اعتراض زلزلهای نماینده تهران به شهرداری تهران

سهشنبه  21آبان 1398
وطنامروز شماره 2788

نماینده مردم تهران درباره مقاومت خانههای استان تهران و آمادگی نهادهای ذیربط در صورت وقوع زلزله در پایتخت ،گفت:
متأسفانه برای مقابله با یک زلزله بزرگ یعنی با ریشتر باال آمادگی کافی در استان تهران وجود ندارد .پروانه مافی در گفتوگو با
ی و مدیریت بحران باید تالشهای بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند.
خانه ملت ،افزود :برای ایجاد آمادگی کامل ،شهردار 

اجتماعی

مجلس

استقرار ستاد ثبت اموال و دارایی
مسؤوالن در مجلس

س��خنگوی هیأترئیس��ه مجلس از استقرار ستادی
برای اخذ کد ثنا از سوی نمایندگان جهت ثبت اموال و
داراییهای خود در سامانه قوهقضائیه خبر داد .به گزارش
خانه ملت ،اسداهلل عباسی با حضور در جمع خبرنگاران
بعد از استقرار و راهاندازی سامانه ثبت اموال و داراییهای
نمایندگان در مجلس گفت :با تعاملی که میان قوهقضائیه
و مجلس ایجاد ش��د ،مت��ن آییننامه اجرایی قانونی که
مجلس درباره ثبت اموال و داراییهای مسؤوالن بانی آن
بود در قوه مقننه نیز به اجرا درآمد و س��امانه مربوط در
اینجا مستقر شد .وی تصریح کرد :این قانون حدود ۲۵۰
تا  ۳۰۰هزار نفر از مس��ؤوالن را که از تاریخ  ۲۳دی ۹۴
مسؤولیتی برعهده گرفتهاند ،شامل میشود و باید نسبت
ب��ه ثبت ام��وال و داراییهای خود اقدام کنند و در پایان
مدت مسؤولیت خود نیز باید این اموال را به ثبت مجدد
برسانند .وی افزود :بر همین اساس نمایندگان هماکنون
داراییها و اموال خود را ثبت میکنند و در پایان کار خود
در خرداد ماه سال آینده نیز بار دیگر نسبت به ثبت اموال
خود اقدام خواهند کرد.

پایتخت

افتتاح ایستگاه مولوی در خط  ۷مترو

مدیرعامل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)
از افتتاح رسمی ایستگاه مولوی به همراه  2رام قطار خبر
داد .علی امام گفت :این  2رام قطار جزو نسل  ۵و گروههای
 ۵۴۰و  ۵۴۱است و تا پایان سال  ۴رام قطار دیگر از ۷۲
واگن ترخیص شده از گمرک ،وارد مدار بهرهبرداری خواهد
شد .وی با بیان اینکه ایستگاه مولوی  2ورودی شمالی و
جنوبی دارد ،تصریح کرد :ورودی جنوبی این ایستگاه همراه
با  ۸دستگاه پله برقی فعال ،در آیندهای نزدیک بهرهبرداری
خواهد شد .علی امام گفت :این ایستگاه به طول  ۱۶۰متر
جزو مسیر سبز مترو به شمار میرود تا در مواقع بحران به
راحتی مسافران را از طریق مسیرهای اضطراری به سطح
زمین هدایت کند.

جامعه

ایران جزو  5کشور سالمند جهان
میشود

گزارش «وطن امروز»
ازآخرینوضعیت صنعت داروسازی درشرایط تحریم

در مسیر
خودکفایی دارویی

رئیسدانشکدهداروسازیدانشگاهعلومپزشکیبقیهاهلل
در گفتوگو با «وطن امروز» :در حال رسیدن به مرحله
تولید مازاد و صادرات دارو هستیم
اسداهلل خسروی
خبرنگار

تحریمها س��رعت پیش��رفت در صنعت داروسازی را بشدت
افزایش داده تا جایی که هماکنون داروهای گیاهی نیز در کشور
تولید میشود و حتی تولید مواد اولیه دارویی هم آغاز شده است.
تحریمهای ظالمانه علیه کش��ورمان فرصتی شد تا ایران اسالمی
همچنان مس��یر پیش��رفت را با خوداتکای��ی در تولید کاالهای
اس��تراتژیک برای قطع وابس��تگی در پیش گیرد ،تا جایی که به
گفته رئیس دانش��کده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل،
اکنون عالوه بر تولید انواع دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور،
خوشبختانه توان صادرات این کاالها را نیز داریم.
عبدالمجید چراغعلی در گفتوگو با «وطنامروز» ،درباره وضعیت
دارویی کشور و نیز اقدامات داروسازان داخلی توسط سپاه گفت:
تولید دارو و تجهیزات پزش��کی در داخل از همان س��الهای اول
دفاعمق��دس مورد توجه قرار گرفت و اقدامات الزم در این زمینه
انجام شد ،تا جایی که اکنون داروهای ساخته شده در داخل کشور
دارای کیفیتی بس��یار باال و برخوردار از آخرین استانداردهای روز
دنیاست .این بدان معناست که در این شرایط تحریمی نیازی به
واردات داروی خارجی و تجهیزات پزشکی جز در موارد بسیار اندک
نداریم .وی صنعت داروسازی در ایران را صنعتی پیشرو معرفی کرد
و گفت 110 :کارخانه داروس��از با قدمتی چندین ساله در کشور
مشغول تولید انواع دارو هستند .عالوه بر این از سال  93با تاسیس
دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،زمینه جذب
دانشجویان در رشته داروسازی مهیا شده است.
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل با بیان
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور
حادثه
گف��ت 1115 :میلی��ارد ری��ال اعتبار
بالعوض به مناطق زلزلهزده اختصاص یافت.
اس��ماعیل نجار در گفتوگو با ف��ارس ،درباره اقدامات
انجام ش��ده در مناطق زلزلهزده اظهار داش��ت :بر اس��اس
بررس��یهای صورت گرفته در جلس��ات مش��خص شد 3
ه��زار واحد مس��کونی نیاز به بازس��ازی و ح��دود  2هزار
واحد مسکونی ،تجاری در شهرها و روستاها نیاز به تعمیر
دارد که اعتب��ارات الزم در این خصوص اختصاص خواهد
یافت .وی گف��ت :اعتبار بالعوض جهت بازس��ازی اماکن
مس��کونی روس��تایی  10میلیون توم��ان و جهت تعمیر
اماکن تجاری ،ش��هری و روس��تایی  5میلیون تومان است
و همینط��ور اعتبار بالع��وض برای تامین ل��وازم خانگی
 5میلی��ون تومان اس��ت .رئیس س��ازمان مدیریت بحران
کشور خاطرنشان کرد :اعتبار بالعوض الزم جهت بازسازی

اینکه ظرفیت تولید دارو در کشور بسیار باالست و نباید نگران تحریم
این کاال باشیم ،اظهار داشت :آمریکا ایران را به صورت مستقیم و
غیرمستقیم در بخش دارو و تجهیزات پزشکی تحریم کرده است
اما از آنجایی که تولید هر نوع دارویی در کشور امکانپذیر است،
بنابراین تحریم دارو بیاثر اس��ت ،چرا که داروهای تولید شده در
ایران با داروهای مشابه خارجی قدرت رقابت دارند.
وی به توان داروسازان داخلی در ساخت انواع دارو بویژه داروهای
بیولوژی��ک (انواع آنتیبیوتیکها) اش��اره ک��رد و گفت :موفقیت
داروسازان کشور در تولید انواع دارو در داخل ستودنی است ،چرا
که در گذشته خیلی از نیازهای دارویی بویژه داروهای مورد استفاده
توسط بیماران خاص -که قیمت باالیی نیز دارند -از خارج از کشور
تامین میش��د اما اکنون در این بخش خودکفا هستیم .به همت
متخصصان داخلی در شرکتهای دانشبنیان ،تولید انواع مواد اولیه
تهیه دارو نیز در کشور انجام میشود .این در حالی است که قبال
مواد اولیه برای تولید دارو نیز از خارج وارد میشد.
■■ساخت داروهای گیاهی

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل افزود:
داروسازان کشورمان عالوه بر ساخت انواع داروهایی که در دنیا تولید
میشود ،حتی برای تولید داروهای گیاهی نیز وارد عمل شدهاند
تا نیاز مردم به انواع دارو در داخل میس��ر و دسترسی آنها به این
کاال آسان باشد .وی گفت :سرعت پیشرفت تولید دارو و تجهیزات
پزشکی در دنیا باالست ،در چنین شرایطی ما نیز باید خود را در این
بخش اگرچه محدودیتهایی نیز هست ،روزآمد کنیم.
چراغعلی با بیان اینکه در راستای حفظ شرایط پایدار تولید دارو
در کشور ،منابع الزم در اختیار داروسازان و تولیدکنندگان تجهیزات
پزشکی قرار میگیرد ،تصریح کرد :با وجود اینکه تحریمها مشکالتی

آژیر

کشته و زخمیشدن  ۴5نفر
در تصادف نهبندان

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از
فوت  4نفر و مصدومیت  41نفر در
تصادف اتوبوس و کامیون در محور
نهبندان خبر داد .مجتبی خالدی در
گفتوگو با میزان ،گفت :این حادثه
در محور نهبندان رخ داد و متأسفانه  ۴نفر جان باختند.
به گفته وی ،مسافران اتوبوس از اتباع پاکستانی بودند
که اغلب آنها در محل درمان ش��دند و  ۱۰نفر توس��ط
اورژانس هوایی به بیمارستان انتقال یافتند .وی افزود:
پس از اعالم حادثه ۵ ،دستگاه آمبوالنس به محل اعزام
شدند .سخنگوی اورژانس کشور افزود ۲ :نفر از فوتیها
ایرانی هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو :تحریمهای دارویی به فرصت تبدیل شد

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به رونمایی از 4قلم داروی پروبیوتیک و 14مولکول جدید دارویی گفت :تحریمهای آمریکا
طیسالهایاخیربهفرصتتبدیلشد هاست.محمدرضاشانهسازبااشارهبهتحریمهایظالمانهآمریکاعلیهکشورمانتوضیح
داد :خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده مشاهده میکنیم که این تحریمهای ظالمانه ،تولیدکنندگان دارو و تجهیزات
پزشکی را به سمت تولید محصوالت جدیدتر پیش برده است و انگیزه آنها افزایش یافته به طوری که طی روزهای گذشته
شاهد رونمایی از  4قلم داروی پروبیوتیک و  14مولکول جدید دارویی بودیم .وی با بیان اینکه تعداد زیادی از کارخانههای
دارویی و تجهیزات پزشکی محصوالت جدیدی را برای رونمایی دارند ،گفت :طی روزهای آتی نیز از این محصوالت جدید
رونمایی خواهد شد .شانهساز در گفتوگو با فارس ،با اشاره به تحریمهای جدید خزانهداری آمریکا تاکید کرد :این هم یکی
دیگر از حرکات زشت کشور آمریکا بود که مستقیم ًا سالمت مردم را هدف قرار داده است و تمام تالش خود را به کار گرفتهاند
تا ارتباط بانکهایی را که با ما در ارتباط هستند ،با ایران قطع کنند اما به کمک خداوند ما این تحریمها را به فرصت تبدیل
خواهیم کرد و تمام تالش خود را برای تولید محصوالت جدید به کار خواهیم گرفت.

اختصاص اعتبار بالعوض به مناطق زلزلهزده
واحده��ای جای��گاه دامی 5
میلی��ون تومان اس��ت و 15
میلیون تومان نیز تس��هیالت
بانک��ی برای ه��ر واحد دامی
آسیبدیده اختصاص مییابد.
نجار در ادامه یادآور ش��د:
تسهیالت بانکی برای بازسازی
اماکن روستایی به ارزش 40
میلیون تومان و برای تعمیر اماکن مسکونی ،تجاری شهری
و روس��تایی  15میلیون تومان است .وی گفت :همچنین
مصوب شده است تسهیالت بانکی جهت تامین لوازم خانگی

کسر حق جذب در حقوق بازنشستگی لحاظ میشود
یک پژوهشگر حوزه جمعیت گفت :در صورت عدم
توجه مس��ؤوالن و ادامه روند کنونی ،ایران تا  ۳۰سال
آینده جزو  ۵کش��ور س��المند جهان خواهد بود .صالح
قاسمی در گفتوگو با مهر ،با اشاره بر تاکید رهبر معظم
انقالب بر مس��أله تحدید نسل و کاهش جمعیت جوان
کشور گفت :در حال حاضر به ازای هر  ۱۰نفر یک فرد
سالمند باالی  ۶۰سال داریم و  ۹نفر زیر  ۶۰سال هستند،
این در حالی اس��ت که این رق��م در حدود  ۲۵الی ۳۰
سال آینده بشدت تغییر خواهد کرد و با بحران سالمندی
روبهرو خواهیم شد .قاسمی افزود :تا  ۳۰سال آینده از هر
 3نفر یک فرد باالی  ۶۰سال در کشور خواهیم داشت
و این امر مش��کالت بسیاری را در حوزههای مختلف از
جمله اش��تغال ،بیمه ،اقتص��اد و فرهنگ ایجاد خواهد
کرد .قاس��می با اش��اره بر نگرانی و هشدار مقام معظم
رهبری نس��بت به کاهش تراکم جمعیت جوان کشور
و بروز خطرات فراوان در دهههای آینده ،خاطرنش��ان
کرد :سالهاست که کارشناسان جمعیتشناسی نسبت
به این موضوع هش��دار میدهند ولی مسؤوالن توجهی
نمیکنن��د اما حال و با تاکید اخیر رهبر معظم انقالب
درباره این موضوع ،الزم است مقامات مسؤول هشدارها
را جدی بگیرند.

■■مردم نگران تأمین دارو نباشند

موج تبدیل تهدید به فرصت در داروسازی به غیر از نهادهای
غیردولتی به وزارت بهداش��ت هم رسیده است .عضو کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجلس در اینباره گفت :وزارت بهداش��ت با
همه شرایط دشوار تحریم توانس��ته  ۵درصد داروی وارداتی را از
روشهای مختلف تامین کند و  ۹۵درصد دارو توسط شرکتهای
ایرانی تولید میشود؛ در نتیجه مردم نباید نگران تامین دارو باشند
اما همواره جای انتقاد از سیاستهای نادرست آمریکا وجود دارد.
حیدرعلی عابدی درباره تحریم دارو توسط آمریکا افزود :بخشی از

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد

باابطالتصمیمشورایتوسعهمدیریت

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکتهای
واگذار شده دولتی با ابطال تصمیم شورای توسعه مدیریت لحاظ
میش��ود .به گ��زارش روابط عمومی دیوان عدال��ت اداری ،پیرو
شکایت تعدادی از شاکیان خصوصی،
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
این مورد وارد بحث و بررس��ی ش��د.
در شکایت وکیل ش��کات از صندوق
بازنشستگی کش��وری و سازمان امور
اداری و اس��تخدامی و شورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی چنین آمده
بود :موکالن که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند ،پیش
از واگذاری شرکت مذکور فوقالعادهای به نام حق جذب دریافت
میکردن��د که بخش ثابتی از حق��وق بوده و در حکم کارگزینی

را برای کش��ور ایجاد کرده اس��ت اما مجموعه وزارت بهداشت و
دستاندرکاران مرتبط در تالشند مشکلی سالمت مردم را تهدید
نکند ،بنابراین حمایتهای الزم از صنعت داروسازی انجام میشود.

قید میشده است .صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه
مورد اعتراض ،اس��تعالمی از ش��ورای توسعه مدیریت میگیرد
که ش��ورای مذکور به موجب تصمیم م��ورخ  90/11/1ذکری از
حق جذب برای کس��ر س��هم صندوق
بازنشستگی نمیآورد و با توجه به پاسخ
آن ،به صندوق بازنشستگی نیز موضوع
را بخشنامه میکند که این بخشنامه با
توجه به اینکه طی آن اعالم شده کسور
حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی
تاثیری ندارد ،مورد اعتراض است .بنابراین
درخواست ابطال مقررات مورد شکایت ارائه میشود .با این وجود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررس��ی ،مقررات مورد
شکایت را مغایر قانون دانست و با اکثریت آرا رای به ابطال آنها داد.

موارد مطرح شده درباره تحریم دارو ،سیاسی است و مصرف خارجی
دارد .به طور مثال وقتی با رئیس سازمان جهانی بهداشت صحبت
میکنیم ،باید موضعگیری خارجی داش��ته باش��یم و به سازمان
جهانی بهداشت اعالم کنیم سلسله مراتب تهیه دارو دچار تحریم
است .یعنی بانکها اجازه کار کردن با بانکهای سایر کشورها را
برای مراودات مالی ندارند .وی ادامه داد :از طرفی وزارت بهداشت
ایران نیز دست و پا بسته نیست و روشهای مختلفی برای تهیه
دارو وجود دارد که نمیتوان این مسیرها را به صورت علنی اعالم
کرد که بعد دش��منان کش��ور این مس��یرها را نیز مسدود کنند.
نماینده مردم در مجلس بیان کرد :همچنین  ۹۵درصد داروهای
مصرفی ،تولید شرکتهای پرتوان داخلی است و نباید برای تهیه آن
 5درصد برای جامعه اضطراب بیمورد ایجاد کرد.

 15میلیون تومان باشد.
رئیس س��ازمان مدیریت
بحران کشور خاطرنشان کرد:
در زلزله اخیر شهرستانهای
میانه و س��راب واقع در استان
آذربایجان شرقی حدود  5هزار
واحد مسکونی آسیب دیدهاند
که بعضی از آنها نیاز به تعمیر
و بعضی دیگر نیاز به بازس��ازی دارد و ما تمام تالشمان را
میکنیم با توجه به پیش رو بودن فصل س��رما مسکنهای
مردم را بالفاصله بس��ازیم .وی خاطرنشان کرد :در مجموع

یکهزار و  115میلیارد تومان اعتبار ش��امل کمک بالعوض
جه��ت احداث  3هزار واحد مس��کونی روس��تایی و تعمیر
واحدهای مسکونی شهری و روستایی و همینطور  2هزار و
 175میلیارد ریال نیز تسهیالت بانکی ارزانقیمت با کارمزد 4
درصد در مناطق روستایی و شهری حادثهدیده اختصاص یافته
است.
■■شبهای زیر صفر درجه در مناطق زلزلهزده

سازمان هواشناسی اعالم کرده است ،هوای سرد طی این
هفته در نواحی زلزلهزده شمال غرب کشور ماندگار خواهد
بود و دمای هوا در برخی نقاط به منفی  ۷درجه خواهد رسید.
همچنین رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر
نیز از اسکان اضطراری  ۱۰هزار و  ۴۷۲نفر با برپایی  ۲هزار
و  ۶۱۸چادر امدادی و توزیع یکهزار و  ۲۸۶بس��ته غذایی
 ۷۲ساعته میان از زلزلهزدگان خبر داد .توزیع اقالم امدادی
و بستههای غذایی میان زلزلهزدگان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پایتخت:

دستگاه قضایی به موضوع ترافیک ورود کند
فرمانده انتظامی پایتخت گفت :با توجه به اینکه موضوع
ترافیک مشکالتی برای مردم ایجاد کرده است از دستگاه قضایی
درخواست میکنیم به این موضوع ورود کند.
به گزارش فارس ،سردار حسین
رحیم��ی در جمع خبرن��گاران به
موضوع ترافیک ته��ران پرداخت و
اظهار داشت :یکشنبه شب وضعیت
ناهنجاری را به واسطه برگزاری چند
نمایشگاه شاهد بودم که این ترافیک
از س��اعت  16شروع شد و تا ساعت
حدود  22ادامه داشت ،به طوری که اطراف نمایشگاه و صدا
و سیما قفل شده بود .وی با تأکید بر این مطلب که چندین
بار به مس��ؤوالن نمایش��گاهها تذکر دادهایم اگر نمایشگاهی

پرمخاطب است آنها را با هم برگزار نکرده یا زمان افتتاحیه و
اختتامیه نمایشگاهها را با هم نگیرید ،افزود :متأسفانه هیچکس
به این حرفها فکر نمیکند ،بنابراین انگار راهی نمانده و باید
از مسؤوالن قضایی درخواست کنیم
وارد جریان ترافیک تهران ش��وند و
دس��تگاههای کمکار و آنهایی را که
همراه نیس��تند پای کار بیاورند .وی
درباره ط��رح ترافیک پایتخت اعالم
کرد :پلیس به وضعیت طرح ترافیک
جدید ایرادهایی داش��ت ک��ه آنها را
به ش��هرداری ارائه کردهایم؛ اعتقاد داریم ترافیک عصرگاهی
مشکالتی را برای شهروندان به وجود میآورد و باید ساعتش
در نیمه دوم سال کاهش یابد.

تعطیلی مدارس برخی شهرهای استان تهران به دلیل افزایش آالیندهها

شهردار تهران پاسخگوی تشدید آلودگی هوا باشد
عضو شورای ش��هر تهران با بیان اینکه
شهر
طرحجدیدترافیکنتوانستهمنجربهبهتر
شدن وضعیت ترافیک و هوای پایتخت
ش��ود ،گفت :آلودگی ه��وا افزایش پیدا
کرده است .حجت نظری در گفتوگو با
فارس ،درباره طرح جدید ترافیک و موج
انتقادات به آن طی روزهای اخیر اظهار
داشت :متأسفانه طرح جدید ترافیکی تحت عنوان طرح کاهش
آلودگی هوا نتوانسته منجر به بهتر شدن وضعیت هوا و ترافیک
تهران شود .وی افزود :وضعیت هوا و ترافیک برای شهروندان
ملموس است ولی معاون شهردار تالش کرده با ارائه ارقام و
اعدادی که نیاز به بررس��ی بیشتر دارد تأکید کند که طرح
جدید ترافیکی موفق بوده است .نظری ادامه داد :من به عنوان
یک شهروند هنگام تردد در خیابانها و معابر تهران احساس
نمیکنم ترافیک بهتر شده ،بلکه وضعیت بدتر هم شده است.
همچنین بر اساس اعالم شاخصهای شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران نس��بت به سال گذش��ته تعداد روزهای ناسالم
و آلوده افزایش یافته اس��ت .عضو شورای شهر تهران گفت:
تابستان زمانی که درباره طرح جدید ترافیک تذکر دادیم توجیه

لونقل و ترافیک
مدی��ران حم 
شهرداری افزایش ازن به دلیل
تابش بیشتر نور خورشید بود
ول��ی االن با کاهش دمای هوا
نمیتوان پذیرفت که ازن علت
آلودگی است .وی خاطرنشان
کرد :به نظرم توجیهات محسن
پورسیدآقایی ،معاون شهردار
قابل پذیرش نیست و آقای حناچی باید به تذکرات شورای
ش��هریها در این زمینه ورود جدی داش��ته باشد تا مجبور
نشویم از اختیار قانونی خود که همان طرح سوال از شهردار
است استفاده کنیم.
■■تداوم آلودگی هوا برای همه گروهها تا پنجشنبه

مدیرکل پیشبینی و هش��دار س��ریع
سازمان هواشناسی با بیان اینکه مناطق
شرق ،جنوب شرقی و همچنین مرکزی
ته��ران پرچم��دار می��زان آلودگی هوا
هستند ،گفت :تا پنجشنبه تداوم آلودگی
هوا برای همه گروهها پیشبینی میشود .صادق ضیاییان در

گفتوگو با میزان ،با اش��اره به
وضعیت هوای ته��ران گفت:
دیروز و ام��روز آلودگی هوا در
تهران به اوج خود رس��ید .وی
با بیان اینک��ه پایداری هوا که
از روزهای یکشنبه هفته جاری
شروع شده تا پایان هفته تداوم
خواهد داشت ،با تاکید بر اینکه
از روز پنجشنبه هفته جاری وضعیت ناپداری بر تهران حاکم
خواهد شد ،تصریح کرد :با ناپدار شدن هوا بهبود نسبی وضعیت
هوا پیشبینی میشود .مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی با بیان اینکه انباشت آالیندهها در شهر
تهران وضعیت هوا را برای همه گروهها ،ناس��الم کرده است،
گفت :متاسفانه به علت پایداری هوا تهویه به درستی صورت
نگرفته و آالیندههای محیطی آلودگی هوا را رقم میزنند.

■■تعطیلی مدارس  ۲شهرس�تان اس�تان ته�ران به دلیل
آلودگی هوا

معاون عمرانی اس��تانداری تهران با اعالم خبر تعطیلی
مدارس در  2شهرس��تان استان تهران ،توضیحاتی درباره

احتمال تعطیلی مدارس در شهر تهران
داد .محم��د تق��یزاده در گفتوگو با
تس��نیم با اشاره به تعطیلی مدارس 2
شهرستان پیشوا و ورامین در  2نوبت
عصر دیروز دوش��نبه و صبح امروز به
دلی��ل آلودگی ه��وا اظهار کرد :بر اس��اس مصوبه کمیته
اضطرار آلودگی هوای تهران در روز یکشنبه هفته جاری،
تصمیم بر آن ش��د در صورتی که شاخص آلودگی هوا از
مرز  150بگذرد ،مدارس تعطیل شود .وی تصریح کرد :بر
اس��اس اعالم سازمان هواشناسی ،شاخص آلودگی هوا در
دو شهرستان پیش��وا و ورامین به  165رسیده است و بر
همین اساس تصمیم به تعطیلی مدارس در  2نوبت عصر
دیروز و صبح امروز گرفته شد .تقیزاده افزود :با توجه به
اینکه ش��اخص آلودگی هوای شهر تهران هماکنون 116
اعالم ش��ده است و در روزهای آتی این عدد به مرز 150
نخواهد رسید ،تعطیلی مدارس در شهر تهران بعید است.
معاون عمرانی اس��تانداری ته��ران در ادامه گفت :کمیته
اضطرار آلودگی هوا در صورتی که ش��رایط هوا نامناسب
باشد ،مجدد تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.

