اخبار
تردد از ساعت  ۲۱همچنان ممنوع

معاون اس��تاندار تهران با اش��اره ب��ه ارزیابی
مطلوب از اثرگذاری طرح ش��هید سلیمانی در
سطح استان تهران بر لزوم استمرار هم افزایی
در اجرای این طرح و ضرورت رعایت پروتکل
های بهداشتی تاکید کرد.شکراله حسن بیگی
در گفت وگو با ایس��نا ،در تش��ریح ادامه روند
اجرای طرح ش��هید سلیمانی در استان تهران
گفت :خوش��بختانه بر اس��اس ارزیابی انجام
شده اثرگذاری طرح شهید سلیمانی در تهران
مطلوب بوده است .در حال حاضر رنگ ابی به
عنوان شرایط کم خطر درنظر گرفته شده است
و منع رفت و آمد از ساعت  ۲۱تا ۴صبح حتی
در این شرایط حاکم خواهد بود.وی ادامه داد:
در حقیقت طرح شهید سلیمانی از ابتدای اجرای
این طرح اثرگذاری مناس��بی در سطح استان
ته��ران در چهار محور شناس��ایی ،رهگیری،
قرنطینه و حمایت داشته است .هم افزایی که
در اجری این طرح به وجود آمده ،باید با قوت
استمرار داشته باشد و هر چند آمارهای کرونا
ویروس کاهش یافته ولی نباید توقف و خللی
در اجرای این طرح ایجاد شود.معاون سیاسی
و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به ضرورت
مشارکت مردم جهت مقابله با کرونا ویروس
افزود :باید پروتکل های بهداش��تی همچنان
به عن��وان یک ضرورت در دس��تور کار همه
شهروندان قرار گیرد .مردم همواره در صحنه
های مختلف مشارکت و همراهی داشته اند و
تقاضا داریم جهت مقابله با این ویروس نیز با
پرهیز از تردد و تجمعات غیرضروری مشارکت
و همراهی خود را نشان دهند.
فراخوان مشموالن وظیفه عمومی
در بهمن ۹۹

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی غرب
استان تهران کلیه مشموالنی را که دارای برگ
آماده به خدمت بهمن  ۹۹هستند به سربازی
فراخواند.سرهنگ مصطفی غالمی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :کلیه مشموالن
ع��ادی و کاردانی متولد س��ال  ۱۳۵۵تا پایان
بهم��ن ماه  ۱۳۸۱که برگ آماده به خدمت به
تاریخ یک بهمن  ۹۹دریافت کرده اند ،باید با
مراجعه به یک��ی از دفاتر خدمات الکترونیک
(پلیس )۱۰+برگ معرفی نامه مش��موالن به
مراکز آموزش را دریافت کرده و برابر مندرجات
آن اقدام کنند.معاون وظیفه عمومی فرماندهی
انتظامی غرب اس��تان ته��ران تصریح کرد:
مشموالن س��اکن غرب استان تهران باید در
ساعت  ۷صبح روز چهارشنبه یکم بهمن ماه
 ۹۹در مح��ل و مرکزی ک��ه در برگ معرفی
نامه مشموالن قید ش��ده حضور یابند ،ضمنا
عدم حض��ور به موقع در زم��ان و محلهای
تعیین ش��ده ،غیبت محس��وب ش��ده و برابر
ماده  ۵۸قانون وظیفه عمومی با آنها برخورد
خواهد شد.س��رهنگ غالمی تاکید کرد :کلیه
مشموالن مذکور میتوانند با مراجعه به پایگاه
فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.
 irمدارک و وس��ایل مورد نیاز جهت ارائه به
مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه
داشته باشند؛ لذا به منظور آگاهی و جلوگیری
از مراجعات مکرر مشموالن به معاونت وظیفه
عمومی غرب تهران و سازمان وظیفه عمومی
ناجا ،مش��موالن میتوانند از لینک اعالمی،
اطالعات خود را دریافت کنند.گفتنی اس��ت
آدرس محل اعزام مشموالن ،شهریار چهارراه
کهنز ،بلوار امیرکبیر ،جنب پلیس راهور غرب
استان تهران است.
رویداد ملی «بانوی برکت»
فراخوان داد

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرم��ان امام رویداد
مل��ی «بانوی برکت» را با ه��دف کارآفرینی
در حوزه کس��بوکارهای خانگی و خانوادگی
یکند.منص��وره اخوان،
برای بان��وان برگزار م 
مجری رویداد ملی بانوی برکت با اعالم این
خبر و در تش��ریح اهداف برگزاری این رویداد
گفت :طراح��ی مدلهای بومی برای افزایش
حضور بان��وان در حوزههای اقتص��اد خانواده
بوکارهای خانگی ،افزایش مشارکت
و کس�� 
اقتصادی بانوان ،تقویت شبکه اجتماعی بانوان
کارآفرین بنیاد برکت و ارائه طرحهای صنایع
بوکار بان��وان از جمله اهداف
خالق در کس�� 
برگزاری این رویداد اس��ت.اخوان با اش��اره به
فراخوان رویداد ملی بانوی برکت خاطرنشان
کرد :کارآفرین��ان و ایدهپ��ردازان میتوانند از
طریق اپلیکیشن جامع برکت به نشانی app.
 barkat.irی��ا س��ایت رویداده��ای برکت
ب��ه نش��انی  event.barkat.irطرحها و
مدلهای کسبوکار و ایدههای سیاستی خود
را در ح��وزه کارآفرینی برای بانوان ارائه دهند
تا طرحهای منتخب پس از بررسی و داوری،
از س��وی بنیاد برکت حمایت و اجرا شوند.او از
حمایت این بنیاد از طرحهای اشتغالزایی در
قالب رویداد بانوی برکت خبر داد و افزود :این
رویداد قصد دارد تا در یک فرآیند جمعسپاری
حل مساله ،مدلهای بنیاد برکت را متناسب با
نیازها و شرایط کارآفرینی زنان به روز نماید و
عالوه بر مدلهای موفق قبلی ،مدل اشتغال
بانوان را نیز ارائه دهد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور:

بیش از  ۱۵هزار راننده تاکسی تسهیالت کرونایی دریافت کردند

مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکس��یرانیهای
ش��هری کش��ور گفت ۱۵ :ه��زار و ۱۲۵
راننده تاکسی در طرح حمایت از مشاغل
آسیب دیده از کرونا تسهیالت دو میلیون
تومانی دریافت کردن��د .مرتضی ضامنی
روز ش��نبه در گفتوگو با ایرنا با اش��اره
به طرح پرداخت تس��هیالت به مش��اغل
آس��یب دیده در دوران کرونا به رانندگان
حم��ل و نق��ل عمومی درون ش��هری و

تاکس��یرانان افزود :دو نوع تسهیالت در
حوزه رانندگان تاکس��ی به آنها اعطا شده
که نخستین آن تسهیالت مشاغل آسیب
دی��ده توس��ط وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی به مبلغ  ۶میلیون تومان به همه
رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی درون
شهری از جمله تاکسی ،سرویس مدارس
و سایر ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل
عمومی بود که در س��امانه کارا ثبت نام

کردند.وی ادامه داد :فهرس��ت  ۶۴۸هزار
نفر رانندگانی را که میتوانس��تند از این
تسهیالت استفاده کنند ،از طریق وزارت
کش��ور در اختیار وزارت رفاه قرار دادیم.
ضامن��ی گفت :در مجم��وع از این تعداد
 ۱۹۸ه��زار و  ۲۶رانن��ده در بخشه��ای
مختلف حمل و نقل درون شهری فرآیند
ثبت ن��ام خود را تکمی��ل و  ۱۲۲هزار و
 ۸۸۲راننده نیز وام خود را دریافت کردند

و  ۵۷ه��زار و  ۱۴۴نف��ر ه��م در مرحله
دریافت وام هس��تند.وی خاطرنشان کرد:
ب��رای هر یک از مش��اغل زمانی در نظر
ق��رار گرفته ش��ده بود که اکن��ون زمان
ثبت ن��ام رانن��دگان به پایان رس��یده و
آنها تس��هیالت خود را دریافت کردهاند.
مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکس��یرانیهای
ش��هری کش��ور تصریح کرد :متناس��ب
با هر ش��هر یک س��همیه مش��خص شد

و آن را در اختیار ش��هرها ق��رار دادیم تا
آنها این تسهیالت را به افراد آسیب دیده
یا خانواده افرادی ک��ه در اثر کرونا فوت
ش��دهاند و متناسب با روشهای مختلفی
که به تناس��ب هر ش��هری متفاوت بود،
پرداخ��ت کنند.از ابتدای ش��یوع ویروس
کرونا (اس��فند س��ال  )۹۸تا کنون ۱۲۰۰
راننده تاکس��ی به کرونا مبتال شده اند و
 ۹۱راننده نیز فوت کرده اند.

واکسن اول تا قبل از ۱۴۰۰؛
پایان کارآزمایی بالینی
ِ

۱۲پرونده تولید واکسن کرونا در ایران

گروه اجتماعی  :دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا با
تاکید بر اینکه نتایج کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا
تاکنون بسیار خوب بوده است ،گفت :امیدواریم کارآزمایی
بالینی این واکسن تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰به اتمام برسد و
پ��س از بهار بتوانیم آن را در اختیار مردم قرار دهیم .دکتر
مصطفی قانعی گفت :از  ۱۲پرونده مرتبط با تولید واکسن
ایرانی کرونا یکی از آنها به مرحله فاز اول کارآزمایی بالینی
رسیده است و  ۳پرونده دیگر در حال دریافت مجوز کمیته
اخالق و ورود به مرحله مطالعات بالینی است .وی با تاکید
بر اینکه نتای��ج فاز اول کارآزمایی بالینی اولین واکس��ن
ایرانی کرونا تاکنون بس��یار خوب بوده است ،اظهار کرد:
قرار نیست بگوییم هیچکس هیچ عوارضی نداشته است.
عوارضی که بگوییم واکسن کارایی نداشته در یک بخش
و اینکه واکس��ن عارضه آنچنانی داده باشد که نتوانیم آن
را مصرف کنیم در یک بخش دیگر اس��ت .طی تزریقاتی
که تاکنون صورت گرفته اس��ت حادثه یا اتفاقی نبوده که
بگوییم تزریق واکسن باید متوقف شود.وی افزود :در مورد
اثر بخش��ی واکس��نها نیز باید تا یک ماه پس از دریافت
نوبت دوم واکسن منتظر بمانیم تا نتایج اثربخشی آن قابل
مشاهده باشد.قانعی با اشاره به اینکه تاکنون  ۱۴نفر تحت
تزریق واکس��ن ایرانی کرونا قرار گرفتند ،تصریح کرد :در
این فاز و در مورد این واکس��ن  ۵۶نف��ر مورد کارآزمایی
بالین��ی قرار میگیرن��د و امیدواریم تا پی��ش از نوروز این
مراحل به پایان برسد.
زمان تقریبی دسترسی مردم به واکسن ایرانی کرونا


به گزارش ایسنا ،وی در خصوص زمان تقریبی دسترسی

مردم به واکسن ایرانی کرونا ،تاکید کرد :تا پیش از پایان
خرداد ماه س��ال  ۱۴۰۰واکسن به شکل عمومی به دست
مردم نمیرسد.او در پاسخ به اینکه بر اساس اعالم معاونت
بهداشتی وزارت بهداشت تا پایان اسفندماه یک میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر از افراد پرخطر قرار اس��ت واکسینه شوند و
چه واکسنی در دسترس خواهد بود؟ ،گفت :طبیعتا واکسن
ایران��ی تا آن زمان برای این منظور آماده نمیش��ود و در
صورت اجرای چنین اقدامی باید واکسن از منابع خارجی

کاهش  ۸تا  ۲۰درجهای دمای هوا در برخی مناطق؛

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

مدی��رکل پیشبینی و هش��دار س��ریع س��ازمان
هواشناسی از ورود س��امانه بارشی به کشور طی
روز سهش��نبه ( ۳۰دی) خب��ر داد و گفت :در پی
ورود این س��امانه بارش��ی دمای ه��وا در برخی
مناطق کش��ور ح��دود  ۸تا  ۲۰درجه س��انتیگراد
کاهش مییابد.
صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به
اینکه دوش��نبه ( ۲۹دی) در برخی مناطق شمال
غرب ،غرب و ارتفاع��ات البرز مرکزی نیز بارش
پراکنده خواهیم داش��ت ،گفت :طی روز سهشنبه
( ۳۰دی) با ورود س��امانه بارشی از شمال غرب،
دامنه بارشها ش��مال غرب کشور را در برخواهد
گرفت.ب��ه گفته ضیاییان طی روز چهارش��نبه (۱
بهمن) با گس��ترش این س��امانه بارش��ی ،دامنه
فعالی��ت آن در ش��مال غ��رب ،س��واحل دریای
خ��زر ،غرب ،ارتفاع��ات و دامنههای جنوبی البرز
و زاگرس مرکزی خواهد بود.مدیرکل پیشبینی
و هش��دار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه
طی روز پنجشنبه ( ۲بهمن) فعالیت سامانه بارشی
ع�لاوه براین مناطق در بخشهای��ی از مرکز و
شمال شرق کشور نیز خواهد بود ،گفت :طی روز
جمعه ( ۳بهمن) فعالیت این سامانه بارشی محدود

تهیه ش��ود که س��ازمان غذا و دارو متولی خرید و واردات
آن است.
خرید  ۲.۶میلیون دوز واکسن چینی و روسی


علیرضا رئیسی سخنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا نیز
د این راس��تا گفت :از در دس��ترس قرار گرفتن  ۴واکسن
جدید تولید ایرانی تا تابس��تان سال آینده خبر داد و افزود:
هدف اصلی ما این است که اول برای گروه پر خطر (کادر
درمان ،س��المندان پر خطر و جانبازان ش��یمیایی) بتوانیم

قبل از س��ال جدید تهیه واکسن را انجام دهیم.وی ادامه
داد :از همکاری و ایجاد مسیر جدید تهیه و تولید واکسن
میان ایران و کوبا خبر داد و افزود :واکسنی که تهیه آن با
انعقاد قراردادی میان ایران و کوبا به تولید رسیده ،فاز اول
انس��انی خود را در کوبا طی نموده بنابراین و طبق قرارداد
فی مابین ،تکنولوژی این واکس��ن از کوباییها است ولی
این واکس��ن ایرانی محسوب میشود از این رو میتوانیم
فاز  ۳این واکسن را تا پایان سال جاری در کشور خودمان
شروع کنیم.رئیسی در خصوص تزریقهای صورت گرفته
واکسن کرونا بر روی مسئولین کشورهای همسایه یادآور
ش��د :بسیاری از این واکسنها در مرحله  ۲و  ۳قرار دارند
این در حالی اس��ت که اصرار ما بر این اس��ت که واکسن
ایرانی و تولید داخلی به مردم کش��ورمان تزریق شود.وی
با اش��اره به پرداخت  ۵۲میلیون دالر برای خرید واکسن
کواکس ،اف��زود :با پرداخت این مبلغ حدوداً  ۱۶میلیون و
 ۸۰۰ه��زار دوز برای  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار نفر واکس��ن
خریداری ش��ده که البته به رغم کارش��کنیهای بسیار از
س��وی آمریکا این مبلغ انتقال و در حس��اب نشست و در
حال حاضر در انتظار دریافت  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز
واکسن تا  ۲ماه آینده هستیم .این میزان دوز به ما کمک
میکن��د تا قبل از تولید میزان مورد نیاز واکس��ن داخلی،
پاسخگوی شبکه درمان کشورمان باشیم.رئیسی همچنین
از احتمال ورود  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار دوز واکسن از روسیه
و چین خبر داد و ابراز داش��ت :تهیه و دریافت این میزان
دوز این امکان را فراهم میکند تا قبل از پایان سال جاری،
واکسیناسیون را در کشورمان آغاز کنیم.

رضا زاده مطرح کرد؛

به ش��مال شرق اس��ت و بهتدریج از کشور خارج
میش��ود .پیامد ورود این سامانه بارشی نیز رگبار
برف و باران ،کاهش محس��وس دم��ا ،وزش باد
شدید و در ارتفاعات کوالک برف است.وی ادامه
داد :از فردا بعد ازظهر ( ۲۹دی) نیز تا اواخر هفته
به تناوب دریای خزر مواج خواهد بود و از فردا بعد
ازظهر تا چهارشنبه ( ۱بهمن) بخشهای شرقی و
مرک��زی خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان
و طی روزهای پنجش��نبه و جمعه ( ۲و  ۳بهمن)
خلیج فارس مواج و طوفانی پیشبینی میش��ود.
ضیایی��ان افزود :از بعد ازظهر ام��روز ( ۲۸دی) و
طی روزهای دوش��نبه و سهشنبه ( ۲۹و  ۳۰دی)
در ش��مال غرب ،گیالن ،بخشهای��ی از جنوب
ش��رق ،کرمان ،بخشهایی از جنوب سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان و شمال شرق کشور وزش
باد ش��دید دور از انتظار نیس��ت.وی افزود :از روز
چهارشنبه ( ۱بهمن) تا اوایل هفته آینده در شمال
غرب ،دامنههای جنوبی البرز ،سواحل دریای خزر،
شرق و جنوب شرق کشور کاهش محسوس دما
بی��ن  ۸تا  ۱۵درجه س��انتیگراد خواهیم داش��ت.
کاهش دما در ش��مال شرق کشور نیز بین  ۱۵تا
 ۲۰درجه سانتیگراد است.

جزئیات پرداخت شهریه دانشجویی افراد تحت پوشش بهزیستی

سرپرس��ت مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول
اداری س��ازمان بهزیس��تی کش��ور چگونگی پرداخت
شهریه دانش��جویی افراد تحت پوش��ش بهزیستی را
تشریح کرد .به گزارش مهر ،مجید رضا زاده سرپرست
مرکز فن��اوری اطالع��ات ،ارتباطات و تح��ول اداری
سازمان بهزیستی کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران
در خصوص کمک هزینه یا شهریه دانشجویی معلوالن
و گروه هدف س��ازمان بهزیس��تی گفت :در این رابطه
قانونی وجود دارد که ش��هریه و تحصیل دانش��جویان
معلول را رایگان اعالم می کند و بر اس��اس این قانون
آیین نامه اجرایی هیات دولت مصوب کرده اس��ت که
معلوالن متوس��ط ،شدید و خیلی ش��دید هفت دهک
پایین مش��مول تحصیل رایگان هس��تند و وظایفی را
برای سازمان بهزیس��تی و سازمان سنجش و سازمان
برنامه و بودجه در نظر گرفته است که بتواند دانشجویان
معلولی را که شرایط فوق را دارند به صورت رایگان در
دانش��گاه هایی که از وزارت علوم یا وزارت بهداش��ت
مجوز دارند ول��ی هزینه دارد مثل دانش��گاه آزاد ،پیام
نور یا علمی کاربردی ه��ا بتوانند به تحصیل بپردازند.
وی ادامه داد :بر این اساس برای ساماندهی بهزیستی
کمیته دانشجویی را تش��کیل داد با عضویت دو حوزه
تخصصی یعنی معاونت توانبخشی و معاونت اجتماعی

و ب��ا محوریت مرکز فناوری اطالع��ات و همچنین با
عضوی��ت معاونت پش��تیبانی که بتوان��د امر تحصیلی
دانشجویان را ساماندهی کند.رضا زاده اظهار کرد :یک
س��امانهای طراحی ش��د که بتوانیم به صورت منظم و
دقیق و با س��رعت باال اطالعات افرادی که مشغول به
تحصیالت عالی هس��تند را داشته باشیم .سه ماه پیش
این سامانه راه اندازی شد و دانشجوها وارد سامانه می
ش��وند و مدارک را بارگذاری می کنند و بر اساس نوع
معلولیت و دلیل تحت پوش��ش بودنشان در بهزیستی
دس��ته بندی می ش��وند.وی ادامه داد :بر این اساس ما
یک ش��یوه نامهای را تصوی��ب کردیم و با توجه به بند
ر  ۵ساله ششم و شرح وظایف سازمان بهزیستی افراد
دسته بندی شدند و تحصیالت دانشگاهی آنها در نظر
گرفته ش��د .همچنین دانشجویان دانشگاه های دولتی
هم کمک هزینه تشویقی دریافت می کنند .بر اساس
آیین نام��ه اجرایی مصوب هیات دولت پرداخت هزینه
ب��ه صورت صد در صدی برای معلوالن ش��دید و غیر
شدید  ۷دهک پایین باشند الزامی است و در مرحله اول
ش��هریه های این افراد حال پرداخت اس��ت .البته یک
گروه صد در صد شهریه دریافت می کنند که فرزندان
تحت پوش��ش بهزیتسی هستند .حاال چه آنکه زندگی
مستقل داشته باشند و چه فرزند پذیر شده باشند.

عضو شورای شهر تهران :

عضو شورای شهر تهران با اشاره به افزایش
 10درص��دی مرگ و میر تهرانیها در دی
گفت :سوخت مازوت مسأله جدیدی نیست
و مص��رف روزانه  20میلیون لیتر بنزین در
پایتخت و فعالیت 4میلیون بخاری و شوفاژ
در بروز آلودگی هوا نقش بسیاری دارد.
به گ��زارش فارس  ،هوای تهران از ابتدای
دی به ش��دت آلوده شده و این موضوع در
کنار کرونا ب��ه دغدغه ش��هروندان افزوده
اس��ت .ذرات معلق س�لامت شهروندان در
ش��هرهای مختلف به ویژه تهران را نشانه
گرفته و به گفته بس��یاری از کارشناس��ان
مازوت متهم اصلی آلودگی هوا است.
البت��ه برخ��ی از اعض��ای ش��ورای ش��هر
معتقدن��د مص��رف روزان��ه  ۲۰میلیون لیتر
بنزی��ن و روش��ن بودن  ۴میلی��ون بخاری
و ش��وفاژ علت اصلی آلودگی هوا اس��ت و
باید برای رف��ع این معضل به قانون هوای
پاک بازگردی��م و چاره دیگری جز این کار
نیس��ت.هر چند مرگ و میر ناشی از کرونا
طی هفتههای اخیر به گفته مسووالن ستاد
مقابل��ه با کرونا و وزارت بهداش��ت بیش از
 ۷۰درصد کمتر شده ولی مرگ و میر ناشی
از آلودگ��ی هوا به صورت مس��تقیم و غیر
مس��تقیم بیشتر شده اس��ت و آمار متوفیان
بهش��ت زهرا در ماه دی موید این موضوع

افزایش  10درصدی فوت تهرانیها به دلیل آلودگی هوا

اس��ت و این بار آلودگی هوا گوی س��بقت
را از کرون��ا ربوده است.بس��یاری معتقدند
تعطیل��ی ته��ران در کاه��ش آلودگی هوا
موثر اس��ت ولی دولت طی ۳هفته گذشته
ب��ا ای��ن موض��وع مخالفت کرده اس��ت و
معتقد اس��ت به دلیل کرون��ا تقریبا ترددها
کاه��ش یافته و مدارس و دانش��گاهها هم
ب��ه صورت حضوری تعطیل اس��ت و دیگر
نی��ازی به تعطیلی جداگانه و سراس��ری در
پایتخت نیس��ت .درباره موضوعات مختلف
ش��هری از جمله قوانین مربوط به شوراها،
آلودگی هوا،کرونا ،مصرف س��وخت مازوت
در پایتخت و مدیریت یکپارچه ش��هری با
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران
به بحث و گفتوگو نشستیم که جزئیات ان
به شرح ذیل است.

*آلودگی هوای تهران طی هفتههای
گذش�ته به ش�دت افزایش یافته و
نفس مردم در ش�هرهای مختلف به
ویژه تهران به ش�ماره افتاده است
راهکار ش�ما در این زمینه چیس�ت
و چه اقدامی بای�د به صورت عاجل
صورت گیرد؟

آلودگی هوا علل متنوع و مختلفی
دارد ولی به طور کلی قانون هوای
پ��اک در س��الهای پیش تصویب

ش��ده و هم��ه عناص��ر و عوام��ل مؤثر در
آلودگی در این قانون مورد توجه قرار گرفته
اس��ت ولی متأس��فانه این قانون به صورت
جامع و کامل دیده نش��ده است .امروز که
وارونگی هوا وجود دارد و هوا س��رد اس��ت
هوا به ش��دت آلوده بوده ک��ه مصرف 20
میلیون لیتر بنزین توس��ط  6میلیون خودرو
در پایتخ��ت در بروز این مش��کل بیتأثیر
نیس��ت همزمان  4میلیون بخاری و شوفاژ
در س��طح پایتخت با هم روش��ن است و 2
میلیون موتورس��یکلت کاربراتوری و دودزا
در پایتخ��ت تردد دارد که ه��ر یک از این
موتورسیکلتها میتواند  5برابر یک خودرو
آلودگی ایجاد کند.
*ه�ر س�اله مباح�ث مختلف�ی در م�ورد
راهکاره�ای مقابل�ه ب�ا آلودگ�ی ه�وا ارائ�ه

میش�ود ول�ی ب�ه نظ�ر میرس�د امس�ال
وضعیت بدتر از س�الهای گذش�ته اس�ت و
از طرف�ی کرون�ا مردم را گرفت�ار کرده علت
تش�دید آلودگی هوا در سال جاری نسبت به
سالهای گذشته چیست؟

خیر؛ این چنین نیست آلودگی امسال تفاوت
چندانی با سالهای گذشته ندارد متأسفانه
فراموش��کار شدهایم هر ساله در زمستان به
ویژه در ماه دی با معضل آلودگی شدید هوا
مواجه هس��تیم و آمار فوتیهای ثبت شده
در بهش��تزهرا (س) نیز مؤید وضعیت بد
هوا در زمستان در پایتخت است.
ح��دودا در دی نس��بت ب��ه ماهه��ای قبل
می��زان م��رگ و می��ر بی��ش از  10درصد
افزای��ش مییابد و این نش��ان می دهد در
این ماه ک��ه اوج آلودگی هوا بروز می کند
میزان مرگ و میرها بر اساس
گزارش��ات س��ازمان بهش��ت
زهرا (س) بیش��تر می ش��ود.
بیم��اران قلب��ی و عروق��ی و
دارای بیماریهای زمینهای و
جزو گروههای حساس جامعه
هستند که آلودگی هوا وضعیت
سالمتشان را بیش��تر تهدید
میکند و این افراد بیش��تر در
معرض خطر مرگ و میر ناشی

از آلودگ��ی هوا هس��تند .بناب��ر این توصیه
میشود در روزهایی که هوا آلوده است این
افراد حتیالمقدور از منزل خارج نش��وند و
ترددی در سطح شهر نداشته باشند.

*بس�یاری از همکاران شما در شورای شهر
معتقدند سوخت مازوت متهم اصلی آلودگی
هوا اس�ت آیا نظر شما مش�ابه آنها است یا
علت جداگانهای در این زمینه وجود دارد؟

سوخت مازوت نیز مس��أله جدیدی نیست
س��الهای قب��ل هم ای��ن مش��کل وجود
داش��ته روزانه یک میلیارد و  200مترمربع
گاز در کش��ور تولید و مصرف میشود این
در حالی است که س��الهای گذشته تولید
روزان��ه گاز کمتر ب��ود و حتی صادرات هم
انج��ام میگرفت در ح��ال حاضر همه این
گازه��ا مصرف میش��ود از طرف��ی روزانه
 100میلی��ون لیت��ر بنزی��ن و  150میلیون
لیتر گازوئیل مصرف میش��ود و همه این
مس��ائل در کنار هم هوا را آل��وده کرده از
طرفی س��ردی هوا و وارونگ��ی دما وجود
دارد و سبب فرونشس��ت آلودگی در سطح
شهر میشود .همچنین تهران از سه طرف
ش��مال ،ش��رق و غرب دارای کوه است و
این مسأله سبب آلودگی جابهجا نشود و در
صورت��ی که باد و باران بوزد جابهجایی هوا
صورت میگیرد.
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اخبار حوادث
انهدام باند فروش
اسلحه در فضای مجازی

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از انهدام
باند مجازی فروش اس��لحه و کش��ف  ۲هزار
قبضه سالح شکاری تقویت ش��ده خبر داد.به
گ��زارش فارس ،رئی��س پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ از انهدام باند فروشندگان سالح در
فضای مجازی و کشف  2هزار سالح شکاری
تقویت شده خبر داد .سردار “علی ذوالقدری” در
تشریح خبر فوق اظهار داشت :در اجرای طرح
برخورد قاطع با مخالن نظم و امنیت در فضای
مجازی ،مام��وران مرکز عملیات پلیس امنیت
عمومی در رصد های اطالعاتی از فعالیت باند
خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی مطلع
شدند.وی با اش��اره به اینکه در ادامه تحقیقات
پلیسی مشخص شد ،اعضای این باند اخیر مقدار
فراوانی س�لاح شکاری تقویت شده تهیه و در
مخفیگاهشان پنهان کرده اند ،افزود :در پاالیش
ه��ای اطالعاتی اعضای این باند شناس��ایی و
مراقبت های ویژه پلیسی از آنان آغاز شد.رئیس
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت :تردد
و ح��رکات متهمان تحت نظر ق��رار گرفت و
ماموران موفق شدند در عملیات مختلف شبانه
روزی یک هفته ای مخفیگاه آنان را در حوالی
خیابانفردوسیشناساییکردهونتیجهتحقیقات
انجام شده را در اختیار مرجع قضائی قرار دادند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد :مراقبت
پلیسی از مخفیگاه متهمان ادامه داشت تا اینکه
ماموران ضمن حصول اطمینان از حضور کلیه
متهمان در مخفیگاه شان موفق شدند در یک
عملیات پلیس��ی هر  4متهم را دس��تگیر و در
بررس��ی های بیش��تر از مخفیگاه آنان 2 ،هزار
سالح شکاری تقویت شده کشف کنند.
شناسایی سارق خودرو
باهوشمندیپلیس

رئی��س مرکز عملیات پلیس آگاهی پایتخت از
دس��تگیری سارق خودرو و کش��ف  ۲دستگاه
خودروی مس��روقه ب��ا هوش��مندی و ذکاوت
کارآگاهان خبر داد.به گزارش ایلنا ،س��رهنگ
کارآگاه «کرم یوسفوند» بیان داشت :شانزدهم
دی ماه کارآگاهان یگان گش��ت پلیس آگاهی
تهران بزرگ حین انجام ماموریت در محدوده
دولت آباد به یک دس��تگاه خودروی دنا پالس
ک��ه در کنار خیابان متوقف و پارک ش��ده بود
مظنون میشوند .وی عنوان کرد :با استعالم از
مرکز فرماندهی و کنترل پلیس آگاهی مشخص
ش��د پالک خودرو سابقه فقدانی است و پالک
خودرو متعلق به خودروی دنا پالس نمیباشد
که در بررس��یهای بیشتر از ش��ماره شاسی و
موتور دنا مش��خص شد ،خودرو دنا سابقه ثبت
سرقت در بیست و سوم اردیبهشت از شهرستان
پاکدشت دارد .رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی
با اشاره به اینکه در تحقیقات محلی مشخص
شد خودری دنا پالس متعلق به یکی از ساکنان
مجتمع مسکونی بنام رضا میباشد ،ابراز داشت:
در ادامه تحقیقات پلیس��ی ،معلوم شد که رضا
یک دستگاه خودروی پژو پارس دیگر نیز دارد.
این مقام انتظامی بااشاره به اینکه با مراجعه به
محل پارک خودروی پ��ژو پارس در پارکینک
مجتمع مشخص شد که این خودرو نیز سابقه
ثبت سرقت دارد ،تصریح کرد :در استعالم انجام
شده مشخص ش��د که خودروی پژو پارس در
س��یزدهم مرداد ماه سال گذش��ته در محدوده
کالنتری  ۱۷۵باقر شهر سرقت شده است.
کشف  ۲۶دستگاه استخراج ارز دیجیتال
در شهرستان قدس

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ،از کشف
 ۲۶دس��تگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۲
میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال در شهرستان قدس،
خبر داد.سردار کیوان ظهیری در گفت و گو با
ایس��نا ،در این باره اظهار کرد :با بدست آوردن
اطالعاتی درباره اینکه فردی س��ودجو اقدام به
راه ان��دازی مزرعه تولی��د ارز دیجیتال در یک
انباری کرده ،بررس��ی موضوع به صورت ویژه
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان
ق��دس قرار گرفت.وی اف��زود :ماموران پلیس
آگاهی پس از یکس��ری اقدام��ات اطالعاتی
و فن��ی انبار را شناس��ایی ک��رده و پس از اخذ
مجوزه��ای قانونی به محل م��ورد نظر اعزام
شدند.وی گفت :در بازرسی از این مزرعه تعداد
 ۲۶دستگاه اس��تخراج ارز دیجیتال کشف که
برابر اعالم کارشناسان ارزش آن ها  ۲میلیارد و
 ۶۰۰میلیون ریال برآورد شده است.وی با اشاره
به دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی
آن به مراجع قضائی ،گفت :متهم با استفاده از
ب��رق دولتی و به صورت غیر مجاز اقدام به راه
اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال کرده بود
که با اش��راف اطالعاتی پلیس از ادامه فعالیت
وی جلوگیری به عمل آمد.

