براساس کیلومتر 9
قیم��ت دارد و در خطوط تندرو نیز  4قیمت درنظر
گرفته شده است.
■■بلیت مترو ،اتوبوس و تاکسی گران شد

مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری مت��روی تهران
و حوم��ه از افزای��ش  ۲۰درصدی قیمت بلیت مترو
از دیروز خبر داد و گفت :بر اس��اس مصوبه ش��ورای
ش��هر تهران ،قیمت بلیت تکس��فره از هزار تومان
ب��ه 1200تومان افزایش یاف��ت .ضمن اینکه بلیت

فرودگاه ام��ام(ره) از  7500به  9500تومان افزایش
یافت .فرنوش نوبخت در گفتوگو با تس��نیم ،ادامه
داد :این اقدام متروی تهران بر اساس مصوبه شورای
شهر تهران است .همچنین علیرضا قنادان ،مدیرعامل
سازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران گفت :کرایههای
تاکس��ی حداقل  20درصد افزایش پی��دا کرد و در
برخی از خطوط برای ُروند شدن شاید این رقم کمی
بیشتر باشد .در این میان محمد فرجود ،مدیرعامل
س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری
تهران گفت ۹ :هزار تاکسی فرسوده در پایتخت تردد
میکنند.

■■زمان مجازحضور در مترو؛  2ساعت!

نوبخت در ادامه با بیان اینکه مس��افران فقط 2
ساعت میتوانند از سیستم مترو استفاده کنند ،گفت:
شهروندان اگر قصد داشته باشند بیش از این زمان از
مترو استفاده کنند ،باید بلیت جدید خریداری کنند.
شهروندان زمانی که وارد ایستگاه مترو میشوند
حدود  400تومان ب��ه عنوان مبلغ پایه از موجودی
ت آنها کسر میشود و در صورتی که مسافران در
بلی 
هنگام خروج نیز کارت بزنند مابقی هزینه از آنها بر
اساس مسافت کسر خواهد شد ولی اگر چنین اقدامی
هنگام خروج توسط شهروندان صورت نگیرد حداکثر
نرخ س��فر که همان  1200تومان اس��ت برایشان
لحاظ میش��ود .وی از بهکارگی��ری تیمهایی برای
سنجش اعتبار بلیت مسافران خبر داد و گفت :این
اقدام توسط تیمها به صورت تصادفی صورت میگیرد
و مسافرانی که بدون پرداخت بلیت وارد مترو شده یا
مدت اعتبار بلیت آنها گذش��ته باشد ،شناسایی و به
بیرون از شبکه برای خرید بلیت هدایت میشوند.
■■افزایش قیمت بلیت کار اشتباهی بود

عض��و کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای

اس�لامی با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت ناوگان
حملونقل عمومی در سال جاری کار اشتباهی بود،
گفت :شهرداریها به جای فشار بر مردم با افزایش
 20درصدی بلیت حملونقل عمومی باید پوشش
هزینههای توس��عه این بخش را از محل درآمدهای
کالن حاص��ل از ط��رح ترافیک ص��رف میکردند.
سمیه محمودی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره
افزایش  20درصدی قیم��ت بلیت مترو ،اتوبوس و
تاکسی در تهران گفت :تصمیم شورای شهر تهران
در گ��ران کردن  20درصدی قیم��ت بلیت ناوگان
حملونقل عمومی ،در این شرایط سخت اقتصادی،
بیشک رویکرد درستی نبوده است ،چرا که نهتنها
قدرت خرید مردم بویژه قشر کمدرآمد که مشتریان
اصل��ی ناوگان حملونقل عمومی هس��تند کاهش
یافته است بلکه از لحاظ سیاستگذاریهای کالن
نیز گرانی بلیت ،موجب میشود خیلی از مسافران
از خودروهای شخصی استفاده کنند تا آالیندگیها و
ترافیک بیش از پیش شود .وی با بیان اینکه مجلس
شورای اسالمی با درک شرایط اقتصادی کشور و با
هدف ممانعت ار فشار به مردم ،حاملهای انرژی را
در بودجه سال جاری گران نکرد ،گفت :شورای شهر
نی��ز در نرخگذاری بلیت ناوگان حملونقل عمومی
باید جوانب الزم را در نظر میگرفت و پوشش هزینه
را از مح��ل درآمدهای کالن نظیر درآمد میلیاردی
طرح ترافیک و س��ایر درآمدهای دیگر برای توسعه
و نگهداری حملونقل عمومی بهکار میگرفت .این
نماین��ده مجلس تصریح کرد :گرانی حتی به مقدار
اندک استفاده از ناوگان حملونقل عمومی ،بیتردید
بر افزایش س��طح قیمتها در بازار تاثیرگذار است،
از طرف��ی نیز ای��ن گرانی موجب میش��ود حضور
حملونقل خصوصی نیز پررنگتر ش��ود ،بنابراین

شورای ش��هر در تصمیمگیریهای خود نسبت به
تعیین قیمت بلی��ت حملونقل عمومی نباید یک
طرف قضیه را میدید .عضو کمیس��یون اجتماعی
مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه افزایش 20
درصدی قیم��ت بلیت ناوگان عمومی ،مش��کالت
کالنشهر تهران را از حیث آالیندگی و محیطزیستی
قطعا بیشتر میکند افزود :سیاستها باید به گونهای
باش��د تا عموم مردم ترغیب به اس��تفاده از ناوگان
حملونقل عمومی ش��وند نه اینکه ب��ا گران کردن
بلیت ،انگیزه برای س��فر با خودروهای شخصی که
تبع��ات فراوان و هزینههای اجتماع��ی زیادی دارد،
بیشتر شود.
نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی در سال (1398تومان)
نوع خط مسافت(کیلومتر) نرخ کرایه  97نرخ کرایه 98
0-2/5

خطوط تندرو

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت،
از دس��تگیری یک خردهفروش مواد مخدر که
در شبکههای اجتماعی اقدام به تبلیغ و فروش
مواد مخدر در ش��هر تهران میکرد ،خبر داد .به
گزارش مهر ،محمد بخش��نده در تش��ریح این
خبر اظهار داشت :مأموران دایره مبارزه با جرائم
سایبری (فتا) پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب
در رصدهای شبانهروزی و پایشهای اطالعاتی
به دس��ت آوردند که ف��ردی در فضای مجازی
اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر روانگردان در
شبکههای اجتماعی در شهر تهران میکند .در
نتیجه تحقیقات پلیسی و شناسایی توزیعکننده
م��واد مخ��در در فضای مجازی و با شناس��ایی
مخفی��گاه وی در ش��رق ته��ران و همچنی��ن
هماهنگی با مقام قضایی ،تیم عملیات این پلیس
به مخفیگاه وی اعزام و موفق شدند توزیعکننده
مواد مخدر را دس��تگیر کرده و مخفیگاه آن را
مورد بازرسی قرار دهند .وی ادامه داد :مأموران
موفق شدند در بازرسیهای انجام شده یک کیلو
و  ۸۰۰گرم تریاک و وس��ایل ارتکاب جرم را از
مخفیگاه وی کش��ف کنند و با انتقال متهم به
پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در و تکمیل پرونده
قضایی ،وی به دادسرا معرفی شد.

گزارش «وطنامروز» از آغاز اجرای مصوبه افزایش بلیت اتوبوس ،مترو و تاکسی در پایتخت

خطوط عادی

طلبهای که ضدانقالب با تصویری از او در یک
صفحه جعلی نشر اکاذیب کردند ،از مهناز افشار و
سایر منتشرکنندگان مطلب دروغین شکایت کرد.
«سیدغفار دریاباری» صاحب اصلی تصویری
ب به وس��یله آن مطالب دروغین
ک��ه ضدانقال 
منتشر کردند ،در گفتوگو با فارس گفت :چند روز
پیش بود که یکی از دوستان نزدیکم به من پیام
داد که در فضای مجازی از تصویر من سوءاستفاده
میکنند و صفحهای به نام سیدمصطفی حجازی
مطالبی را علیه حشدالشعبی منتشر میکند.
این طلبه مازندرانی افزود :من با کس��ی که با
استفاده از تصویر من سوءاستفاده میکند حرفی
ندارم ،او یک فرد معاند و بیمعرفت است اما حرف
حس��اب من با سلبریتیهایی است که مطالب را
بدون تحقیق منتش��ر میکنند و منجر به یتیم
ش��دن فرزندان این روحانی همدانی شدند .وی
درباره علت این سوءاس��تفاده از تصویر روحانیت
گفت :ضدانقالب با این کار خود قصد داش��ت 2
کار را انج��ام دهد؛ اول وجهه طلبههایی که برای
کمک مردم س��یلزده آمده بودند را خراب کنند
و دوم کمکه��ای ب��رادران حشدالش��عبی را در
مناطق سیلزده زیر سوال ببرند و نتیجهاش این
ش��د که یک فرد روحانی در همدان جانش را از
دست داد .ضدانقالب و کسانی که به ظاهر قصد
دارن��د انقالب و روحانیت را تخریب کنند بدانند
ما تا پای جان پای این نظام ایستادهایم .دریاباری
درباره حضورش در شبکههای اجتماعی هم گفت:
من تا پی��ش از اینکه این جریانات بهوجود بیاید
هیچ صفحه توئیتر یا اینستاگرامی نداشتم و فقط
در تلگ��رام فعالیت میکردم .ب��ه نظر خودم این
تصویر منتشرش��ده از من نیز از مطلبی که سال
گذشته درباره سیدالش��هدا(ع) در تلگرام نوشتم
برداشته شده و حاال توسط آن صفحه جعلی مورد
سوءاستفاده قرار گرفته است .وی در پایان اضافه
کرد :سخت در حال پیگیری هستم تا با افرادی که
از این فضا سوءاستفاده کردند برخورد شود ،حتی
به همین منظور وکیل اختصاصی گرفتم و از این
افراد هم شکایت کردهام.

کمک  ۸۰۰میلیاردی ستاد اجرایی
فرمان امام به سیلزدگان

550

650

2/5-5

700

850

5-7/5

800

950

7/5-10

850

1000

10-12/5

1000

1200

12/5-15

1050

1250

15-17/5

1100

1300

17/5-20

1200

1450

بیش از 20

1250

1500

0-10

500

600

10-15

650

780

15-20

800

960

بیش از 20

1000

1200

استاندارخوزستان:

سیل به آبادان رسید ولی تهدیدی نیست
«جریان س��یل به آبادان رسیده است اما خطری آبادان را تهدید
نمیکند و تمهیدات الزم در این زمینه اندیش��یده ش��ده است» .به
گزارش فارس ،نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان آبادان به ریاست
استاندار خوزستان در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد.
اس��تاندار خوزس��تان در گفتوگو با خبرنگاران گفت :سیلبندهایی
س��اخته ش��د که آب کنترل ش��ود و همچنین جریان آب از طریق
کالبرتهای مس��یر جاده آبادان ماهشهر به سمت هورها در حرکت
اس��ت .غالمرضا شریعتی اظهار داشت :سطح خروجی سدها کاهش
پیدا کرده و بر اس��اس پیشبینی کارشناسان ظرف  2تا  3روز آینده
خروجی سدها کاهش بیشتری خواهد داشت .از سوی دیگر مدیرکل
مدیریت بحران خوزستان گفت :اولویت در برنامهریزیهای انجام شده،
جبران خسارات مردمی اس��ت و پس از آن جبران خسارات وارده به
زیرس��اختها و تأسیسات .کیامرث حاجیزاده با تاکید بر هماهنگی
میان بخشهای مختلف برای پرداخت خسارتها تصریح کرد :همه
گزارشهای ارائهشده از سوی کمیتههای ارزیابی خسارتهای سیالب
باید به امضای رئیس این کمیته برسد و پس از تأیید ،به وزارت کشور
ارس��ال خواهد ش��د .وی اضافه کرد :عمده خسارت تا این
لحظ��ه در ح��وزه ام��وال

مردم بوده است ،شامل خسارات کشاورزی ،مسکونی ،لوازم خانگی،
ماش��ینآالت صنعتی و تجاری .همچنین در حوزه تأسیس��ات نیز
خس��ارات وارده شده به زیرس��اختهای آب ،برق ،گاز ،راه ،مدارس،
بهداشت و درمان و معابر بوده است.
■■کاهش  10درصدی آب آققال

از سوی دیگر فرماندار شهرستان آققال گفت :با توجه به شرایط
مساعد جوی و کاهش سرریز ش��دن آب در مناطق باالدست و سد
وش��مگیر ،حجم آب در شهر آققال نسبت به روز دوشنبه حدود 10
درصد کاهش داشته است .امانگلدی ضمیر تصریح کرد :در حال حاضر
 15درصد ش��هر درگیر ماندآبهاست و ارتفاع آب در برخی مناطق
از جمله خیابان معلم به کمتر از  60س��انتیمتر رس��یده است .وی
افزود :ترمیم سیلبندها با کمک نیروهای مسلح و گروههای جهادی
همچنان ادامه دارد و در مراحل پایانی است .وی یادآور شد :مجموعه
دستگاههای اجرایی س��تاد مدیریت بحران شهرستان در تالشند با
کنترل حجم ورودی آب و استحکام سیلبند و همچنین تخلیه آب از
منازل ،زندگی شهروندان به حالت عادی بازگردد.
■■اهمالکاری در سیل دوم گلستان

همچنین رئیس کل دادگس��تری گلس��تان با اش��اره به احضار
 3مس��ؤول اس��تان برای ارائه توضیحات درباره سیل اخیر گفت :در
سیل دوم ،توجیهی قابل قبول نیس��ت و اهمالکاری شده است .به
گزارش تسنیم ،هادی هاشمیان در اینباره اظهار داشت :اولویت
نخست همه بخشها امداد و نجات ،اسکان و رفع مشکالت
مردم مناطق س��یلزده است .وی با اشاره به تأکید
رئیس قوهقضائیه درباره آسیبشناس��ی علل
وقوع سیالبها و برخورد با اهمالکاریهای
احتمالی گفت :در سیل اول پس از اقدامات

مربوط به امداد و نجات ،تیمهای کارشناسی برای بررسی قصورهای
احتمالی و مش��کالتی که در بروز س��یل موثر بود ،تشکیل شد .وی
تأکید کرد :در سیل نخست بهرغم هشدارها برخی دستگاههای اجرایی
آمادگی الزم را نداشتند و پیشبینیهای الزم انجام نشده بود .وی با
اش��اره به احضار  3نفر از مسؤوالن استان برای ارائه توضیحات درباره
سیل اخیر به مرجع قضایی گفت :کارشناسیهای خوبی انجام شده
و کسانی که طبق قانون توزیع عادالنه آب و دیگر قوانین به وظایف
خود عمل نکردند ،مشخص و احضار شدهاند .هاشمیان افزود :عالوه بر
این کسانی که در زمان بحران دستورالعملها را خوب اجرا نکردند نیز
احضار شدهاند و توضیحات این افراد به تیمهای کارشناسی ارجاع شده
است .وی تأکید کرد :متأسفانه برخی اهمالکاریها خسارت زیادی
به مردم وارد کرد و باید مس��ؤوالن مرتب��ط در رابطه با موضوعهای
پیشگیرانه تصمیمات عملیتر را اتخاذ میکردند.

■■بیم ه بیکاری سیلزدگان تکمیل شد

معاون وزیر کار گفت :در سال جاری ،بروز برخی مشکالت ،شرایط
را برای کارگران سخت کرد و یکی از این اتفاقات ،وقوع سیل در 24
اس��تان کش��ور بود که تعداد زیادی را از کار بیکار کرد .در پی وقوع
سیل ،بس��یاری از کارگاهها ویران شد و زمینهای کشاورزی زیادی
از بی��ن رفت .نصراهلل بازوند ادامه داد :وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در همه این مدت تالش کرد در گام اول با
اجرایی کردن بیمه بیکاری برای این کارگران،
مرهمی بر دل آنها باشد و تالش وزارتخانه
این است با استفاده از ظرفیتهای خود
برای بازسازی مناطق
س��یلزده اقدام
کند.

معاون هماهنگکننده ستاد اجرایی فرمان
حض��رت ام��ام(ره) با اش��اره به وع��ده کمک
 ۸۰۰میلی��ارد تومانی س��تاد در جریان س��یل
اخی��ر گف��ت :س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت
امام(ره) موظف به تحقق وعدههای خود است.
به گزارش فارس ،سیدمصطفی سیدهاشمی با
اش��اره به فداکاریهای جهادگ��ران در مناطق
س��یلزده کش��ور اظهار داش��ت ۲ :سال پیش
موسسه اجتماعی بنیاد احسان برکت در ستاد
اجرای��ی فرمان حضرت امام(ره) به منظور رصد
بالیای طبیعی و امدادگری تاس��یس شد؛ پس
از تاس��یس موسس��ه ،قرارگاهه��ای جهادی و
 ۲۵۰گ��روه جهادی با حض��ور صدها جهادگر
تشکیل ش��د و نیروهای جهادی این قرارگاهها
نخس��تین گروههایی بودند که در حادثه سیل
اخیر در کنار مردم ایستادند .وی با اشاره به وعده
کمک  ۸۰۰میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان
حض��رت امام(ره) در جریان س��یل اخیر گفت:
 ۲۵۰میلیارد تومان برای امدادگری و کمکهای
مردم��ی و  ۵۵۰میلی��ارد توم��ان ب��رای ایجاد
اشتغال تخصیص داده شده است .سیدهاشمی
خاطرنش��ان کرد :قول داده بودیم  ۴هزار بسته
لوازم خانگی را به س��یلزدگان تحویل دهیم و
امروز  ۲هزار و  ۵۰۰بسته را در انبارهای استان
مستقر کردیم و فقط منتظر فهرست بهرهمندان
هس��تیم .وی با اش��اره به اینکه وعده توزیع ۳
هزار بس��ته لوازمالتحریر در اس��تان گلستان را
داده بودیم ،گفت :همه این بس��تهها در استان
گلستان یا توزیع شدند یا در روزهای آینده توزیع
میشوند .وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) وعده تامین  ۸هزار رأس دام را
داده بود ،تصریح کرد ۴ :هزار رأس دام س��بک
مخصوص استان گلستان است و به افرادی که
دام خود را از دس��ت دادن��د ،تحویل میدهیم.
سیدهاش��می با اش��اره به اینکه یکهزار و ۵۰۰
راس دام توزیع میش��ود ،تاکید کرد :اولویت با
افرادی است که  ۷۰ ،۱۰۰یا  ۵۰درصد دامهای
خود را از دست دادهاند؛ بهطور متوسط برای هر
خانوادهای که  ۱۴راس دام خود را از دست داده،
 ۱۴رأس دام تحویل میدهیم که هزینه این ۱۴
رأس دام ۳۰ ،میلیون تومان میشود .وی با تأکید
بر اینکه س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
تشخیصدهنده این موضوع نیست که دامها به
چه کسانی تحویل داده شوند ،گفت :مسؤوالن
استان این کار را باید انجام دهند .وی بزرگترین
مشکل کشور را بیکاری عنوان کرد و یادآور شد:
وعده چهارم ستاد ایجاد اشتغال مستقیم برای
 ۳هزار نفر است که شغل خود را از دست دادهاند؛
هر شغل مستقیم  ۵/۲شغل غیرمستقیم ایجاد
میکند که در مجموع  ۱۰هزار شغل میشود.
مدرسه

ساعات کاری مدارس تغییر نمیکند

ساعات فعالیت و شروع به کار مدارس در ماه
رمضان تغییری نمیکند .به گزارش ایسنا ،مسعود
ثقفی ،رئیس اداره اطالعرس��انی و روابط عمومی
شوپ��رورش ش��هر تهران درب��اره وضعیت
آموز 
تعطیلی و تغییر ساعات آموزشی مدارس در ماه
رمضان اظهار داش��ت :تاکنون هیچ تعطیلیای
به مناس��بت ماه رمضان اعالم نکردهایم و در این
زمینه به ما بخشنامهای اعالم یا ابالغ نشده است.
وی افزود :تعطیلی یا تغییر در ساعت کار مدارس
فقط در لیالی قدر لحاظ خواهد شد و آن هم با
توجه به شرایط تقویم امسال انجام نمیشود چون
چندان با زمان فعالیت مدارس تداخل ندارد و با
ایام امتحانات تالقی پیدا کرده است.

برگزاری مراسم «سپاس معلم»

هفته معلم مانند هر س��ال از  12اردیبهشت
آغاز میشود اما مراسم «سپاس معلم» چهارشنبه
 ۱۱اردیبهش��ت در مدارس سراسر کشور برگزار
خواهد ش��د ،ضمن اینکه مراسم تجدید میثاق
فرهنگی��ان ب��ا آرمانهای بنیانگ��ذار جمهوری
اس�لامی ایران نیز در همی��ن روز برگزار خواهد
ت در
ش��د .به گزارش فارس ،روز  14اردیبهش�� 
برنامههاییجداگانه،فرهنگیانباریاستجمهوری
و رئیس مجلس نیز دیدار خواهند داشت.
پسماند

تولید روزانه  ۸۴۰۰تن زباله در تهران

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند شهر
تهران با بی��ان اینکه روزان��ه  ۸۴۰۰تن زباله در
تهران تولید میشود ،گفت ۳۹ :تا  ۴۰درصد این
رقم در طول روز جمعآوری میشود که مشکالت
ترافیک��ی و آلودگیهای مختلف ب��ه همراه دارد.
رضا عبدل��ی افزود ۶۴۰۰ :تن پس��ماند خانگی،
 ۷۰۰تن زباله حجیم ۳۱۱ ،پسماند مخلوط ،هزار
تن پس��ماند تفکیک شده از مبدأ و  ۱۰۰تن هم
پسماند ویژه نظیر پسماند پزشکی در تهران تولید
میشود .عبدلی با بیان اینکه در مرکز آرادکوه هر
روز  ۴۰۰متر مکعب شیرابه تولید میشود ،ادامه
داد :اگر شهروندان کمک کنند و رطوبت پسماند
را در حد  ۵۰سیسی بگیرند و سپس پسماند را
بیرون بگذارند در کاهش هزینهها تأثیرگذار است.

