اخبار

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:

مشکل فضای آموزشی در منطقه  ۵و  ۲۲به مساله ملی تبدیل شده است

سال آینده  500هزار فقره تسهیالت
به نیازمندان پرداخت میشود

صندوق قرضالحس��نه امداد والیت ،گفت:
در س��ال  99بودجه صندوق قرضالحس��نه
امداد والیت به  3هزار میلیارد تومان افزایش
مییاب��د و پیشبین��ی میکنی��م  500هزار
فقره وام بدون بهره ب��ه نیازمندان پرداخت
کنیم.مجی��د باج�لان مدیرعام��ل صندوق
قرضالحس��نه امداد والی��ت در گفتوگو با
فارس ،درباره تس��هیالتی که به مددجویان
کمیته امداد بدون سود و بهره داده میشود،
گفت :امسال دو هزار میلیارد تومان مصوب
س��االنه توزیع تس��هیالت بی��ن مددجویان
کمیته امداد بوده اس��ت که ت��ا ابان 1570
میلی��ارد توم��ان در  290هزار فق��ره وام به
مددجوی��ان پرداخت کردهایم .وی ادامه داد:
وامهای قرضالحس��نه در قالب کارگشایی،
ودیع��ه مس��کن ،تامی��ن س��اختمانهای
مددجویی ،دانش��جویی ،ازدواج ،توانافزایی
و دیگر موارد اس��ت ک��ه از  5میلیون تا 50
میلیون تومان تسهیالت پرداخت میکنیم.
صندوق قرضالحس��نه امداد والیت گفت:
پیشبین��ی میکنی��م در س��ال  99بودجه
صندوق قرضالحس��نه امداد والیت به سه
هزار میلیارد تومان افزایش یابد و  500هزار
فق��ره وام به نیازمن��دان و مددجویان کمیته
ام��داد پرداخت ش��ود .وی گف��ت :صندوق
قرضالحس��نه امداد والی��ت از طرحهای
اشتغالزایی حمایت میکند و در صورتی که
چند نفر از مددجوی��ان کمیته امداد در یک
کارگاه مشغول به کار شوند و فرایند اشتغال
آنها ثابت باشد تا  300میلیون تومان وام به
آن کارگاه پرداخت میکنیم.
قاضی کشکولی :حکم «نجفی»
بدون نقص است

رئیس ش��عبه نهم دادگاه کیفری یک استان
تهران گفت :رأی دادگاه به ارتکاب قتل عمد
از س��وی نجفی به درستی صادر شده و بدون
نقص است.محمد محمدی کشکولی ،قاضی
رسیدگی کننده به پرونده شهردار اسبق تهران
گفت :رأی دادگاه ابالغ ش��ده اس��ت.وی در
مورد اظهارات وکیل نجفی مبنی بر اعتراض
به دیوان عالی کشور افزود :حقشان است که
نس��بت به رأی داده ش��ده اعتراض و اعالم
فرجامخواه��ی کنند.قاضی کش��کولی گفت:
دادگاه قت��ل را عمد دانس��ته و نظرات هیأت
کارشناسی نیز درست بوده ،بنابراین رأی دادگاه
بر اساس ادله موجود و به درستی صادر شده و
تحقیقات پرونده نقصی نداشته است.وی افزود:
در واقع رأی داده شده منطبق با نظریه جدید
کارشناس��ان اس��ت.به گزارش فارس ،پرونده
محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل
میترا استاد جهت صدور حکم از جنبه عمومی
بررسی شد و در دور دوم رسیدگی ،دادگاه حکم
به قتل عمد داد.در نتیجه محمدعلی نجفی به
 6س��ال و نیم حبس ب��رای قتل عمد و یک
سال و  3ماه حبس نیز برای نگهداری سالح
غیرمجاز محکوم شد و وکالی ایشان اعالم
کردند نسبت به این رأی اعتراض و به دیوان
عالی کشور فرجامخواهی خواهند کرد.
فعالیت بیش از  ۹هزار مرکز درمانی و
کاهش آسیب اعتیاد در کشور

دبیرکل س��تاد مب��ارزه با موادمخ��در گفت:
معتقدیم افراد گرفتار اعتیاد باید تحت درمان
قرار گرفته و به چرخه زندگی بازگردند ،اکنون
بیش از  ۹هزار مرکز درمانی و کاهش آسیب
در کش��ور در حال فعالیت اس��ت.به گزارش
مهر ،اس��کندر مومنی دبیرکل س��تاد مبارزه
با موادمخدر در مراس��م معرف��ی مرکز ملی
مطالع��ات اعتیاد به عن��وان مرکز منطقهای
ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختالالت
مصرف مواد اظهار کرد :جمهوری اس�لامی
ایران با تمام توان درباره مقابله با عرضه ،ورود
و توزیع موادمخدر اقدام میکند ،هیچ تفاوتی
نمیکند که موادمخدر بخواهد داخل کش��ور
توزیع یا به س��مت کشورهای دیگر ترانزیت
ش��ود .دبیرکل س��تاد مبارزه با موادمخدر با
اش��اره به کش��ف  ۸۰۰تن موادمخدر در بازه
هشت ماه سال جاری ،گفت :بیش از  ۴۰تن
مواد مکش��وفه هروئین و مرفین و مقصد آن
کش��ورهای اروپایی بود.وی افزود :معتقدیم
افراد گرفتار اعتیاد باید تحت درمان قرار گرفته
و به چرخه زندگی بازگردند ،اکنون بیش از ۹
هزار مرکز درمانی و کاهش آسیب در کشور
در حال فعالیت است که بدون هیچ تبعیضی
به افرادی که گرفتار این بلیه ش��دند ،کمک
میکند.مومنی با بیان اینکه برخی از کشورها
برخی از انواع موادمخدر را آزاد و قانونی اعالم
کردند ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران
در عین حال که به مقابله و درمان میپردازد،
رویکرد اصلی را در پیشگیری قرار داد.

مجتب��ی زینی وند گفت :مش��کل منطقه
 ۵و  ۲۲ب��ه مش��کل مل��ی تبدیل ش��ده
اس��ت .با توجه به تراکم ای��ن دو منطقه
و واگ��ذاری زمین های آموزش��ی منطقه
 ،۲۲منطق��ه  ۵با مش��کل ج��دی فضای

دو س��ازمان وجود ندارد .ما به س��ازمان
نوس��ازی مدارس اعالم کردیم که از این
به بعد هر موسس��ی خواس��ت مدرسه ای
تاسیس کند ،اس��تانداردها را رعایت کند
ولی برای کسانی که از قبل مجوز گرفته
اند ،استحکام بنا و ظرفیت و سایر موارد را
با کمی اغماض ببینند چرا که نه س��خت
گیری زیاد و نه رها کردن استانداردها کار
ما را پیش نمی برد و هر دو به ضرر است.

آموزش��ی رو به روس��ت .مجتب��ی زینی
ون��د رئیس س��ازمان م��دارس و مراکز
غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی
در گفتگو با مهر در خصوص عدم رعایت
اس��تانداردهای فضای مدارس غیردولتی
توس��ط موسس��ین و اخت�لاف نظر این
س��ازمان با س��ازمان نوس��ازی و تجهیز
م��دارس که مجوز اس��تاندارد ب��ودن بنا
را م��ی ده��د ،گفت :تناقض��ی میان این

در واقع خواسته ایم همان رفتاری را که در
مورد مدارس دولتی دارند ،در مورد مدارس
غیردولتی هم داشته باشند .وی ادامه داد:
سال گذش��ته اعالم کردیم رویکرد ما در
تاسیس مدارس غیردولتی کمی نیست و
کیفی اس��ت .رعایت نسبی استانداردها را
هم تاکید کردیم .رئیس س��ازمان مدارس
و مراکز غیردولتی در پاسخ به این پرسش
ک��ه خصوصا در منطقه  ۵ته��ران که بار

آموزش��ی منطقه  ۲۲را هم به دوش می
کش��د ،مدارس غیردولتی زیادی هس��تند
که حتی برخی از آنها حیاط برای بچه ها
ندارند ،آیا این شرایط قرار به اصالح شدن
دارد ،بیان کرد :مدرسه بدون حیاط اصال
پذیرفتنی نیست .پارسال هم این اعالم را
کردیم که سیاست ما توسعه کیفی است.
اما مشکل منطقه  ۵و  ۲۲به مشکل ملی
تبدیل شده است.

معاون شهردار تهران عنوان کرد؛

تسهیلگری برای احداث خانههای  ۲۵تا  ۴۵متری

گ�روه اجتماعی  :معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری
تهران از پیشنهاد شهرداری برای ساخت خانههای  ۲۵تا
 ۴۰متری خبر داد .به گزارش مهر ،عبدالرضا گلپایگانی با
بیان اینکه ش��هرداری میتواند ساخت ساختمان کوچک
متراژ را تس��هیلگیری کند و موانع ساخت این خانهها را
کاه��ش دهد ،گف��ت :طی  ۵-۶ماه گذش��ته که موضوع
آمادگی ساخت مسکن ملی از سوی نهادهای دولتی مطرح
شده ،ایده آپارتمانهای کوچک نیز مورد توجه قرار گرفته
که میتوانیم موانع ساخت آن را در تهران کاهش دهیم.
آپارتمان کوچکاندازه در همه کالنش��هرهای دنیا وجود
دارد و یک ضرورت اس��ت نه یک انتخاب.وی با اش��اره
به س��اختمانهای خالی در پایتخت افزود :حدود  ۳۰۰تا
۴۰۰هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که اگر
این ۴۰۰هزار واحد را در یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان
ضرب کنیم ،میبینیم چه سرمایه کالنی در کشور ،متوقف
و راکد اس��ت.گلپایگانی تصریح ک��رد :این آپارتمانهای
کوچک تنها ویژه افراد کمدرآمد نیست و میتواند مسکن
اول زوجهای جوان باش��د.معاون شهرس��ازی و معماری
ش��هرداری تهران ادامه داد :کارگران و مغازهدارانی که در
بازار فعالیت میکنند ،دانشجویان و  ...میتوانند مخاطب
مس��کن کوچکمقیاس باشند.به گفته وی ،یکی دیگر از
موضوعاتی که در یک س��ال گذش��ته بر آن تأکید شده،
این است که آرای قطعی کمیسیون ماده  ۱۰۰در شورای
معماری مناطق قابل بررسی نیست.
ساختمانهای پایتخت برچسب انرژی میگیرند


وی ب��ا بیان اینکه یکی دیگ��ر از فعالیتهای این حوزه،
رفتن به سمت ساختمانهای سبز است ،اظهار داشت :با
هماهنگی نهادهای مرتب��ط برای کاهش مصرف انرژی
در ساختمانها ،به سمت دادن برچسب انرژی به امالک
میرویم .کاهش ان��رژی میتواند در کاهش آلودگی هوا
نیز مؤثر باش��د ۳۰ .درصد س��وختی که ب��ه هوای تهران
وارد میش��ود ،از محل سرمایش و گرمایش ساختمانها
است که امیدواریم در ویرایش جدید مبحث  ،۱۹به سمت
س��اختمانهایی که مصرف حداقلی انرژی را دارند ،پیش
برویم.
کاهش  ۱۷درصدی آمار صدور پروانه


گلپایگانی در ادامه با اش��اره به آمار کاهش پروانه نسبت
به سال گذشته گفت ۱۷ :درصد شاهد کاهش آمار پروانه
س��اخت بودیم که این تعداد از لحاظ زیربنا نیز  ۱۸درصد
نس��بت به پروانههای سال گذشته کاهش داشتهاند اما از

نظ��ر تحقق عوارض ص��دور پروانه ،ب��االی  ۹۵درصد از
میزان پیشبینی ش��ده ،محقق شده اس��ت؛ این متأثر از
الیحهای اس��ت که سال گذشته در خصوص تجدیدنظر
قیمت عوارض صدور پروانه در شورا به تصویب رسید.
تعیین عوارض متغیر بر اساس قیمت منطقهای


معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با
اش��اره به اینکه از س��ال  ۹۳تا  ۹۷عوارض صدور پروانه
تغییری نکرده بود ،افزود :پیش از این برای تعیین عوارض،
خطوط باالی انقالب و پایی��ن انقالب ،معیار قرار گرفته
بود ام��ا در حال حاضر در مناطق باالی تهران که قیمت
خانه باالتر است ،عوارض بیشتری پیشبینی شده و برای
مناطق میانی ،عوارض متفاوت است .در این خصوص ۱۰
دهک را تعیین کرده و متناس��ب با آن ،میزان عوارض را
دس��تهبندی کردهایم.به گفته وی ،کیفیت زمین از لحاظ
بَر یا دید در تعیین ع��وارض نقش دارد که امیدواریم این
پیش��نهاد ما قبل از  ۱۵بهمن ماه در ش��ورا تصویب شود
تا بتوانیم س��ال آینده بر اساس همین فرمول ،عوارض را
مشخص کنیم.
تحول بنیادین در صدور پایان کار


گلپایگانی در ادامه با اش��اره به هوشمندس��ازی بخش��ی
از ص��دور پروانه گفت :تا مرحله بازدی��د از مِلک ،مالکان
میتوانند ب��دون مراجعه به دفاتر خدم��ات الکترونیک و
ش��هرداری ،مراحل ص��دور پروانه را ط��ی کنند .تالش
میکنی��م طی یکی دو ماه آین��ده در خصوص مِلکهای
معمول ،صدور پروانه را به یک ماه برسانیم.

سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد؛

نمونهبرداری از هوای تهران برای کشف علت بوهای مرموز

بوی نامطبوع در حالی امس��ال نیز در برخی مناطق
پایتخت استش��مام ش��د که سرپرس��ت دفتر پایش
فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست میگوید :این
سازمان عالوه بر نمونهبرداریها ،بازدیدهای میدانی
از منابع احتمالی انتش��ار بوی نامطبوع را دستور کار
خود قرار داده اس��ت اما به هر حال کش��ف منابع بو
پیچیدگیهای زیادی دارد .به گزارش ایسنا ،درحالی
تهرانیه��ا طی چندی��ن روز پیاپی ب��وی نامطبوع
استش��مام کردند که هنوز علت اصلی آن مشخص
نشده اس��ت .هر چند که عیسی کالنتری  -رییس
سازمان حفاظت محیط زیست  -دیروز اظهار کرده
بود که این بوی نامطبوع ،بوی زباله و گوگرد است و
متاسفانه همه آن را انکار میکنند زیرا کسی بودجه
کافی برای جابجایی س��ایت پسماند آرادکوه و حل
معضل بو ندارد .از س��وی دیگر انوشیروان محسنی
بندپی  -اس��تاندار تهران  -نیز روزس��ه شنبه  ،سه
گاز گوگرد دیاکس��ید ،سولفید هیدروژن و آمونیاک
را علت پخش بوی نامطبوع در تهران اعالم کرد اما
با وجود این هنوز علت دقیق انتشار بوی نامطبوع در
تهران  -که مورد تایید همه دس��تگاههای مربوطه
باش��د  -مشخص نش��ده است.امس��ال برای اولین
بار نیس��ت که بوی نامطبوع در تهران پخش ش��ده
شده است .زمستان سال گذشته نیز بوی نامطبوعی
در بیش��تر مناطق پایتخت استشمام شد که پس از
بررس��یهای بس��یار کیومرث کالنتری  -مدیرکل
وقت اداره حفاظت محیط زیس��ت اس��تان تهران -
اعالم کرد که منش��ا بوی نامطب��وع را پیدا نکردیم
ام��ا نکته جالب اینجاس��ت ش��رکت کنترل کیفیت
ه��وای تهران اع�لام کرد که امس��ال دو نوع بوی
نامطب��وع در تهران استش��مام ش��ده اس��ت که در
یکی از آنها همانند س��ال گذش��ته افزایش غلظت
گوگرد هوا مش��هود اس��ت و در یکی دیگر از آنها
خیر .در این بین زهرا سماعی سرپرست دفتر پایش
فراگیر س��ازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به
این پرس��ش که آخرین اقدامات س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت برای علتیابی انتشار بوی نامطبوع
در تهران چیست ،به ایس��نا میگوید :طی چند روز
اخی��ر نمونهبرداریهای متع��ددی از هوای پایتخت

 بیش��تر در مناطق جنوبی شهر  -برای آنالیز بویآن انجام ش��ده اس��ت .در حال حاضر دستگاههایی
وج��ود دارد که با اس��تفاده از آنها از ترکیبات عالی
ف��رار نمونهبرداری میش��ود چرا که ای��ن ترکیبات
آالیندگی بیشتری نسبت به س��ایر گازها دارند و از
اینرو خطرناک هس��تند.وی با اش��اره به اینکه در
این نمونهبرداریها پمپهای مکش ،هوا را در خود
ذخی��ره میکنند ،توضیح میدهت :پس از آن هوای
ذخیره ش��ده به محیط آزمایشگاهی منتقل میشود
و ترکیب��ات آن از طری��ق دس��تگاههای تخصصی
مورد بررس��ی قرار میگیرد همچنین ب��ا این اقدام
میتوانیم متوجه ش��دت بو در نقاط مختلف شویم.
سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط
زیست ادامه میدهد :از سوی دیگر دستگاهی وجود
دارد که ب��و را آنالیز و مولد آن را نیز تببین میکند.
سازمان حفاظت محیط زیست در حال خریداری این
دس��تگاه و طی کردن پروسه اداری آن است چراکه
ابت��دا باید وزارت صنعت تایید کند که این دس��تگاه
مشابه ایرانی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست
پس از اخذ مجوزهای الزم اقدام به ثبت س��فارش
برای خریداری این دس��تگاه کند .به گفته سماعی
چنانچه این دس��تگاه به دست ما برسد میتوانیم در
چند دس��ته اصلی منابع این ب��و را اعالم کنیم البته
موضوع مهم این اس��ت که بوی نامطبوع در تهران
توزی��ع نرمالی ن��دارد و از این رو س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت با یک پایش نمیتواند به منش��ا آن
برس��د.وی در ادامه تصریح میکند :پیچیدگیهای
کش��ف منبع بو زیاد اس��ت و عالوه ب��ر آن صرفا با
نمونهب��رداری نمیتوانیم علت آن را بیابیم .قطعا در
کنار نمونهبرداری ،بازدیدهای میدانی و پایش را هم
در دستور کار خود قرار خواهیم داد.به گزارش ایسنا،
منشا بوی نامطبوع در تهران و اثرات احتمالی آن بر
سالمت درحالی هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد که
از دستگاههای مسئول انتظار میرود که همانند سال
گذش��ته پس از رفع بو ،آن را به فراموشی نسپارند.
انتشار بوی نامطبوع در تهران عموما با اوج آلودگی
هوا در این شهر همراه است و این موضوع میتواند
اثرات سوء بیشتری بر سالمت افراد داشته باشد.

صدور پروان ه تخریب برای س�اخت بناها تا تراز صفر

ـ صفر

معاون شهردار تهران به صدور پروانه جدید با عنوان «پروانه
تخریب» اش��اره کرد و گفت :بر اساس این پروانه ،سازنده
مج��وز دارد بنا را تا تراز صفر ـ صفر احداث کند که فرآیند
صدور پروانه ساخت در این مدت انجام شود .همچنین در
خصوص پایان کار ،تالش میکنیم طی دو ماه آینده بدون
حضور مالک و یک هفتهای ،این پروانه صادر شود.
آغاز  ۱۰۰۰پروژه محلهای در سال ۹۹


وی در ادامه با اشاره به اینکه بودجه سال آینده شهرداری،
محلهمحور است ،اظهار داشت ۱۰۰۰ :پروژه برای محالت
طراحی و آمادهس��ازی شده که تالش شده در تمامی این
پروژهها رویکرد ارتقای کیفیت زندگی و پیادهمحوری مورد
توجه قرار گیرد.
جزئیات توافق بنیاد مستضعفان با شهرداری


وی در ادامه در پاس��خ به پرسش خبرنگاری در خصوص
جزئیات تفاهم نامه بنیاد مستضعفان و اینکه قرار است چه
ملکی از شهرداری در ازای ساختمان های بنیاد در میدان
آرژانتین به بنیاد داده شود ،گفت :در ادبیات معامله ،تفاهم
نامه ،توافق نامه و قرارداد داریم .اینکه ما تفاهم نامه ای را
با یک نهاد ببندیم با اینکه قراردادی تنظیم شود متفاوت
است .ما در تفاهم نامه به دنبال فهم مشترکی از ظرفیت
های موجود دو نهاد هس��تیم مانن��د تفاهم نامه ای که با
سازمان ثبت اسناد بستیم .در خصوص بنیاد مستضعفان نیز
ما در حال بررسی موضوعاتی هستیم که می توانیم با هم

همکاری داشته باشیم .این تفاهم نامه ها با سایر نهادهای
مؤثری مانند بنیاد نیز بسته شده است .به طور مثال تفاهم
نامه ای با اوقاف برای استفاده از زمین های در اختیار این
نهاد برای ایجاد پارکینگ بس��ته شده است.وی ادامه داد:
بخش هایی از زمین های بنیاد در اراضی عباس آباد است
که ش��هرداری در حال بررس��ی جابه جایی این امالک با
زمین های دیگر اس��ت یا موض��وع تله کابین توچال که
زندگی مردم در ولنجک را مختل کرده است ،البته ایجاد
این تله کابین باعث شده ساخت و ساز باالی ارتفاع ۱۴۰۰
متر انجام نش��ود .این تفاهم نامه ها منجر به تصمیماتی
می ش��ود که به نفع دو طرف است .کار کارشناسی دقیق
انجام خواهد شد و قرار نیست شهر از این قراردادها زیان
ببیند.معاون ش��هردار تهران با تأکید بر اینکه قرار نیست
پولی برای واگذاری این زمین ها پرداخت شود ،گفت :اگر
ش��هرداری اعتباری داشته باشد اولویتش خرید اتوبوس و
تقویت خطوط مترو است.گلپایگانی تأکید کرد :شهرداری
مالک زمین های ش��هر نیس��ت ،زمین های شهر متعلق
به مردم اس��ت و شهرداری خواستار منافع عامه ،بنابراین
ش��هرداری اجازه ندارد به گونه ای تصمیم گیری کند که
انگار این زمین ها یا امالک متعلق به این نهاد است.وی با
اشاره به اتفاقات عجیبی که در گذشته در حوزه شهرسازی
افتاده اس��ت ،گفت :واگذاری فضاهای شهری به برخی از
پروژه ها مانند پاالدیوم به دلیل آن بود که به منافع عامه
توجهی نمی شد .به نظر می آید رأی بدوی کمیسیون ماده
 ۱۰۰در خصوص پاالدیوم منطبق به مبانی قانونی است.

نامه س�ازمان بازرس�ی در خصوص ساخت ساختمان

پالسکو بدون پروانه ساخت

گلپایگانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ساخت
و ساز یکی از نهادهای نظامی در منطقه  ۲۲گفت :اطالعی
از موضوع مطرح شده ندارم و باید این موضوع را پیگیری
کنم اما طی این سال ها به دلیل سخت گیری هایی که در
اجرای ضوابط و مقررات انجام شده که جای سپاسگزاری
دارد ،تمامی نهادها به قوانین پایبندند به طور مثال زمانی
که س��اختمان پالسکو به تراز صفر صفر رسید نامه ای از
سازمان بازرسی به شهرداری ارسال شد که این ساختمان
بدون پروانه ساخت در حال احداث است که این مکاتبات
بسیار مهم است .پیش از این نهادهای نظارتی کمتر چنین
ورودی را داش��تند که از این اتف��اق مبارک در تهران که
به س��مت قانونمندی بیشتر ما را هدایت می کند و باعث
کاهش تخلفات می شود ،استقبال می کنیم.

معاون شهردار تهران خبرداد؛

روزانه  600تن زباله وارد نهرهای پایتخت میشود

معاون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران با تش��ریح
اقدام��ات ش��هرداری در زمینه مخاطرات ناش��ی از
سیل احتمالی و اصالح فعالیتهای عمرانی گذشته
میگوید روزانه  500ت��ا  600تن زباله وارد نهرهای
ش��هر تهران میشود و نیروهای شهرداری روزانه در
تهران حدود  600تن زباله را از نهرها بیرون میآورند.
صف��ا صبوری دیلمی در گفتوگو با پانا با اش��اره به
بارندگیهای اخیر در شهر تهران و اقدامات شهرداری
در زمینه مخاطرات ناشی از سیل احتمالی و اصالح
فعالیتهای عمرانی گذش��ته گفت« :رودخانهها در
بارشهای اخیر وضع خوبی داشتند و در هیچ یک از
مسیلها و رودخانهها بیرونزدگی آب نداشتیم به این
دلیل که الیروبی جدی از سال قبل انجام شده بود.
قبل از بارندگی  100نقطه مشکلساز برای آبگرفتگی
را از نظر عمرانی رفع مشکل کردیم و تمام مسیلها
و رودخانهه��ا را نیز بازرس��ی کردیم».معاون فنی و
عمرانی ش��هردار تهران تاکید کرد« :اقدامات فوری
برای پیش��گیری از مخاطرات آبگرفتگی در تهران
انجام شده است».وی با اشاره به اصالح فعالیتهای
عمرانی گذش��ته نیز توضیح داد« :سه پل سوارهرو از
قدیم وجود داشت .برای اینکه ترافیک نداشته باشیم،
پلهای جدیدی هم س��اخته ش��ده بود .این سه پل
که خطرناک بودند جمعآوری ش��د .ع�لاوه بر این
تمام موانع داخل رودخانهه��ا را جمعآوری کردیم و
خوشبختانه در بارندگیهای بهار و بارندگیهای اخیر
در  530کیلومتر از مسیلها ،کانالها و رودخانههای
روبسته و روباز یک مورد بیرونزدگی آب نداشتیم و
خطری در این بخش ما را تهدید نمیکند».صبوری
دیلمی درباره ایمنسازی گودال منطقه  18نیز گفت:
«در حال ایجاد حوضچه تعدیل سیالب در آن ناحیه
هس��تیم و اکنون کارهای عمرانی آن در حال انجام
اس��ت و چنانچه کار حوضچه انجام شود ،مشکالت
خیلی کمتر میشود .مشکل جدی در آنجا وجود ندارد
مگر اینکه ش��ن چالهها حرکت کنند و اتفاقاتی مثل
زلزله باعث نشست زمین ش��ود در غیر اینصورت با
رودخانهای که در آنجا وجود دارد مشکلی نداریم .در
بارندگیهای اخیر نیز مشکلی نداشتیم».معاون فنی
و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد« :درباره

خیابانها و معابر مسالهای که وجود دارد این است که
در بارندگیهای اخیر برخی نهرها آبگرفتگی داشتیم
مثل میدان آزادی که س��الها اشکال داشته و برای
حل این مش��کل پیمانکار گرفتیم و از آنجا که روال
اداری طول میکش��د و باید در ش��ورا تصویب شود،
نتیج��ه گرفتیم که آنجا را به کارگاه تجهیز کنیم .در
بارندگی اخیر آبگرفتگی داشتیم در میدان آزادی و در
س��ال آینده در این میدان مشکلی از نظر آبگرفتگی
نخواهیم داشت».وی اضافه کرد« :البته مقدار زیادی
از مش��کلی که در میدان آزادی وجود داشت را حل
کردهایم و آبهایی که وارد میدان میش��د مدیریت
ش��د تا آب کمتر وارد میدان آزادی ش��ود .یکسری
خیابانها هم داریم که مشکالت عمرانی داشتند که
تعدادشان به  7خیابان هم نمیرسید ،در حال برطرف
کردن مس��اله بزرگراه امام علی(ع) در تقاطع خیابان
پیروزی هس��تیم .در این تقاطع دو لوله بزرگ 1200
وجود دارد که مملو از زباله ش��ده اس��ت و نیروهای
شهرداری هر چه الیربی میکنند ،دوباره زباله به آنجا
میرود .در نقاطی که ش��مال به جنوب است ،وقتی
مردم زباله میریزند ،زباله حرکت میکند و وقتی به
کانالهای ش��رقی  -غربی میرسد چون شیب کم
میشود زبالهها دپو میشوند».صبوری دیلمی افزود:
«روزان��ه  500تا  600تن زباله وارد نهرهای ش��هر
تهران میشود و نیروهای شهرداری روزانه در تهران
ح��دود  600تن زبال��ه را از نهرها بی��رون میآورند.
البت��ه مقداری از این زباله هم از دس��ت کارگران در
میرود و در لولههای شرقی  -غربی گیر میکند .در
بارندگیهای اخیر نیز در بزرگراه امام علی(ع) همین
اتف��اق افتاد و آب وارد تونل امیر کبیر ش��د».معاون
شهردار تهران تاکید کرد« :یکی از اقداماتی که باید
در بزرگراه امام علی(ع) و تقاطع خیابان پیروزی انجام
شود ،نصب زبالهگیر در لولههای شرقی -غربی است
تا دیگر زباله وارد لولهها نش��ود .م��ا لوله ها را برای
هدای��ت آب طراحی میکنیم نه ب��رای هدایت زباله
اما متاس��فانه ترکیب آب و زباله مش��کالتی را برای
ش��هر ایجاد میکند .این مشکل را حل خواهیم کرد
و در بارندگیهای بعدی مشکلی اینچنینی نخواهیم
داشت».
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اخبار حوادث
فوت یک کولبر  ۱۷ساله
بر اثر سرمازدگی

س��خنگوی س��ازمان اورژانس کشور از فوت
یک کولبر  ۱۷ساله و مفقود شدن یک کولبر
 ۱۴س��اله خبر داد.به گ��زارش ایلنا ،مجتبی
خالدی ،سخنگوی س��ازمان اورژانس کشور
گفت :روز س��ه شنبه در س��روآباد کردستان
منطقه گردنه ژاالنه س��ه ج��وان کولبر دچار
سرمازدگی شدید شدند که تحقیقات در مورد
آنها روز چهارشنبه  ۲۶آذر سال  ۹۸انجام شد.
متاس��فانه طی این حادثه فرهاد خسروی ۱۷
ساله بر اثر سرما و کوالک فوت کرده است.
وی ادامه داد :یک کولبر دیگر به نام حسین
کرمی  ۳۵ساله به درمانگاه اعزام شده و یک
کولبرد دیگر با  ۱۴سال سن مفقود شده است.
افراد فوق در روز سه شنبه به دلیل کوالک در
ارتفاعات ژاالنه مفقود شده بودند.
کالهبرداران اسکیمری در دام پلیس

رئی��س پلی��س فت��ا اس��تان الب��رز گف��ت:
کالهبردارانی که از طریق دس��تگاه اسکیمر
کارتهای بانکی ش��هروندان را کپی برداری
ک��رده و اقدام به برداش��ت  ۵میلیارد ریال از
حس��اب آن ها کرده بودند ،دستگیر شدند.به
گزارش ایلنا  ،سرهنگ محمد اقبالی با اعالم
این خبر گفت :ماموران با تالش شبانه روزی
و انجام اقدامات پلیس��ی در نهایت موفق به
شناسایی یکی از متهمان شدند و با شناسایی
مخفیگاه وی در شهرستان «فردیس» در یک
عملیات غافلگیرانه نامبرده را دس��تگیر و به
پلیس فتا منتقل کردند.وی اظهار کرد :متهم
با توجه به مس��تندات دقیق ماموران مبنی بر
تایید کالهب��رداری وی از طریق کپی کارت
های بانکی ش��هروندان ،چاره ای جز اعتراف
نیافته و به  ۱۴۱فقره کالهبرداری اسکیمری
با همکاری  ۲نفر دیگر از همدس��تانش اقرار
کرد.سرهنگ اقبالی گفت :ماموران با شناسایی
مخفیگاه  ۲متهم دیگر پرونده در شهرستان
«پرند» استان تهران با دریافت نیابت قضائی
در عملی��ات های جداگانه نامب��ردگان را نیز
دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.این مقام
انتظامی یادآور ش��د :در بازرسی از مخفیگاه
متهمان تعداد زیادی کارت بانکی خام۱۴۱ ،
کارت بانکی کپی شده و چند دستگاه اسکیمر
کشف شد .رئیس پلیس فتا استان البرز گفت:
می��زان کالهب��رداری این بان��د حرفه ای ۵
میلیارد ریال برآورد شده است.
کشف  ۴۰هزار و  ۶۹۳قلم انواع
کاالی قاچاق در «خرم آباد»

فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک
دس��تگاه کامیون و کش��ف کاالی قاچاق به
ارزش  ۶میلی��ارد ریال در «خرم آباد» خبر داد.
سردار «حاجی محمد مهدیان نسب» در تشریح
این خبر گفت  :ماموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی لرستان در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال در آزادراه «خرم زال» به
یک دستگاه خودرو کامیون کشنده مظنون و
آن را متوقف کردند.وی بیان داشت :ماموران
دربازرس��ی از خودرو توقیف��ی ۴۰هزار و ۶۹۳
قلم انواع کاالی قاچاق شامل لوازم آشپزخانه،
پارچه ،لوازم الکتریکی و آهن ربا کشف و یک
نفر را در این رابطه دستگیر کردند.بنا بر اعالم
سایت پلیس ،فرمانده انتظامی لرستان با بیان
این که کارشناس��ان ارزش محموله مکشوفه
را  ۶میلی��ارد ری��ال اعالم کردن��د و متهم با
تش��کیل پرونده به مراجع ذی صالح معرفی
ش��د ،تصریح کرد :در سالی که از سوی رهبر
معظم انقالب (مدظله العالی) سال رونق تولید
نامگذاری ش��ده مبارزه ب��ا کاالی قاچاق در
دستور کار پلیس است.
 175هزار لیتر سوخت قاچاق
به مقصد نرسید

با تالش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان
 175هزار لیتر س��وخت قاچ��اق از یک دپو در
شهرستان «نیمروز» کشف شد.سردار «احمد
طاهری» جانش��ین انتظامی استان سیستان و
بلوچستان در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس،
در تشریح جزئیات این خبر گفت :مأموران اداره
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی
استان از دپوی مقادیری زیادی سوخت قاچاق
در یک واحد تولیدی قیر در ش��هرک صنعتی
شهرس��تان «نیمروز» مطلع و موض��وع را در
دس��تور کار ق��رار دادن��د.وی اف��زود :مأموران
انتظام��ی پس از حصول اطمین��ان از صحت
موضوع با هماهنگی قضائی در بازرسی از این
واحد تولیدی 175 ،هزار لیتر س��وخت قاچاق و
خارج از ش��بکه قانونی توزیع را شامل  85هزار
لیتر گازوئی��ل50 ،هزار لیتر قیر و  40هزار لیتر
سایر مشتقات نفتی کشف کردند.

