پرداخت وام قرضالحسنه به دانشجویان توسط بنیاد مستضعفان

یکشنبه  17آذر 1398
وطنامروز شماره 2810

معاون بنیاد مستضعفان از پرداخت بیش از  ۳۴میلیارد تومان وام دانشجویی قرضالحسنه و بدون کارمزد توسط این بنیاد به دانشجویان کشور بویژه
دانشجویان محروم خبر داد .به گزارش فارس ،محسن منصوری اظهار کرد :وام دانشجویی بنیاد مستضعفان موسوم به وام بنیاد علوی در مقاطع کاردانی،
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا از طریق وزارت علوم و وزارت بهداشت در دانشگاههای سراسر کشور به دانشجویان واجد شرایط پرداخت میشود.

اجتماعی

پلیس
فرمانده ناجا:

خودروهای ناایمن و غیراستاندارد
پالک نمیشوند

فرمان��ده ناجا با بیان اینکه به خودروس��ازان بارها تذکر
دادهایم و از آنها خواستهایم خودروهایی که تولید میکنند،
استانداردهای الزم را داشته باشد ،گفت :خودرویی که ایمنی
کافی نداشته و استاندارد نباشد ،توسط پلیس پالک نمیشود
و از استفاده آن در داخل جادهها و شهرها جلوگیری خواهیم
کرد .سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا در گفتوگو با ایلنا،
درباره شمارهگذاری خودروهای ناایمن توسط پلیس گفت :ما
درباره خودروهایی که در داخل تولید میشود به خودروسازان
بارها تذکر دادهایم و از آنها خواستهایم خودروهایی که تولید
میکنند ،اس��تانداردهای الزم را داشته باشد .وی ادامه داد:
خودرویی که ایمنی کافی نداشته و استاندارد نباشد ،توسط
پلیس پالک نمیش��ود و از استفاده آن در داخل جادهها و
شهرها جلوگیری خواهیم کرد .در اینباره نیز با خودروسازان
صحبتهای الزم را انجام دادهایم و امیدواریم تا سال آینده
بهبود کاملی در عرصه خودروسازی داشته باشیم .فرمانده
ناجا با اش��اره به مکاتبات ناجا با وزارت صمت خاطرنش��ان
کرد :امیدواریم اقدامات موثری در زمینه ایمنسازی خودرو
و رعایت استانداردهای آن انجام شود.

حوادث

گازگرفتگی  25نفر در تاالر عروسی

فرمان��ده انتظامی مرودش��ت گفت:
 25نف��ر بر اث��ر گازگرفتگی در یک
تاالر پذیرایی این شهرس��تان ،راهی
بیمارستان ش��دند .به گزارش ایلنا،
س��رهنگ اس��ماعیل زراعتیان بیان
کرد :جمعهشب طی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر گازگرفتی در تاالر عروسی ،بالفاصله ماموران به همراه
دیگر نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند .وی افزود:
ماموران در بررسیهای اولیه و برابر نظر کارشناسان مطلع
ش��دند به علت نشت گاز از شلنگ بخاری 25 ،نفر مسموم
و به بیمارستان منتقل شدند .به گزارش سایت پلیس ،این
مقام انتظامی با بیان اینکه همه مسمومان پس از مداوا به
صورت سرپایی از بیمارستان ترخیص شدند ،گفت :مالکان
اماکن خصوصی برای استفاده از وسایل گرمایشی حتما موارد
ایمنی را رعایت کنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

بنیاد

پرداخت  ۲۷میلیارد تومان خسارت
به سیلزدگان خوزستان و لرستان

به هم��ت س��تاد اجرای��ی فرمان
ام��ام(ره)  ۲۷۰میلی��ارد ری��ال
خسارت به سیلزدگان خوزستان
و لرستان پرداخت شد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،در ادامه
فعالیتهای حمایتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
در مناطق کمتر توس��عهیافته از طریق بنیاد برکت ،به
مالکان منازل مس��کونی روس��تایی که در اس��تانهای
خوزس��تان و لرستان تحت پوش��ش بیمه آتشسوزی
بیمه برکت قرار داش��تند و منازلش��ان در حادثه سیل
ابتدای س��ال جاری دچار آسیب یا ویرانی شده بود ،در
مجموع  ۲۷۰میلیارد ریال خسارت پرداخت شد .بر اساس
این گزارش ،س��تاد اجرایی فرمان امام  ۲۱۸۰روستا در
استانهای خوزس��تان و لرستان را تحت پوشش بیمه
آتشسوزی شامل آتشسوزی ،سیل ،زلزله ،صاعقه ،انفجار
و خسارات ناشی از برف و باران قرار داده بود که با اتمام
فرآیند کارشناسی ،خسارات آسیبدیدگان پرداخت شد.

شهر
معاون استاندار تهران:

غافلگیری مسؤوالن در پی بارش
باران و برف پذیرفته نیست

معاون امور عمرانی اس��تاندار ته��ران گفت :غافلگیری
مس��ؤوالن در پ��ی بارش ب��اران و برف پذیرفته نیس��ت و
شهرداریها ،دهیاریها و فرمانداریها و بخشداریهای استان
باید تمام امکانات و ظرفیتها را برای مشکالت احتمالی به
توگو با ایرنا ،درباره تدابیر
کار گیرند .محمد تقیزاده در گف 
اس��تانداری تهران در پی پیشبینی بارش باران و برف طی
روزهای آینده در استان ،اظهار داشت :هفته گذشته جلسه
شورای ترافیک استان تهران برگزار و در این جلسه مصوب شد
شهرداریها ،دهیاریها ،فرمانداریها و بخشداریهای استان
تمام امکانات و ظرفیتها را برای حل مشکالت احتمالی به
کار گیرند .وی گفت :هال ل احم��ر ،اورژانس ،پلیس راهور،
اداره کل راه��داری و همه نهاده��ای مربوط در این زمینه
مکلف شدند که در جادههای بین شهری و راههای مواصالتی
استان هم اکیپهایشان را مستقر کنند و نسبت به سال
گذش��ته ،میزان اکیپهایشان را بویژه در مناطق برفگیر
که میتواند مسألهساز باشد ،افزایش دهند .تقیزاده افزود:
همچنین نهادهای مربوط باید نسبت به شارژ مخازن نمک
و ماشینآالتی که در این زمینه الزم است ،اقدامات الزم را
انجام دهند تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

«وطن امروز» گزارش میدهد؛ مدارس برخی استانها در پی شیوع آنفلوآنزا
وخطراتمرگباراینبیماریتعطیلشد

آنفلوآنزا
در مرز هشدار

مسؤوالن وزارت بهداشت اعتقاد دارند آموزش و پرورش
نباید مدارس را تعطیل کند

و درخواست اداره کل آموزشوپرورش و موافقت استاندار به عنوان
اسداهلل خسروی
رئیس شورای آموزشوپرورش استان با هدف پیشگیری از شیوع
خبرنگار
بیماری آنفلوآنزا ،تمام مدارس در همه مقاطع تحصیلی از  ۱۴تا 18
آذرماه به مدت  4روز تعطیل اعالم شد و شروع فعالیت مدارس در
در حالی که مدارس برخی استانهای کشور به علت شیوع
سراسر استان از روز دوشنبه  ۱۸آذر خواهد بود .حسین عرفانی،
آنفلوآنزا و فوت برخی معلمان و دانشآموزان تعطیل شده ،وزارت
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
بهداشت معتقد است نباید به خاطر یک بیماری شلوغش کرد و
درباره اینکه آیا اقدام سازمان آموزشوپرورش سیستانوبلوچستان در
مدارس را به تعطیلی کشاند!
تعطیلی مدارس برای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا ،اقدامی درست و
به گزارش «وطن امروز» ،وزیر بهداشت در اظهارنظری جالب
قانونی است یا خیر؟ به «وطن امروز» گفت :بحث تعطیلی مدارس
اعالم کرد موج ش��یوع آنفلوآنزا تا  10روز دیگر فروکش خواهد
با شیوع یک نوع بیماری ،نیازمند یکسری مستندات خاص است
کرد اما معلوم نیست سعید نمکی با چه پشتوانهای چنین ادعایی
که البته باید مورد تایید وزارت بهداشت قرار گیرد اما با مشاهده
کرده ،چون گزارشها حکایت از شیوع کمسابقه این ویروس دارد.
تعداد انگشتشماری از مبتالیان به ویروسی چون آنفلوآنزا نباید
پس از تایید فوت  56نفر از هموطنانمان بهدلیل ابتال به ویروس
مدارس تعطیل شود .وی با بیان اینکه شیوع ویروس آنفلوآنزا در
آنفلوآنزا توسط وزارت بهداشت ،سازمان آموزشوپرورش  2استان
فصول س��رد سال امری طبیعی است و مردم در این شرایط باید
سیستانوبلوچستان و گلستان برای جلوگیری از شیوع گسترده این
نکات بهداشتی و درمانی را برای درمان و جلوگیری از ابتال به این
بیماری در مدارس ،اقدام به تعطیلی چند روزه کالسهای درس
نوع بیماری رعایت کنند ،افزود :تعطیلی مدارس با هدف پیشگیری
کردهاند .اقدامی که به عقیده مدیران آموزشوپرورش این استان
از این ویروس احتمال دارد نتیجه معکوس را در پی داشته باشد،
موجب میشود با ماندن دانشآموزان در منزل ،از انتقال این ویروس
چرا که با ماندن دانشآموزان در خانه مراودات اجتماعی بیش��تر
مرگبار به سایر افراد در مدارس جلوگیری شود ،چرا که طی چند روز
خواهد شد و چرخه انتقال این ویروس در جامعه با سرعت باالیی
اخیر آنفلوآنزا جان  2معلم در خطه سیستان و بلوچستان را گرفته
افزایش مییابد .البته در پارهای از مواقع تعطیلی برخی کالسهای
است .هر چند تصمیم مسؤوالن سیستانوبلوچستان برای تعطیلی
آموزشی و ...با توجه به شواهد و مستندات موجود ،برای جلوگیری
مدارس (از پنجشنبه  14تا دوشنبه  18آذر ماه) با هدف پیشگیری
از شیوع یک بیماری ضروری است اما بیماری
از شیوع بیماری آنفلوآنزا گرفته شده است اما
مسؤوالن وزارت بهداشت و درمان معتقدند  98درص�د مبتالی�ان ب�ه بیماری آنفلوآنزا در حدی نیست که برای جلوگیری
چنین اقدامی نادرست بوده و نتیجه معکوس آنفلوآن�زا با اس�تراحت در منزل و از تشدید واگیرداری آن ،مدارس تعطیل شود.
در پی دارد .تاکید وزارت بهداشت این است که رعای�ت اصول بهداش�تی و درمانی رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای
مدیران وزارت آموزشوپروش به جای تعطیلی بهبود مییابند 2.درصدباقیماندهنیز واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تاثیر
مدارس ،باید مانع حضور دانشآموزی که مبتال افرادی هستند که بیماری زمینهای شیوع ویروس آنفلوآنزا نباید آنقدر کوچک جلوه
به چنین بیماری شده است به کالس درس چون نقص سیس�تم ایمن�ی بدن ،داده شود که فرد مبتال اقدام به خوددرمانی یا
شوند ،نه اینکه با شیوع ویروس آنفلوآنزا ،همه بیماریهای ریوی و قلبی و ...دارند که نرفتن به مراکز درمانی کند و از طرفی نیز نباید
مدارس در تمام پایههای تحصیلی را تعطیل البته این گروه افراد باید برای درمان این موضوع به قدری بزرگنمایی شود که مردم
کنند .تصمیم به تعطیلی مدارس در استان خود خیلی سریع به مراکز درمانی و با بروز این بیماری نگران شوند و واکنشهای
احساسی از خود نشان دهند ،گفت 98 :درصد
سیستانوبلوچستاندرحالیاستکهمدیرکل
بیمارستانیمراجعهکنند
مبتالیان به این بیماری با استراحت در منزل و
روابط عمومی آموزشوپرورش این استان از
رعایت اصول بهداشتی و درمانی بهبود مییابند 2 .درصد باقیمانده
فوت  2نفر از فرهنگیان بر اثر ویروس آنفلوآنزا خبر میدهد .داوود
نیز افرادی هستند که بیماری زمینهای چون نقص سیستم ایمنی
گلی درباره فوت  2معلم این استان بر اثر ابتال به آنفلوآنزا میگوید:
ب��دن ،بیماریهای ریوی و قلبی و ...دارند که البته این گروه افراد
درپی شیوع آنفلوآنزا در استان سیستانوبلوچستان متاسفانه طی
باید برای درمان خود خیلی سریع به مراکز درمانی و بیمارستانی
چند روز گذشته  2نفر از همکاران فرهنگی ما فوت کردند .در روز
مراجع��ه کنند .وی به اولیای دانشآموزان توصیه کرد در صورتی
دوازده��م آذرماه مرحوم آقای ولی محمد بلوچ در منطقه الش��ار
که فرزندانش��ان دچار ویروس آنفلوآنزا شدند از فرستادن آنها به
اس��تان سیستانوبلوچستان و همچنین در سیزدهم آذر مرحوم
مدرسه خودداری کنند .وزارت آموزش و پرورش با وزارت بهداشت
آقای ادهم بارانی در شهرستان دلگان بر اثر ابتال به آنفلوآنزا جان
هماهنگیهای الزم را در این زمینه به عمل آورده اس��ت .این در
خود را از دس��ت دادند .مدی��رکل روابط عمومی آموزشوپرورش
حالی اس��ت که وزارت بهداشت مخالف تعطیلی مدارس در زمان
استان سیستانوبلوچستان در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا این دو
شیوع بیماری آنفلوآنزاست.
شخص پیشتر سابقه بیماری داشتند یا خیر ،گفته است :ما از آن
حیث ورود نکردهایم اما با تشخیص گروه پزشکی این دو فرهنگی
■■زنگ خطر کمبود مربیان بهداشت مدارس با شیوع آنفلوآنزا
بر اثر س��رایت آنفلوآنزا ف��وت کردند .همچنین تعطیلی مدارس
با افزایش آمار مبتالیان به بیماری آنفلوآنزا و احتمال ابتالی
این اس��تان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزاست ،در
گروههایی مانند دانشآموزان به این بیماری ،جای خالی مربیان
چنین شرایطی با عنایت به گزارش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بهداشت در مدارس بیش از پیش احساس میشود .در حال حاضر
گروهاجتماعی:شهرداری تهران
حمل و نقل
گوی��ا به جای اینکه به وظایف
بیش��مار خود عمل کند ،به دنبال حاشیهس��ازی است و
نمیتواند یک روز را بدون جنجال سپری کند؛ این بار اجاره
ی اتوبوسهای شهری جنجالساز شد اما شهرداری 24
صندل 
ساعته از این طرح عقبنشینی کرد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،مدیرعامل ش��رکت واحد
اتوبوسرانی تهران در مصاحبهای تلویزیونی اعالم کرد مردم
بزودی میتوانند با اس��تفاده از اپلیکیش��ن از اتوبوسهای
«دیآرتی» استفاده کنند و صندلی خود را از مبدا تا مقصد
رزرو کنند .با انتشار این خبر در شبکههای اجتماعی موجی
از انتقادات از طرح ش��هرداری تهران شکل گرفت .از جمله
انتقادات این بود که تکلیف سالمندان و افراد کمتوان در این
روش چیست و اینکه چرا شهروندان برای حق مسلم خود در
استفاده از صندلی اتوبوس به چند دسته فقیر و غنی تقسیم
شوند .تکلیف مسافران سرپا و ایستاده هم معلوم نبود و این
موضوع نیز مورد نقد فراوان قرار گرفت.
البته پیمان سنندجی در واکنش به انتقادات و جزئیات
اتوبوسهای  DRTبه فارس گفت :در این ش��یوه ،مسافر
سرپا یا ایستاده وجود ندارد و نرخ کرایه آن نیز تابعی از کرایه
سرویسهای دربستی بوده و دارای مصوبه شورای شهر است.
وی تأکید کرد :تالش میکنیم در موقعیتهای دائمی
بیش��تر از مینیبوسهای نو استفاده شود و اینکه برداشت
گرانشدن اتوبوسهای فعلی باشد کامال غلط است.
س��نندجی گف��ت :این سیس��تم به نوعی سیس��تم
دربستیهای قبلی محس��وب میشود و به شکل بهینهتر
خواهد بود و میتواند یک گام در مس��یر هوشمندس��ازی
شهر باشد .همچنین قیمت اتوبوسهای  DRTاز متوسط
تاکسیهای اینترنتی ارزانتر خواهد بود و با راحتی بیشتر
همراه است ،عالوه بر آن ترافیک و آلودگی هوا هم کاهش
مییابد.
ولی پاسخهای سنندجی درباره طرح جدید قانعکننده
نبود و حاشیهها و انتقادات از طرح باال گرفت و پای شورای
شهریها و حتی شهردار هم به موضوع کشیده شد.
پی��روز حناچی در واکنش به اخباری ک��ه درباره اجاره
صندلی اتوبوسها مطرح شده بود ،در پیامی توئیتری نوشت:
خبر و بحثهای جانبی مطرح شده درباره فروش صندلیهای
اتوبوس غلط است و موضوعیت ندارد.
شهردار تهران دیروز هم در حاشیه افتتاح یکی از طرحهای
شهری گفت :در این شرایط سخت هیچ عقل سلیمی به دنبال

توضیحات

راههای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا
واکسیناسیون

بهتر است افراد زیر  6سال و باالی  60سال از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.

شستن مرتب دستها

 80درصد بیماریها از راه دستهای آلوده منتقل میشوند.

همراه داشتن محلول ضدعفونیکننده دست

هنگامی که به آب و صابون دسترسی ندارید محلولهای ضدعفونیکننده یا دستمالهای الکلی گزینه مناسبی برای ضدعفونی
کردن دستها هستند.

مصرف رژیم غذایی متعادل

رژیم غذایی متعادل ایمنی بدن را تقویت میکند.

دستگیرههای در ،نردهها ،دستههای صندلی ،سطح روی پیشخوانها و نوشتافزارها بدون شک آلوده به انواع میکروبها هستند.
مراقبت هنگام استفاده از وسایل مشترک
پس بعد از تماس با آنها بالفاصله دستهای خود را ب ا آب و صابون بشویید.
پرهیز از تماس با مبتالیان به آنفلوآنزا

حتی یک دست دادن معمولی میتواند ویروس را منتقل کند.

پرهیز از مصرف مشروبات الکلی

مشروبات الکلی سیستم ایمنی بدن را بشدت تضعیف میکند.

پرهیز از استعمال دخانیات

مژکها و مخاط مجاری تنفسی از ورود باکتریها ،میکروبها و ویروسها به بدن جلوگیری میکنند و دخانیات آنها را از بین میبرد.

پرهیز از مالیدن دستها به صورت

ویروس آنفلوآنزا معموال از راه مخاط و غشای چشم ،بینی و دهان وارد بدن میشود .اگر قصد دارید صورتتان را لمس کنید حتما
قبل از مالیدن دست به صورت آنها را خوب بشویید.

ورزش منظم

باعث تقویت ایمنی بدن میشود.

حدود  15میلیون دانشآموز در مدارس کشور تحصیل میکنند و
این موضوع یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را کودکان و
نوجوانان تشکیل میدهند ،جمعیتی که با رعایت و آگاهی داشتن
از نکات بهداشتی نهتنها میتوانند مراقب سالمت خود باشند ،بلکه
میتوانند نقش بس��زایی در سالمت جامعه و پیشگیری از بروز
یا انتقال بیماریها ایفا کنند .چندی پیش حس��ن ضیاءالدینی،
مدیرکل سالمت و تندرستی وزارت آموزشوپرورش درباره کمبود
مربی بهداشت در مدارس گفته بود که  ۱۲هزار مربی بهداشت
در مدارس نیاز داریم و تعداد مربیان ش��اغل ما  ۶هزار نفر است
که این میزان یعنی با کمبود  ۵۰درصدی مربیان بهداش��ت در
سطح مدارس کشور مواجهه هستیم .وی در ادامه با بیان اینکه با
کمبود ۶هزار نفر مربی بهداشت روبهرو هستیم ،افزود :از این میزان
مربی بهداشت تعداد زیادی در آستانه بازنشستگی قرار دارند و نیاز
مبرمی داریم که دولت ردیف استخدامی برای مربیان بهداشت
در اختیار آموزشوپرورش قرار دهد .وی افزود :استخدا م محدود
کارشناسان بهداشت مدارس و بیمیلی مدیران مدارس نسبت
به بهرهگیری از تخصص کارشناسان بهداشت بهعنوان مشاوران،
معضالت بهداش��تی برای دانشآموزان ایجاد کرده که اقداماتی
همچون بهکارگیری معدود کارشناسان بهداشت در مدارس به
صورت پارهوقت راهگشای حل معضالت نخواهد بود.
■■وجود  4200نفر مبتال به آنفلوآنزا در کشور

معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با بیان اینکه شیوع بیماری
آنفلوآن��زا در حال حاضر روند نزولی در کش��ور دارد ،گفت :تا ۲
هفته آینده ش��اهد فروکش کردن شیوع این بیماری در کشور
خواهیم بود .به گزارش مهر ،علیرضا رئیسی گفت :تمام افراد فوت
شده اخیر بر اثر آنفلوآنزا پیش از ابتال به این بیماری و همزمان با
آن دچار بیماریهای زمینهای نیز بوده و همچنین در گروههای
سنی و جمعیتی آسیبپذیر قرار داشتهاند .رئیسی تعداد مبتالیان
به آنفلوآنزا در کشور را  4هزار و  ۲۰۰نفر اعالم کرد.
■■تعطیلی مدارس استان گلستان تا  ۱۹آذر

شیوع آنفلوآنزا در استان گلستان موجب شده است روز گذشته

جلس��ه ستاد پیشگیری در دفتر مدیریت بحران استان تشکیل
شود .مدیرکل آموزشوپرورش استان گلستان گفت :همه مدارس
گلستان در همه مقاطع تحصیلی از ظهر شنبه  ۱۶آذر تا ظهر
سهشنبه  ۱۹آذر تعطیل شد .به گزارش موج ،احسان گوهریراد
گفت :طبق مصوبه جلسه فوقالعاده کارگروه سالمت استان ،همه
مدارس گلستان در همه مقاطع تحصیلی از ظهر شنبه  ۱۶آذر تا
ظهر سهشنبه  ۱۹آذر تعطیل شده است .وی افزود :تمام مدارس
استان در مقاطع پیشدبستانی ،ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه
دوم در زمان اعالم شده تعطیل است .مدیرکل آموزشوپرورش
اس��تان گلس��تان بیان کرد :ب��ا توجه به مصوبه ای��ن کارگروه،
دستگاههای اجرایی استان موظفند نسبت به موافقت با مرخصی
خانوادههایی که هر دو نفر والدین کارمند هستند ،همکاری الزم
را داشته باشند .بر اساس اعالم روابط عمومی استانداری گلستان،
گوهریراد خاطرنشان کرد :مدارس از شیفت عصر روز سهشنبه
 ۱۹آذرماه دایر است .مدیرکل بهزیستی استان گلستان نیز اعالم
ک استان از ظهر شنبه تا ظهر سهشنبه
کرد :همه مهدهای کود 
 ۱۹آذر تعطیل است.
■■ برگزاری جلسه ستاد پیشگیری در گلستان

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گلستان گفت :با وجود
مرگ چند شهروند و بستری شدن صدها نفر در بیمارستانهای
این استان بر اثر ابتال به بیماری آنفلوآنزا ،شرایط منطقه بحرانی
نیست .سیدرضا قادری در گفتوگو با ایرنا ،اظهار داشت :یکشنبه
(امروز) جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی پاسخ به
بحران گلستان برگزار میشود تا در صورت نیاز ،شرایط بحرانی در
استان اعالم شده و مطابق آن تصمیمات الزم برای مهار و کنترل
اتخاذ شود .در این جلسه آموزشوپرورش ،دامپزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی ،بهداشت ،محیطزیست و سایر دستگاههای مرتبط
درخواس��تها و نیازهای حوزه خود را در موضوع آنفلوآنزا اعالم
خواهند کرد تا تصمیمات الزم اتخاذ شود .قادری گفت :تا امروز
فوت  ۷نفر در استان گلستان بر اثر ابتال به بیماری آنفلوآنزا تایید
شده و آمارهای دیگر رسمیت ندارد.

عقبنشینی شهرداری تهران از طرح اجاره صندلی اتوبوسهای شهری

هزار اتوبوس در شهر تهران داشته باشیم .میشود تا  30یا
 40س��ال آینده و زمانی که درآمدهای کش��ور به  30هزار
دالر رسید ،آن را اجرایی کنیم و اتوبوسها هم باید نو باشند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت وگو با «وطن امروز»:
طرح اجاره صندلی اتوبوسها بدون مجوز است و اصال قابلیت اجرا ندارد

خبر رزرو صندلیهای اتوبوس ش��هری تهران با وجود
اینکه در ش��بکههای اجتماعی منحرف ش��د ،باز هم یک
طرح جنجالی محس��وب میش��ود ،چرا ک��ه طبق گفته
مس��ؤوالن ش��هری اتوبوسهای دیآرتی و اشتراکی باید
در کنار اتوبوسهای ش��لوغ بیآرتی در شهر تردد کنند
و موضوع غنی و فقیر باز هم منتفی نمیشود .شهرداری
تهران بهتر است به جای اجرای طرحهای ناموفقی مانند
بیدود و اتوبوسهای اشتراکی ،به تکمیل پروژههای بزرگ
بپ��ردازد و وظایف اصلی مانند رفع آلودگی هوا و تکمیل
لونقل را عملیاتی کند.
زیرساختهای حم 

اتوبوسهای اشتراکی نیامده رفتند

■■شهرداری در ایستگاه جنجال

■■طرح اجاره صندلی اتوبوسهای شهری کذب محض است

فروش صندلی و افزایش کرایه نیست و چیزی که توضیح
داده شده بود با خبری که منعکس شده بود ،متفاوت است.
این صحبت در حاش��یه یک برنامه درباره اس��تفاده از
ظرفیتهای استارتآپی بیان شده و عنوان شده بود میتوان
از ظرفیت اتوبوسهای خصوصی برای تقاضاهای انبوهبر از
طریق اپلیکیشن اقدام کرد و این ربطی به فروش صندلیهای
اتوبوسهای بخش عمومی ندارد.
اس��تاندار تهران هم به این موضوع واکنش نشان داد و
لونقل اکیدا به وی دستور
گفت :در تماس��ی با معاون حم 
دادم از اجرای هر طرحی که موجب نگرانی شهروندان شود
خودداری کنند .انوشیروان محسنیبندپی تصریح کرد :ارائه
هرگونه طرح صندلیفروش��ی از سوی سازمان اتوبوسرانی
شهرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری تهران ،شورای
ش��هر و هیأت تطبیق مصوبات ،غیرقانونی اس��ت .معاون
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز که شرکت واحد
اتوبوسرانی زیر مجموعه معاونتش است ،گفت :هیچ طرحی
برای افزایش هیچگونه هزینهای به شهروندانی که از اتوبوس
استفاده میکنند نداریم و بلیت اتوبوس هم تا پایان امسال
ریالی افزایش نخواهد یافت.
محسن پورسیدآقایی گفت :اصال شهرداری قرار نیست

چیزی را در خدمات موجود خود تغییر دهد ،بلکه یک شرکت
خصوصی تقاضای راهاندازی یک سیستم اتوبوسرانی اینترنتی
داده که میتواند بخش��ی از مینیبوسه��ای نو و احتماال
سرویسهای دربستی موجود را با استفاده از اپلیکیشن به
ظرفیت موجود حملونقل عمومی اضافه کند.
■■رزرو صندلی مشابه تاکسی اینترنتی است

معاون شهردار تهران افزود :این ایده شبیه کاری است که
در تاکسیرانی اینترنتی انجام میشود .با این تفاوت که اتوبوس
دنبال مس��افر نمیرود ،بلکه در ایستگاه خاص آنها را سوار
میکند .تعداد مسافر هم حداکثر باید به تعداد صندلیهای
اتوبوس یا مینیبوس باشد .وی در پایان تصریح کرد :خطوط
موجود اتوبوسرانی و صندلیها هم متعلق به همه مردم است
و هیچکس حق ندارد چه با پول و چه بدون پول ،صندلی
اتوبوسهای فعلی را رزرو یا اختصاصی کند.
رئیس شورای شهر تهران هم دیروز در جمع خبرنگاران
درب��اره این موضوع گفت :خریدن صندلی اتوبوس در حال
حاضر یک حرف انحرافی و ایدهآلی است و ما در شرایط فعلی
نمیتوانیم درباره ایدهآلها صحبت کنیم .محسن هاشمی
خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی طرح فروش صندلی اتوبوس
شدنی نیست و زمانی باید این صحبت را انجام دهیم که 15

لونقل شورای شهر تهران
رئیس کمیسیون عمران و حم 
در واکنش به فروش صندلی اتوبوسهای ش��هری گفت:
اجاره صندلی اتوبوسهای شهری نهتنها در شورای شهر،
ش��هرداری و استانداری مطرح نشده است ،بلکه از نظر ما
طرحی نشدنی و کذب است که حتی در کشورهای پیشرفته
نیز عملیاتی نشده است.
محمدعلیخانی در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه
لونقل شهری با مشکالت
در ش��رایط کنونی ،ناوگان حم 
عدی��دهای مواجه و اجرای چنی��ن طرحهایی غیرممکن
لونقل عمومی دارای  5هزار و 900
است ،افزود :ناوگان حم 
دستگاه اتوبوس است که خیلی از آنها فرسودهاند .از طرفی
نیز با توجه به کمبود اتوبوس درونشهری و ازدیاد مسافران،
اولویت مدیران شهری تالش برای توسعه و نوسازی ناوگان
لونقل عمومی است ،چرا که باید تعداد اتوبوسها در
حم 
پایتخت به  9هزار دستگاه برسد.
وی خاطرنشان کرد :اینکه برخی اعالم کردهاند صندلی
اتوبوسهای شهری شرکت واحد قابل خرید و فروش برای
برخی مسافران است ،نه فقط مورد تایید ما نیست ،بلکه این
طرح به هیچوجه شدنی هم نیست .البته ممکن است برخی
شرکتهای بخش خصوصی اقدام به چنین کاری کنند و با
لونقل به
طی کردن مراحل قانونی مجوز سرویسدهی حم 
شیوهای خاص را بگیرند اما شهرداری و شورای شهر هیچ
وقت به چنین موضوعی نپرداختهاند ،چرا که تجربه نشان
لونقل
داده در کشورهای پیشرفته نیز فروش صندلی حم 
عمومی شهری به مسافر نتیجهبخش نبوده است.

