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اجتماعي

وطن امروز شماره 1546

نبضجامعه
دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش مطرح کرد

تحصیل استعدادهای برتر
در مدارس عادی

انتق��ال تم��ام دانشآم��وزان تیزهوش به
مدارس عادی سیاست جدید آموزشوپرورش
نیس��ت بلکه دانشآموزان دارای استعداد برتر
در کنار دانشآم��وزان عادی تحصیل خواهند
ک��رد .مه��دی نویدادهم دبیرکل ش��ورایعالی
آموزشوپرورش درباره اینکه آیا کاهش تعداد
م��دارس اس��تعدادهای درخش��ان و تحصیل
دانشآم��وزان تیزه��وش در م��دارس ع��ادی
آس��یبهایی را درباره ارائه آموزشهای الزم به
این گروه ایجاد میکند؟ اظهار داشت :استراتژی
آموزشوپرورش این نیست که تمام دانشآموزان
تیزهوش را به مدارس عادی منتقل کند و این
موضوع از نظر ما پذیرفته نیست .دانشآموزانی
ک��ه به مفه��وم دقیق تیزهوش هس��تند باید
س��رویس ویژهای دریافت کنند .وی به تسنیم
افزود:در س��الهای گذشته گستردگی بیحد
و حصر مدارس اس��تعدادهای درخشان باعث
ش��ده اس��ت تا دانشآموزانی که استعداد برتر
نداش��ته و تیزهوش محس��وب نمیشوند در
مدارس استعدادهای درخش��ان جذب شوند.
دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش با اشاره به
اینکه جذب دانشآموز در مدارس استعدادهای
درخشان محدود میشود ،بیان داشت :سیاست
جدی��د آموزشوپ��رورش مبنی بر این اس��ت
تا دانشآموزان دارای اس��تعداد برتر را از سایر
دانشآموزان جدا نکنی��م البته میپذیریم که
دانشآموزان با جداسازی و تحصیل در مدارس
سمپاد ،سرویس بهتری را دریافت خواهند کرد
اما آثار منفی تربیتی این جداس��ازی نیز قابل
اغماض نیس��ت بهگونهای که آث��ار منفی آن
بیشتر از فوایدش است.
معاون فنی سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد

جزئیات بیمه نخبگان
و استعدادهای برتر

نخبگان و اس��تعدادهای برتر کشور با انعقاد
توافقنامه بین س��ازمان تأمین اجتماعی و بنیاد
ملی نخبگان در چارچوب قانون بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه سازمان
تأمین اجتماعی درمیآیند .به گزارش ایس��نا،
محمدحس��ن زدا ،معاون فنی و درآمد سازمان
تأمین اجتماعی با بیان ای��ن مطلب ،افزود :آن
گروه از نخبگان و استعدادهای برتر که مشمول
طرحهای حمایتی بنیاد ملی نخبگان قرار داشته و
بهعنوان پژوهشگر (بدون احراز رابطه مزدبگیری)
شاغل محسوب شده و از سوی واحدهای تابعه
بنیاد ملی نخبگان در استان معرفی شده و تحت
پوش��ش مقررات حمایتی خاص قرار نداش��ته
باشند ،مش��مول این موافقتنامه قرار میگیرند.
وی اظهار کرد :متقاضیان پس از معرفی از سوی
بنیاد ملی نخبگان باید «حس��ب ضوابط مقرر
در قانون بیمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد»
نس��بت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه
صاحبان حرف و مش��اغل آزاد اقدام کنند .وی
گفت :با پیشنهاد بنیاد ملی نخبگان ،در مرکز هر
استان یک شعبه تأمین اجتماعی بهعنوان شعبه
عامل معرفی میشود تا به صورت متمرکز امور
مربوط به بیمه نخبگان و اس��تعدادهای برتر در
واحد اجرایی مربوطه انجام و مورد پیگیری قرار
گیرد .زدا افزود :حق بیمه هر یک از مش��موالن
بیمه نخبگان و استعدادهای برتر به طور جداگانه
محاس��به و بهصورت تجمیعی در قالب لیست
منضم به یک برگ پرداخت صادر و طی یک نامه
به نماینده آن بنیاد در اس��تان تحویل میشود
تا نس��بت به واریز حق بیمه به حساب سازمان
اقدام کند.

آخرین خبرها از تسهیالت
خودرویی معلوالن

معاون امور توانبخش��ی سازمان بهزیستی
کشور از واگذاری تسهیالت خرید خودروهای
داخلی مناسبسازیش��ده ب��ه معلوالن خبر
داد .یحیی سخنگویی ،معاون امور توانبخشی
سازمان بهزیس��تی کش��ور در این باره افزود:
طی رایزنیهایی که ب��ا وزارت صنعت ،معدن
و تجارت داش��تهایم ،ب��زودی تفاهمنامهای با
شرکتهای خودروسازی داخلی منعقد میشود
که براس��اس آن به جای خودروه��ای وارداتی
به معلوالن واجد ش��رایط که مجوز تسهیالت
خرید خودروهای گمرک��ی دارند ،خودروهای
داخلی واگذار میش��ود .معاون امور توانبخشی
سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت :براساس
این تفاهمنامه معلوالن در انتخاب ش��رکت و
نوع خودرو مجاز ب��وده و تمام این خودروها با
دریافت مبالغی بیشتر و بین  500هزار تومان
تا یکمیلیون تومان پس از مناسبسازی شدن،
تحویل داده میشوند.
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آوای شهر

وضعیت سوءمصرف مواد مخدر در کشور واکاوی شد

تیزی شیشه برگلوی 345هزار ایرانی

و در این رابطه بیش از  ۳۰۰هزار نفر دستگیر شدند
که  ۶۶هزار نفر آنها مصرفکننده بودند .همچنین
طی آمارهای بهدس��ت آمده ی��ک میلیون و ۳۲۵
هزار نفر تا س��ال  ۱۳۹۳مصرفکننده مواد مخدر
در کشور هستند که در بهترین شرایط  ۲۰درصد از
این معتادان میتوانند بهبود بیابند.

گروه اجتماعی :در حالی روزانه  ۱۰معتاد در کش��ور
جان خود را از دست میدهند که آمار کشفیات مواد
مخدر در روز هزارو 700کیلوگرم اس��ت و همچنین
روزان��ه  ۸۵۰قاچاقچی دس��تگیر میش��وند .به باور
کارشناسان ،انسان  ۶هزار سال به دلیل مصرف مواد
مخدر اعتیاد را تجربه کرده است و امروز مواد مخدر با
چرخش مالی هزارو 500میلیارد دالری در سال بعد
از تجارت نفت و توریسم و سالح حرف اول را میزند.
هر چند آمارها از مرگ  ۲۴۳میلیون معتاد در جهان
روایت دارد اما این چالش همچنان بزرگترین چالش
آدمی و دولتها محسوب میشود.

■■هشدار درباره اعتیاد دانشآموزی

قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود:
 ۶۷درص��د دانشآموزان مصرفکنن��ده موادمخدر
نخس��تین تجربه خود را از مدارس آغاز کردند و در
دانش��گاههای زیر نظر وزارتعل��وم  2/6درصد و در
دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت 1/6درصد
دانشجویان درگیر مصرف موادمخدر هستند.

■■رشد8/6درصدی مرگ و میر معتادان

به گزارش مهر ،آمارهای پزشکی قانونی کشور
در سالهای گذشته نشان میدهد روزانه تعدادی
از معتادان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود
را از دس��ت میدهند .براس��اس این آمارها از سال
 ۱۳۸۳تا س��ال  ۱۰( ۱۳۹۲س��ال) حدود  ۳۹هزار
و  ۴۰۶نف��ر به دلیل س��وءمصرف مواد مخدر جان
خود را از دست دادهاند که میانگین روزانه  ۱۰نفر
را تشکیل میدهد .در سال  ۹۳آنچه پزشکی قانونی
کشور اعالم کرده است نگرانکننده است .براساس
آمارها مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر
در  7ماهه امسال هزارو 762نفر و در  7ماهه سال
گذشته نیز هزارو 622نفر بوده است که متاسفانه
8/6درصد افزایش داشته است.

■■انهدام231کارگاه شیشه

همچنین در س��ال جاری  ۲۳۱کارگاه شیشه
در کش��ور منهدم ش��ده و یکهزار و  ۷۰۰کیلوگرم
شیش��ه هم کشف شده است .در آمارها آمده ۸۰۰
قبضه اسلحه از حملکنندگان موادمخدر به دست
آمده و طی درگیریها  ۱۴شهید را در راه مبارزه با
موادمخدر تقدیم کردهایم.
■■مواد مخدر در دسترس همگان!

■■اعتیاد 26درصد معتادان به شیشه

با این حال باز هم کارشناس��ان مخدر شیشه را
یکی از پرمصرفترین مخدرها در کشور میدانند به
نحوی که س��تاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این
اعالم کرده اس��ت ۳۴۵ :هزار نفر در سطح کشور،
ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف میکنند و شمار
معتادان به مصرف شیشه  ۲۶درصد از کل جمعیت
معتادان به مواد مخدر کشور است .همچنین میزان
مصرف ماده مخدر شیشه در کشور  ۱۲۶تن است
در حالی که میزان کشفیات این ماده مخدر صنعتی
 5تا  8تن است.

■■سیر نزولی قیمت مواد مخدر

افزایش تولید مواد مخدر در کشورهای همسایه
بر بازار مخدرها تاثیر گذاشته به نحوی که در بازار

مواد مخ��در از عمده تا خردهفروش کاهش قیمت
را مشاهده میکنیم که قیمت هروئین و شیشه با
کاهش زیادی روبهرو ش��ده است .براساس گزارش
پلیس ،قیمت هر کیلو تریاک در س��ال  90حدود
700هزارتومان بوده که در س��ال  91به 3میلیون
و 600هزار تومان افزایش پیدا کرد اما در سال 93
براساس گزارشهای میدانی صورت گرفته به یک
میلیون و 700هزارتومان کاهش پیدا کرده اس��ت.
همچنین هر کیلو هروئین در س��ال 90در حدود
3میلیون تومان قیمتگذاری شده که در سال 91به
14میلیون تومان رسیده است اما طی سال  93هر

رئیس پلیس فتای ناجا خبر داد

دستگیری  ۲۰هزارمجرم سایبری
گروه اجتماعی :رئیس پلیس فتای
پلیس
ناجا از دس��تگیری  ۲۰هزار نفر در
رابطه با جرائم سایبری از زمان راهاندازی پلیس فتا در
کشور خبر داد .به گزارش «وطن امروز» ،سردار کمال
هادیانف��ر ،رئیس پلیس فتای
ناجا در مراسم افتتاح ساختمان
مرک��زی پلیس فض��ای تولید
و تب��ادل اطالع��ات اظهار کرد:
 ۸۰درص��د نیروهای پلیس فتا
مهندس هس��تند و طی 3سال
گذشته تعداد زیادی از کارکنان موفق به کسب مدارک
کارشناس��ی ارش��د و دکترا در حوزه امنیت سایبری
شدهاند .همچنین  ۶۶دوره تخصصی از زمان راهاندازی
پلیس فتا در موضوعات گوناگون سایبری برای بیش از
گزارش 2حسین کرمانی :انگار نام سازمان
حفاظت محیطزیست با حاشیه
گره خورده اس��ت و هر کجا نامی از معصومه ابتکار
به میان میآید رد پای یک فعالیت سیاسی هم به
چشم میخورد .اقدامات حاشیهای در این سازمان
اصل صیانت و حفاظت از محیطزیس��ت را به فرع
تبدیل ک��رده و موج اعتراضات را از خوزس��تان تا
بهارستان گسترش داده است .حضور ابتکار در یک
مراسم سیاسی درس��ت زمانی که مردم خوزستان
نیازمند کمکرس��انی مدیران س��ازمان حفاظت
محیطزیست هستند به عنوان یکی از حاشیههای
پ��ر رنگتر از متن این س��ازمان مطرح اس��ت که
واکنش جدی بسیاری از نمایندگان را نیز به دنبال
داشته است تا جایی که تقاضا برای استعفای ابتکار
نیز از سوی بهارستاننشینان مطرح شده است.
■■رسیدگی به محیطزیست در وقت اضافه

پرداختن رئیس سازمان محیطزیست به کارهای
حاشیهای و سیاسی و نبود تمرکز بر رفع مشکالت
زیس��تمحیطی کش��ور بویژه موضوع ریزگردهای
استان خوزستان کار را به جایی رساند که سیدراضی
ن��وری ،نماینده مردم ش��وش در مجلس ش��ورای
اس�لامی در واکنش به این ش��یوه عملکرد گفته
است :زمانی که استان خوزستان و استان سیستان
و بلوچستان در محاصره ریزگردها و توفانهای شن
ق��رار گرفتهاند ،سیاس��یبازی و بیان صحبتهای
غیرتخصصی به صالح نیست ،بهتر است اگر خانم
ابتکار وق��ت اضافهای دارند آن را به مردم اس��تان
خوزستان و استانهای همجوار اختصاص دهند تا
مشکلی از مشکالت این مردم مظلوم حل شود.
■■نارضایتی مردم از عملکرد ابتکار

این در حالی است که اختصاص ندادن زمان الزم
از سوی رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به رفع

هزار و  500نفر برگزار شده است .وی از وقوع ۳۲هزار
پرونده س��ایبری از زمان راهاندازی پلیس فتا خبر داد
و گفت ۲۷ :هزار پرونده کش��ف شد و طی این مدت
 ۲۰هزار مجرم سایبری توسط پلیس دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره
به اینکه قدرت کشف پلیس فتا
در جرائم س��ایبری متوسط ۸۳
درصد بوده است ،بیان داشت :در
سال جاری موفق به کشف ۹۲
درصدی جرائم در فضای مجازی
شدیم .سردار هادیانفر در رابطه با علل و انگیزه جرائم
سایبری در کشور افزود ۸۱ :درصد علل جرائم مالی،
 ۱۲درصد ضداخالقی۳ ،درصد سیاسی  -امنیتی و ۲
درصد سرگرمی است.

کیلو هروئین 2میلی��ون و 500هزار تومان قیمت
دارد .عالوه بر این هر کیلو شیش��ه در س��ال 90و
براس��اس گزارش پلیس 5میلیون تومان بوده که
در سال 91به 17میلیون تومان رسیده و با کاهش
چش��مگیری در س��ال  93قیمت هر کیلو شیشه
12میلیون تومان برآورد شده است.

■■دستگیری  ۳۰۰هزار قاچاقچی در سال ۹۳

این در حالی است که علیرضا جزینی قائممقام
دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان
اینکه  ۴۶۸تن موادمخدر در  ۱۰ماه اول س��ال در
کشور کشف شده است ،گفته است :طی این  ۱۰ماه

دبیر انجمن اقتصاد سالمت هشدار داد

ظهور پدیده «دالل پزشکی» در کشور
سالمت گ�روه اجتماع�ی :در برخی مراکز
درمان��ی در ته��ران و همچنین در
 2ش��هر ب��زرگ دیگر کش��ور ،دالل پزش��کی وجود
دارد .به گزارش ایس��نا ،شهرام توفیقی ،دبیر انجمن
اقتصاد س�لامت ای��ران با بیان
این مطل��ب گف��ت :بازیگران
بازار سالمت بیماران ،پزشکان،
دول��ت ،موسس��ات ارائهدهنده
مراقبت و س�لامت ،شرکتها و
موسسات بیمهای و شرکتهای
تامینکننده دارو هستند اما این  6بازیگر دارای تضاد
منابع هس��تند .وی با بیان اینکه در طرح تحول نظام
س�لامت ،واکنشهای بس��یار متعددی از هر یک از
بازیگران به منظور حف��ظ جایگاه خود وجود خواهد

نمایندگان از فعالیتهای سیاسی سازمان حفاظت محیط زیست گالیه دارند

اهوازیها در بیمارستان ،ابتکار در جشن سیاسی
نمایندگان خواستار استعفای ابتکار هستند

مشکالت زیستمحیطی از جمله رفع ریزگردهای
استان خوزستان و حضور در مراسم سیاسی صدای
گالیه مردم خوزس��تان را نیز بلند کرده است .این
موضوعی اس��ت ک��ه ناصر صالحینس��ب ،نماینده
دشتآزادگان در مجلس شورای اسالمی نیز با تایید
آن به تسنیم گفته است :اگر پای صحبتهای مردم
بنشینیم حرفهای بسیاری برای گفتن دارند .من
ب��ه نمایندگی از مردم دش��تآزادگان میگویم که
مردم بشدت از عملکرد ابتکار در این منطقه ناراضی
هستند .وی که معتقد است رئیس سازمان حفاظت
محیطزیس��ت به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی
نداش��ته است ،بیان داش��ت :مدت زمانی که ابتکار
رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست بوده نزدیک
به  10س��ال است و فرصت بسیاری داشت تا ایران
را از لح��اظ زیس��تمحیطی در ش��رایط ثابت و نه
ایدهآل قرار دهد اما متاسفانه این فرصت و این مدت
طوالنی در مسیر دیگر و برای مسائلی دیگر هزینه
شد و به همین دلیل امروز میبینیم که چه در استان
خوزستان و چه در استانهای همجوار منابع آبی از
بین رفته ،پوش��ش خاکی و گیاهی بشدت تضعیف
ش��ده و حتی میزان پراکندگی و تعداد جانوران نیز
بشدت تقلیل یافته که تمام اینها نشان از انحراف در
کار و پرداختن به کارهای حاشیهای است که نسبت
به حفاظت از محیطزیست اولویت کمتری دارد.
■■هورالعظیمقربانیسوءمدیریت

جال��ب اینجاس��ت که این نماین��ده مجلس با
تش��ریح ماجرای خشک ش��دن تاالب هورالعظیم

ام��اناهلل قراييمق��دم جامعهش��ناس با انتقاد
نسبت به اين موضوع كه متاسفانه بسياري از مواد
مخدر بهراحتي قابل دسترسی است ،بیان داشت:
گاه��ي مواد مخدر آس��انتر از قرص آس��پرين در
اختيار معتادان قرار ميگيرد .قراييمقدم با اشاره به
آمار  10/5درصدي بيكاري و زيرخط فقر قرارگرفتن
تعدادي از افراد جامعه اظهار داشت :پركردن اوقات
فراغت جوانان و پاكسازي مناطق آلوده الزم است
در كنار ساير ريشههاي گرايش به اعتياد مورد توجه
قرار گيرد .البته صدا و سيما بايد با اجراي برنامههاي
مناس��ب و ش��اد براي جوانان آنها را به سوي خود
جذب كند و پس آز آن با فرهنگس��ازي و آموزش
در جهت پيشگيري از اعتياد گامهاي موثر بردارد.
ب��ه گفته وی ،افزايش طالق ،مش��كالت اقتصادي
خانوادهه��ا ،بيكاري و كمبود ش��ادي از عواملي به
ش��مار ميرود كه فضاي جامعه را مس��موم کرده
كه بايد براي رفع اين مش��كالت ،اقدامات مستمر،
كارشناسيشده و اساسي انجام گيرد.

ب��ه عنوان نمونهای از س��وءمدیریت این س��ازمان
بیان داش��ت :تاالب هورالعظیم یکی بزرگترین و
ارزشمندترینسرمایههایزیستمحیطیاینکشور
بود که متاسفانه با سوءمدیریت مستقیم ابتکار به
یک بیایان و مبدأ ریزگردها تبدیل ش��ده اس��ت.
150هزار هکتار از این دریاچه امروز خش��ک است
و هزاران نفر بیکار شدهاند.
■■ابتکار از مردم عذرخواهی کند

صالحینس��بت خاطرنش��ان کرد :ابتکار اگر به
عملکرد  10ساله خود نگاه کند و تنها به کارهایی
بر زمین مانده در استان خوزستان بنگرد ،باید برای
دفاع از ش��خصیت حقیقی و حقوقی خود و جهت
عذرخواه��ی از مردم مظلوم خوزس��تان که در این
س��الها نه تنها کاری برای بهبود وضعیت زندگی
آنها انجام نش��د ،بلکه وضعیت زیستمحیطی آنها
روز به روز بدتر ش��د ،اس��تعفا دهد و با اس��تعفا به
افکارعمومی بگوید که من نتواسنتم و عذرخواهی
کند .وی تصریح کرد :ابتکار در شورای ملی آب هم
هیچ اقدام درستی نداش��ته ،درباره نجات تاالبها
تالشی نکرده ،حتی در زمانی که سدهای غیراصولی
و کارشناس��ی نشده در باالدست رود کرخه احداث
شد وی هیچ دفاعی از فضای زیستمحیطی نکرد
که همین اقدامات نشان میدهد وی کارنامه بسیار
بدی داشته و تنها باید برای حفظ شأن خود استعفا
بدهد و از مردم عذرخواهی کند.
■■مردم در بیمارستان ،ابتکار در جشن سیاسی

از دیگر نمایندگانی که روز گذش��ته نسبت به

داشت ،تصریح کرد :بیمارستانهای خصوصی در این
ش��رایط سعی در جذب بیماران دارند ،زیرا از یک سو
برای تامین منابع پایدار خود حاضر میشوند از منافع
درازمدت دست بردارند و از دیگر سو اگر بیمار جذب
نکنند ممکن اس��ت بسیاری از
پزشکان بیکار ش��وند .توفیقی
یکی دیگر از نتایج این ش��رایط
را ظهور پدیده «دالل پزشکی»
عنوان کرد و گف��ت :زمانی که
مراجع��ه ب��ه بیمارس��تانهای
دولتی افزایش مییابد ،انتظار در بیمارستانها نیز زیاد
میش��ود و در چنین ش��رایطی پدیدهای به نام دالل
پزش��کی ایجاد میشود که در برخی از مراکز درمانی
تهران و همچنین در  2شهر بزرگ دیگر دیده میشود.
عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیطزیست انتقاد
کرد ناصر س��ودانی ،نماینده مردم اهواز در مجلس
ش��ورای اسالمی بود .وی با اشاره به حضور رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست در نشست سیاسی
یک تشکل دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف
و استمرار وضعیت نابسامان در اهواز ،اظهار داشت:
نباید س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت تبدیل به
س��ازمان حفاظت از یک جریان سیاسی شود ،چرا
که تنها وظیفه س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت،
همانطور که از نام این سازمان پیداست ،پاسداری
از محیطزیس��ت اس��ت .این نماینده خاطرنش��ان
کرد :در حالی که بیمارس��تانهای خوزستان مملو
از دردمندانی اس��ت که به دلی��ل هجوم گردوغبار
بس��تری ش��دند ،ابتکار ب��ه فکر مقاصد سیاس��ی
خودش اس��ت .این رفتارها تنها باعث آلوده شدن
محیطزیست به مسائل سیاسی میشود.
■■به نام محیطزیست به کام سیاست

وی ب��ا بیان اینک��ه ما در این چند ماه ش��اهد
بودیم بودجه این سازمان صرف برپایی همایشها
و نشس��تهای جناحی ش��ده اس��ت ،اف��زود :این
همایشها در ظاهر در رابطه با محیطزیست بودند
اما در اصل برای پیشبرد مقاصد سیاسی یک جریان
خاص برگزار میشد.

■■تشکیلفلهایNGOهایزیستمحیطی

همچنین رسولعلی اشرفیپور ،مدیرکل سابق
محیطزیس��ت تهران در واکنش به ارتباط دادن
بودجه NGOها به معضل ریزگردها گفته است:
NGOهای زیستمحیطی در دهه  ۷۰به صورت
فلهای ش��کل گرفتند و اکنون صحیح نیست در
شرایط سخت اقتصادی کشور ،پولی را در بودجه
با این شعار پرطمطراق که آموزش محیطزیست
از طریق NGOها شکل بگیرد ،در نظر بگیریم.

شهردار تهران خبر داد

ورود خودروها به محدود ه طرح
ترافیک براساس آالیندگی

هی��چ اش��کالی ن��دارد ک��ه
خودروهای��ی ک��ه آالین��ده
نیس��تند و از س��وختهای
پاک اس��تفاده میکنند ،وارد
منطقه طرح ترافیک ش��وند.
به گزارش فارس ،محمدباقر قالیباف ،ش��هردار
ته��ران در کنفران��س حملونق��ل و ترافیک،
آلودگی ه��وا را مهمتریم چالش ش��هر تهران
عنوان کرد و افزود :امروز وقتی به اظهارنظرهای
کارشناسان و اندیشمندان حوزههای شهری نیز
نگاه میکنیم ،مهمترین چالش برای رسیدن به
ارتقای کیفیت زندگ��ی «آلودگی هوا» عنوان
شده اس��ت .به گفته قالیباف ،امروز خودروها
بی��ش از  80درصد س��هم آلودگی ه��وا را به
خود اختصاص دادهان��د ،در حقیقت خودروها
منبع اصلی تولید ذرات معلق هس��تند .وی با
اشاره به اینکه امروز یک موتوسیکلت 60 ،برابر
یک خودروی استاندارد ایجاد آلودگی میکند،
گفت :برهمین اساس میطلبد همه شهروندان
برای حفظ محیط زیس��ت مش��ارکت جدی
داشته باشند .ش��هردار تهران با اشاره به اینکه
درحال حاضر در بیش از  600جبهه کاری در
مترو بهصورت ش��بانهروزی در حال انجام کار
هستیم ،یادآور شد :بزرگراههای تهران به 540
کیلومتر افزایش یافتهاند و در حقیقت به اندازه
همه دورههای گذش��ته در حوزه حملونقل و
ترافیک کار انجام ش��ده اس��ت .وی با اشاره به
استفاده از تصمیمات ناگهانی از جمله اجرای
طرحهای ترافیکی مانند زوج یا فرد تصریح کرد:
به طور قطع چنین تصمیماتی تاثیرات منفی
زی��ادی بر زندگی م��ردم دارد .نباید مردم را از
حقوقش��ان محروم کنیم .باید در شهر تهران
رویکردها را تغییر دهیم و از اعمال سیاستهای
پیش��ین فاصله بگیریم .ش��هردار تهران بیان
کرد :امروز هیچ اش��کالی ندارد خودروهایی که
آالینده نیستند و از سوختهای پاک استفاده
میکنن��د ،وارد منطقه طرح ترافیک بش��وند.
باید رویکردمان را از ترافیک به سمت رویکرد
محیطزیستیتغییردهیم.

احداث  300کیلومتر فضای سبز
در پایتخت

مدیرعامل س��ازمان بوستانها و فضای سبز
ش��هر تهران از ایجاد فضای س��بز در حاش��یه
بزرگراهه��ای آزادگان ،ام��ام رضا (ع) ،ش��هید
شوش��تری و شهید رستگارمقدم خبر داد .علی
محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستانها و
فضای سبز ش��هر تهران درباره پروژههای ایجاد
فضای س��بز در حاشیه و بدنه بزرگراههای شهر
ته��ران افزود :این پروژهه��ا برای تلطیف منظر
ش��هری ،توسعه فضای س��بز در بدنه و حاشیه
بزرگراههای شهر تهران در حال انجام است .وی
به ایس��نا گفت :بازپیرایی چهره مخدوش شهر،
آرامش روحی و روانی شهروندان و توزیع عادالنه
فضای سبز از آثار احداث فضای سبز در حاشیه
و بدنه بزرگراههای ش��هر تهران است .مختاری
با بیان اینک��ه تاکنون بی��ش از  300کیلومتر
در حاش��یه و بدنه بزرگراهها فضای سبز ایجاد
شده اس��ت ،یادآورش��د :تاکنون احداث فضای
سبز حاشیه بسیاری از بزرگراههای شهر تهران
از جمله ش��هید مدرس ،شهید همت ،آزادگان،
ش��هید چمران ،ش��هید باکری ،شهید حکیم،
یادگار ام��ام(ره) و امام علی(ع) به طول بیش از
 300کیلومتر در مسیر رفت و برگشت به پایان
رسیده است.
جوانان

ازدواج 16میلیون جوان
در گرو کمک دولت

اگر طی  2سال برای جمعیت جوان کشور
که رنج سنی  25تا  29سال است اقدام اساسی
در زمینه ازدواج فراهم نش��ود با آسیب جدی
در آینده روبهرو میشوند .محمدتقی حسنزاده،
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا اش��اره به ضرورت
برنامهری��زی و مدیری��ت خان��واده در ازدواج
جوانان اظهار کرد :متاسفانه بعد معنوی تربیتی
و روحی ازدواج و اینکه ازدواج با نگاه تش��کیل
خانواده چشمانداز مطلوب دارد با غفلت روبهرو
شده است و بیش��تر به جنبه مادی و ظاهری
ازدواج پرداخته میش��ود .وی با تاکید بر اینکه
باید ازدواج جوان��ان را به خانواده برگردانیم به
باش��گاه خبرن��گاران گفت :با توج��ه به وجود
16میلیون جوان بین  20تا 29سال در کشور،
دول��ت هم بای��د در زمین��ه ازدواج جوانان که
مهمترین موضوع تامین مسکن و شغل جوانان
اس��ت ،کاری اساس��ی انجام دهد.حسنزاده با
اشاره به لزوم فراهم کردن مقوله اساسی ازدواج
و اشتغال برای گروههای سنی  25تا 29سال،
بیان داشت :اگر در  2سال نتوانیم برای جمعیت
8میلیونی جوان امکانات ازدواج و اشتغال فراهم
کنیم ،بهطور قطع آنها با آسیبهای جدی در
آینده روبهرو خواهند شد.

