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خبر ويژه

سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس ،با يادآوري اينکه عرضه هر گونه دارو و محصوالت بهداشتي در فضاي مجازي خالف قانون است ،بر ضرورت برخورد با اين افراد از طريق بازرسان وزارت
بهداشت تاکيد کرد .احمد همتي درگفت وگو با خانه ملت ،با تاکيد بر اينکه عرضه هر گونه دارو و محصوالت بهداشتي در فضاي مجازي خالف قانون است گفت :اين اقدام نوعي تبليغات به شمار
ميآيد ضمن اينکه در اين مورد قانون وجود داشته و به تازگي نيز مواردي در تکميل آن مصوب شده است مبني بر اينکه هر گونه تبليغ و فروش دارو و محصوالت بهداشتي در فضاي مجازي
قابل پيگرد است.نماينده مردم سمنان درمجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه بر اساس اين قانون بايد با عرضه کنندگان دارو در فضاي مجازي برخورد شود ،تصريح کرد :بيترديد توليدکنندگان و
عرضه کنندگان دارو و محصوالت بهداشتي بايد در چارچوب اساسنامه و پروتکلي که وزارت بهداشت تعيين کرده به تبليغات و عرضه محصوالت خود بپردازند.

ابتداييها نيازي به کتب کمک درسي و آزمون ندارند

اخبار

نامه به معاون اول رئيس جمهور
براي تأمين واگنهاي مترو

رئيس شوراي شــهر تهران گفت :نامهاي
که براي ديدار با معاون اول رئيس جمهور
نوشــته ايم در خصوص تأمين واگنهاي
مترو است.محسنهاشميدر گفتگو با مهر
درخصوص نامهاي که اخيراً به معاون اول
رئيس جمهور با موضوع اعتبارات دولتي در
اليحه بودجه  ۹۷نوشــته است ،گفت :اين
نامه مربوط به اليحه بودجه و حمايتهاي
دولتــي از حمل و نقــل عمومينبود بلکه
در حوزه تأمين واگنهاي مترو اســت.وي
در پاســخ به اين پرســش که شنيده شده
اعتبارات پيشبيني شــده در اليحه بودجه
و حمايتهاي دولتي از مديريت شــهري
در اليحه بودجه  ۹۷کشور قلع و قمع شده
است ،گفت :شــهرداري از طريق مجلس
در حال تالش اســت که اعتبــارات الزم
را به اليحه بازگرداند.هاشــميدر پاسخ به
پرســش ديگري در خصوص اينکه برخي
از طرحهاي شــهرداري مانند طرح جديد
ترافيک و بسته کاهش آلودگي هوا با پيش
فرضهاي انتشار اوراق مشارکت و حمايت
دولت از ناوگان حمل و نقل عموميتدوين
شــده بود ،آيا پس از اين کاهش اعتبارات
در اين طرحها تجديدنظر ميشود ،تصريح
کرد :راه حلهــاي ديگري نيز براي انجام
اين طرحها وجود دارد اما کاش دولت اين
حمايتها را انجام ميداد اما راههاي ديگر
بسته نيســت و ما نيز تحقق حمايتهاي
دولتي را پيگيري ميکنيم.به گزارش مهر
محمد عليخاني رئيس کميسيون عمران و
حمل و نقل شوراي شهر تهران روز گذشته
به مهر خبر داده بود که شــورا پس از قلع
و قمع اعتبــارات حمايتي از متروي تهران
نامهاي به معاون اول رئيس جمهور زده و
درخواســت ديدار فوري کرده بود.به گفته
عليخاني در صورتي کــه از مترو حمايت
نشود ممکن است مشکالت امنيتي ايجاد
شود.
پوشش حمايتي  ۲۰هزار خانوار با
اجراي طرح ساماندهي کولبران

نماينده مردم سقز و بانه در مجلس ،با ابراز
نگراني از اجراي طرح ساماندهي کولبران
ايــرادات جدي را بر آن وارد دانســت که
ميتوانــد تهديدي براي بــازار اقتصادي
بانــه و مريوان باشد.محســن بيگلري در
گفــت و گو با خانه ملت  ،با انتقاد از موارد
مندرج در طرح ساماندهي کولبران در بيان
ايــرادات وارد بر آن گفت :ما از هر طرحي
که در جهت حفظ شــان کولبران پيشنهاد
شــود و تامين امنيت و معيشت آنها را به
همراه داشــته باشد ،استقبال ميکنيم ،آن
هم در شــرايطي که شعاع حمايتي آن در
اين اســتان نيز گسترش يافته به گونهاي
که افراد بيشــتري را تحت پوشــش قرار
ميدهد.نماينده مردم سقز و بانه در مجلس
شوراي اسالمي ،ادامه داد :با توجه به اينکه
بانه ،مريوان و روستاهاي سقز تا شعاع 20
کيلومتري در پي اجــراي اين طرح مورد
حمايت قرار ميگيرند ،ميتوان پيشبيني
کرد که بيــش از  20هــزار خانوار تحت
پوشش قرار بگيرند.

وزير بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکي با بيان اين که در حوزه بهداشت ۶ ،هزار پروژه
بهداشتي افتتاح شده و يا در دست اجراست ميگويد اکثر اين پروژهها در مناطق محروم بوده
و بالغ بر  ۶۰هزار شــغل ايجاد خواهد کرد.به گزارش پايگاه اطالعرساني وزارت بهداشت،
ســيد حسن قاضي زادههاشميگفت :در تالش هستيم پرونده الکترونيک سالمت را براي
همه ايرانيان فراهم کنيم و تصورم اين است که در يکي دو سال آينده به اين هدف خواهيم
رسيد.هاشــميافزود :در حوزه درمان نيز  ۲۴هزار تخت بيمارستاني به مجموع تختهاي
بيمارستاني کشور افزوده شد و بيش از  ۵۰درصد به تختهاي  ICUکشور اضافه شد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينکه دانش آموزان دوره ابتدايي نياز به کتابهاي کمک
آموزشي و تست و آزمون ندارند و خانوادهها بايد به اين موضوع دقت داشته باشند تاکيد کرد:
مصوبهاي تصويب کرديم که برگزاري هرگونه آزمون در مدارس ابتدايي را ممنوع ميکند که
اين مصوبه از فرداي تصويب اجرايي ميشود.به گزارش ايسنا ،سيد محمد بطحائي با بيان
اينکه متاسفانه در مدارس مفاهيميرا آموزش ميدهيم که خارج از مدرسه براي دانش آموزان
مورد نياز نيست گفت :آموزش و پرورش امروز ،از کيفيت بايسته برخوردار نيست .بايد مباني
درسي در مدارس ما ،مبتني بر نيازهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان باشد.

دريافت هزينههاي ميليوني به بهانه
برگزاري جشن در مهدهاي کودک

معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيستي
اســتان تهران،گفــت :برگزاري مراســم
جشــن پايان ســال در مهدهاي کودک
با توافق خانوادهها انجام ميشــود ضمن
اينکه دريافت هزينههاي ميليوني به بهانه
برگزاري جشن در مهدهاي کودک تخلف
اســت و با متخلفان برخورد ميشود.احمد
خاکي در گفتوگو با تســنيم با اشــاره به
اينکــه مهدهاي کودک موظف هســتند
بر اســاس برنامههاي ابالغ شده از سوي
سازمان بهزيســتي اقدام کنند،اظهار کرد:
برگزاري هر نوع مراسم خارج از برنامههاي
آموزشي در مهدهاي کودک بايد با توافق
خانوادهها باشــد.وي تصريح کرد :يکي از
موضوعاتي که هر ســاله خانوادهها با آن
درگيرند هستند برگزاري مراسم جشن پايان
سال در مهدهاي کودک است به طوري که
برخي از مهدهاي کودک در اين زمينه اقدام
بــه دريافت هزينههاي هنگفت و ميليوني
از خانوادهها ميکنند که اين تخلف است.
خاکي ادامه داد :برگزاري چنين مراسمهاي
در صورتي خواهد بود که خانوادهها موافق
آن باشــند و ضمن اينکه مبلــغ دريافتي
از خانوادهها نيــز يک عرفي دارد و مهدها
نميتواننــد درخواســت رقمهاي ميليوني
کنند.معاون امور اجتماعي بهزيستي استان
تهران بيان کرد :در صورتي که خانوادهها در
خصوص دريافت چنين هزينههاي شکايت
دارند ميتوانند آن را با بازرسي سازمان در
ميان بگذارند و ســازمان نيز در اسرع وقت
به آنها رسيدگي ميکند.وي گفت :در طي
ســال جاري ميزان تخلــف در مهدهاي
کودک نسبت به سال گذشته کاهش پيدا
کرده است.

پروژههاي بهداشتي حوزه سالمت  ۶۰هزار شغل ايجاد ميکند

عضو سابق شوراي شهر تهران به مديران شهري در خصوص اجراي طرح ترافيك جديد هشدار داد

طرح جدید ترافیک یا بازی با جان مردم؟
گروه اجتماعي:تصويب طرح ترافيك جديد
اين روزها حاشيههاي زيادي را به همراه
داشــته و كارشناسان شهري معتقدند كه
با اجرايي شدن آن سالمت مردم به خطر
خواهد افتاد و گرههاي ترافيكي بيشتر از
قبل خواهد شــد  .ابوالفضل قناعتي عضو
سابق شــوراي شــهر در اين باره گفت :
اميدواريم شهرداري و شــوراي فعلي به
دنبال اين باشند که مشکالت مالي شهر را
در موضوعات ديگري دنبال کنند چون اين
موضوع يک موضوع حياتي است و با جان
مردم سرو کار دارد و هرقدر آلودگي بيشتر
باشد تلفات جاني بيشتر است بنابراين جان
مردم را با پول معامله نکنند.
ابوالفضل قناعتي در گفتوگو با تســنيم،
اظهار کرد :مسئوالن قانونگذارميگويند
ما پيشبيني ميکنيم که بيشتر از  20هزار
خودرو به محدوده طرح ترافيک وارد نشوند
در حالي که اين مســئله قابل پيشبيني
نيســت و اين يک ايراد اســت.قناعتي با
اشــاره به ايراد دوميکه به اين طرح وارد
اســت ،گفت :اينها براي طرح زوج و فرد
هم عوارض گذاشتهاند .در حالي که سوال
اينجاســت که ما براي چه مسئلهاي زوج
و فرد را بوجود آورديم؟ ما گفتيم به دليل
ترافيــک و آلودگي از  3ميليون خودرويي
که در تهران است آنهايي که پالکشان فرد
اســت روز فرد و پالکهاي زوج ،روز زوج
بيايند.عضو سابق شوراي شهر تهران ادامه
داد :در حال حاضر با اين طرح جديد ،آنهايي
پالک شان با آن روز مطابق دارد ميتوانند
تردد کند اما آنهايي که پالکشان به آن روز
مطابقت ندارد ميتوانند با پرداخت عوارض
وارد محدوده طرح شــوند.وي تاکيد کرد:
با اين اقدام عمال بحث مالي شــهرداري
حل شــده اما مشکل تردد و ترافيک حل
نشده است .ما نيامديم پا روي گلوي مردم
بگذاريــم و بگوييم يا بــه خاطر آلودگي
نياييد و يا پول بدهيد و وارد محدوده طرح
ترافيک شويد.قناعتي تصريح کرد :اگر اين
اتفاق بيفتد مــردم ميگويند پس اينها
مشکل آلودگي نداشتند اين کار را کردند
که از ما پول دريافــت کنند .بي ترديد از
اين مســئله چنين برداشتي ميشود .پس
در طرح ترافيک بزرگترين اشــتباه همين
مسئلهاي است که عنوان کردم.وي اظهار
کرد :در گذشته چنين مسئلهاي امکان پذير
نبود که فردي با پرداخت پول وارد محدوده
طرح شــود زيرا نميخواستيم ترافيک و
آلودگي افزايش پيدا کند اما اينها در حال

بهشت نشينان در باتالق بحران و انتقاد

حاضر ميگويند ميتوانيد با واريز پول وارد
شويد.عضو سابق شــوراي شهر تهران با
بيان اينکه طرح جديد بخشي از عوارض و
مشکالت مالي شهر را حل ميکند ،گفت:
اينها مطابق برداشــت خودشان عنوان
ميکنند کــه مردم نميآينــد ولي وقتي
اتکاي اين موضوع روي بحث ريالي باشد
قطع به يقين يک عده افرادي که وضعيت
مالي خوبي دارند ديگر براي بيرون آوردن
وســيله نقليه شــخصي در روزهاي زوج
و فرد مشــکلي ندارند و ميگويند ما پول
ميدهيم.

افراد پولدار هر روزي که دلشان بخواهد
بيرون ميآيند

عضو هيئت رئيسه چهارمين دوره شوراي
شــهر تهران عنوان کرد :افــراد پولدار به
راحتي وجه را پرداخت ميکنند و هر روزي
که دلشــان بخواهد بيرون ميآيند و اين
تعداد افراد زياد هستند پس عمال در اينجا
هم بي عدالتي بوجود ميآيد و هرکس پول
دارد ميتواند هر روز اتومبيل خود را بيرون
بياورد و آن کسي که پول ندارد نميتواند و
اين طرح اشتباهي است.
معامله با جان مردم نكنيد

وي تاکيد کرد :اميدواريم شهرداري و شوراي
فعلي به دنبال اين باشند که مشکالت مالي
شهر را در موضوعات ديگري دنبال کنند
چــون اين موضوع يــک موضوع حياتي
است و با جان مردم سرو کار دارد و هرقدر
آلودگي بيشتر باشد تلفات جاني بيشتر است
بنابراين جان مردم را با پول معامله نکنند.
عضو هيئت رئيسه چهارمين دوره شوراي

شهر تهران گفت :طرحي که شهرداري ارائه
کرده اس فرهنگ جديدي را در شهر رواج
ميدهد زيرا ما تا پيش از اين تالش داشتيم
مردم از حمل و نقل عمومياستفاده کنند
اما در حال حاضر مردم تشويق ميشوند از
حمل و نقل شخصي خود استفاده کنند.وي
ادامه داد :اين اتفاق به دو دليل ميافتد ،يکي
اينکه ما آمدهايم و راه را هموار کردهايم که
بــا پرداخت پول ميتوانيــد وارد محدوده
طرح شــويد و دوم اينکه به جاي توسعه و
تشويق مردم نسبت به استفاده از حمل و
نقل عموميو بسترسازي براي اين امر هم
از مردم پول دريافت ميکنيم و هم اينکه
فرهنگسازي ميکنيم که اگر پول بپردازيد
ميتوانيد از وسايل نقليه شخصي استفاده
کنيد.
پورسيدآقايي  :نميدانم چگونه سهميه
طرح ترافيک خبرنگاران را توزيع کنم!

اين گزارش ميافزايد ،متاسفانه با توجه به
نزديك شــدن به پايان سال  96جزييات
اختصاص سهميه خبرنگاران در سال 97
مشخص نشده است؛ محسن پورسيدآقايي
معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداري
تهران در اين باره بــه فارس ،گفت :قرار
شــده  3درصد از  103هزار سهميه طرح
ترافيک به رسانهها داده شود.وي ادامه داد:
براي توزيع اين سهميه بايد يک آئيننامه
بنويسيم و به تأييد کميسيون حمل و نقل
شوراي شهر برسد .به عنوان مثال مجمعي
از اصحاب رسانه را دعوت کنيم و در رابطه
با ايــن آئيننامه به يک نقطه مشــترک
برسيم.

وي گفت:اما متأسفانه وحدت رويه در اين
زمينه بين رســانهها وجود نــدارد که اين
موضوع را به دستشان بســپاريم و براي
کل صنف خبرنگاران آئيننامه را بنويسند.
انجمن صنفــي خبرنگاران،روزنامهنگاران
مسلمان ،روزنامهها،خبرنگاران ،سايتها و
وزارت ارشاد وجود دارد اما رسانهها از نظر
هيچ کدام از اين گروهها تبعيت نميکنند
که با هم بنشــينند و آئيننامه بنويسند.
معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداري
تهران گفت :اين صورت مسئله اگر براي
من حل شود ميتوانيم به يک نتيجه برسيم
بگوييد چند نماينده از اين رســانهها بايد
دعوت شوند و اگر با حضور نماينده شورا
و وزارت ارشاد حساب کنيم شايد حدود 12
نفر شوند اما آيا اين تعداد مورد وصول همه
خبرنگاران هستند؟ از طرفي نميتوان هم
از تمام رسانهها دعوت کنيم و بايد از نظر
اين نمايندگان تبعيت شود.پورســيدآقايي
گفت :فرصتي باقي نمانده و فقط يک ماه
وقت داريــم و خودم هم نميدانم چگونه
اين سهميهها را توزيع کنم مشکل مربوط
به طرح نيست به تصميميبرميگردد که
بــه زور در اليحه گنجانده شــد و براي
رسانهها سهميه قائل شدند.
وي در پاسخ به اينکه آيا هنوز به سهميه 3
درصدي رسانهها معترض هستيد گفت:من
از هر آنچه که در اليحه شــهرداري بوده
دفاع ميکنم چون در طرح شــهرداري به
خبرنگاران سهميهاي داده نشده بود و شورا
اين تسهيالت را به خبرنگاران داد و اليحه
شورا را شــورا بايد دفاع کند من از اليحه

خودم حرف ميزنم.پورسيدآقايي در پاسخ
به اينکه شــما نظر موافق به اليحه شورا
دادهايد،گفت :بله ،دادهام اين سهميه را هم
اجرا ميکنم اما ترکيبي الزم است و بايد
از رســانهها دعوت کنيم و ساير رسانهها
هم معترض نشــوند.معاون حمل و نقل
و ترافيک شــهرداري تهران ادامه داد:اين
افراد بايد مورد اطمينان همه باشند شايد
نمايندگاني از وزارت ارشــاد ،از دو انجمن
صنفي و يک نفر هم از جامعه خبري که
ربطي به يک رســانه خاص نداشته باشد
دعوت کنيم در اينجــا اصال نميخواهم
موضوع را سياســي ببينم و بگويم از هر
دو جناح سياســي نماينده خبري دعوت
ميکنيم چــرا که اکنــون اصالحطلبان
نســبت به اين موضوع حذف سهميهها
تندي بيشتري ميکنند و ميگويند رانت
ما قطع شــده اســت.وي گفت :اين طور
هم نيست که تخفيفهاي آنچناني براي
رسانهها جايز باشد مگر قرار است هر روز
در طــرح بيايند و برونــد ؟ در مورد اينکه
چگونــه هم ميخواهيــم از آنها عوارض
بگيريم با جزئيات مشــخص شده است.
اينها تخفيــف  50درصدي ميخواهند،
معاينه برتــر هم نميخواهند بگيرند؟! آن
وقــت توقع رفت و آمد هــر روز به طرح
ترافيک دارند .اينگونه نميشود.
باتالق اصالحطلبان در بهشت

ايــن گــزارش ميافزايد  ،ايــن روزها،
ساکنان بهشت دوران سخت و پرالتهابي
را ســپري ميکنند ،شــيب تند بحرانها
و انتقادات نجفي و شــوراي شــهر را در
وضعيت تصميمات ســختي قرار داده تا
شايد بتوانند خود را نجات دهند.تنها چيزي
را که ديگــر نميتوانند پنهان کنند ،عيان
شدن حرفهاي درگوشــي در هفتههاي
اخير در رسانهها است .عملکرد محمدعلي
نجفي و شوراي پنجم شهر تهران راضي
کننده نيست .نه تنها راضي کننده بلکه در
اغلب موارد باعث دلسردي و حتي تعجب
شهرونداني شده که به اميد ايجاد تحوالت
بنيادي در اداره شهر به سمت ليست اصالح
طلبان گرايش پيدا کردند .اعضاي ليستي
که شهر تهران را ويرانه و سوخته لقب دادند
ولي به خوبي مشخص شد که اين عملکرد
آنهاست که ميتواند با يک برف ساده شهر
را بــه ويرانه تبديل ســازد! در حال حاضر
بيشتر از آنکه رسانههاي رقيب به عملکرد
نجفي نقد داشته باشند ،اين اصالح طلبان
هستند که وي را مينوازند.

شهرداري تهران مکلف به اجراي طرح ناحيه کاهش آلودگي هوا شد

آلودگی هوا باز هم تمام مقاطع تحصیلی تهران را تعطیل کرد
بنابر مصوبه کارگروه هماهنگي شرايط ويژه آلودگي
هواي اســتان تهران تمام مقاطع تحصيلي اســتان
تهران ،بهجــز پرديس ،دماونــد و فيروزکوه بهدليل
آلودگي بيش از حالت استاندارد هوا ،سهشنبه هفدهم
بهمن ماه تعطيل اعالم شد.
به گزارش تســنيم  ،بنابر مصوبه کارگروه هماهنگي
شرايط ويژه آلودگي هواي استان تهران تمام مقاطع
تحصيلي تهران ،بهجز پرديــس ،دماوند و فيروزکوه
بهدليل آلودگي بيش از حالت استاندارد هوا ،سهشنبه
هفدهم بهمن ماه تعطيل اعالم شد.
همچنين براساس اعالم کارگروه هماهنگي شرايط
ويژه آلودگي هواي اســتان تهــران ،تماميمدارس
پيشدبستاني ،مهدهاي کودک و مدارس ابتدايي استان
تهران بهغير از منطقه فيروزکوه ،دماوند و پرديس روز
دوشنبه شانزدهم بهمنماه نيز تعطيل بودند.
اجراي طرح تــردد زوج و فرد از در منزل ،ممنوعيت
فروش آرم طرح ترافيک روزانه از ســوي شهرداري
تهران ،ممنوعيت فعاليت معادن شن و ماسه ،آسفالت
و ســيمان و توقف همه فعاليتهاي آالينده ،استقرار
اورژانس در مراکز شهر ،تشديد برخورد با خودروهاي
دودزا و فاقد معاينه فني توسط پليس راهور ،جلوگيري
از ورود کاميونها و خودروهاي ســنگين فاقد معاينه
فني نيز از ديگر مصوبات کارگروه محسوب ميشود.
ضمن ًا مسئوالن ذيربط به گروههاي حساس ،بيماران،
سالمندان و کودکان توصيه کردند که در حد امکان از
تردد در مراکز شهر خودداري کنند.
بنابر تمهيدات انديشيدهشــده از سوي مسئوالن اگر
شــاخص عددي ذرات معلق کمتــر از  2.5ميکرون
بين  50تا  100باشند شرايط کيفيت هوا سالم است و
شرايط ناسالم براي گروههاي حساس نيز به ميانگين

پايتخت در وضعيت قرمز ؛ زنگ خطر نواخته شد

عددي  100تا  150تعلق ميگيرد اما اگر اعداد از 150
تا  200قرار گيرند به اين شرايط کيفيت هوا وضعيت
قرمز يا شرايط اضطرار گفته ميشود و کيفيت هوا در
اين ميانگين براي همه افراد ناســالم خواهد بود.بنابر
پيشبيني سازمان هواشناســي ،آاليندههاي جوي و
سکون نسبي هوا تا پايان روز سهشنبه در کالنشهرها
بهويژه استان تهران باقي ميماند.

دانشآمــوزان پايتخت هر  3روز يکبار را در
تعطيالت گذراندهاند!

آلودگي هوا و برودت هوا و لغزندگي معابر و خيابانها،
مهمترين عوامل تعطيالت مدارس در فصلهاي پاييز
و زمستان است؛ به شکلي که در طول چهارماه و نيم
گذشته دانشآموزان تهراني و استان تهران تنها  8روز
را به دليل آلودگي هوا و سرما الجرم در تعطيلي به سر
برده و خانهنشين شدهاند.در کنار اين تعطيالت اجباري
و با احتســاب روزهاي تعطيل پنج شــنبه و جمعه و
تعطيالت رسمي ،دانشآموزان  40روز نيز در تعطيالت
مرســوم به سر بردهاند که اگر جمع و تفريق سادهاي
انجام دهيم ،به ازاي هــر ۲.۸روز يکبار دانشآموزان
در تعطيالت بســر برده اند.البته در ذهن بسياري از
دانشآمــوزان تعطيالت به ويــژه تعطيالت در حين
سال تحصيلي موضوعي خوشحال کننده و دلپذيري
است ،اما اگر به اين موضوع به صورت عميق و نگاهي
آسيبشناسانه بنگريم ،به خوبي متوجه ميشويم که
چه اثرات نامطلوب و جبران ناپذيري بر سطح آموزش
و پرورش پرورش دانشآموزان وارد ميکند.
داستان تکراري تعطيالت اجباري و ناخواسته
دانشآموزان

در اين راســتا نقش عوامل مؤثر در ايجاد تعطيالت
ناخواسته و تحميلي به نظام تعليم و تربيت است؛ به

شکلي که در زماني که دانشآموزان در ريل آموزش
افتاده و با ســرعت مطلوب طي طريق ميکنند ،به
ناگاه تعطيــات اجباري آن هم به دليل آلودگي هوا
و بعض ًا ســرما دامنگير نظام تعليم و تربيت شده و
جماعت ميليوني دانشآموزان و معلمان را از گردونه
آموزش خارج ميکند.حجتاالســام والمســلمين
عليرضا سليميعضو کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس شوراي اسالميدر گفتوگو با فارس عنوان
کرد :واقع ًا در بحث آلودگي هــوا ديواري کوتاهتر از
آمــوزش و پرورش پيــدا نکرديم؛ آيــا جابهجايي و
فيلترينگ کارخانجات و تغييــر خط توليد خودروها
را بايــد کنار بگذاريم و به تعطيلي آموزش و پرورش
بپردازيم؟حجتاالسالم والمســلمين سليميتأکيد
کــرد :نکته مهم اين اســت که اين بحــث بايد به
صورت دقيق صورت گيرد؛ چرا که کشورمان داراي
چندين اقليم آب و هوايي است.وي بيان داشت15 :
ارديبهشــت در بعضي استانها به دليل گرما ،امکان
حضور دانشآموزان در مــدارس وجود ندارد و يا در
شهريور نيز در برخي نقاط هنوز اوج گرماست.عضو
کميسيون آموزش مجلس تصريح کرد :بايد در اين
خصوص دقت نظر کافــي صورت گيرد و ببينيم آيا
دولت ميخواهد به صورت متفاوت عمل کند؛ يعني در
بعضي نقاط کشور ،سال تحصيلي مدارس  15شهريور
شروع شود و در برخي نقاط ديگر در اول ماه اين کار
انجام شود؟حجتاالسالم والمسلمين سليميافزود:
قاعده اين اســت که در اين خصوص در کميسيون
آموزش مجلس بحث شود و وزير و معاونان آموزش و
پرورش را دعوت ميکنيم تا ايدههاي آنها را بشنويم و
کميسيون پس از شنيدن اين نظرات ،اظهارنظر نهايي
خود را خواهد داشــت.به هر حــال بايد به اين نکته

مهم توجه کرد که صرف نظر از آسيبهاي جسميو
روحي آلودگي هوا بر افراد جامعه که همه ســنين را
با خود درگير ميســازد ،ايجاد وقفه در روند آموزش
دانشآموزان و توقفهاي بعض ًا چند روزه در فراگيري
کتب درســي آثار و تبعات نامطلوبي بر دانشآموزان
وارد ميکند.

شهرداري تهران مکلف به اجراي طرح ناحيه
کاهش آلودگي هوا شد

اين گزارش ميافزايد  ،روز گذشته بر اساس مصوبه
مجلس ،شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي
هــوا مکلف به اجراي طرح ناحيه کاهش آلودگي هوا
شــدند .قانون هواي پاک مصوب  25تيرماه 96مبني
بر الزام اعمــال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از
طريق متوقف کردن و صدور قبض جريمه مطابق با
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ،شهرداري تهران
و شهرهاي داراي آلودگي هوا مکلف به اجراي طرح
ناحيه کاهش آلودگي هوا ( )LEZميباشند.همچنين
نيروي انتظاميجمهوري اســاميايران مکلف است
مطابق قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد.

اخبار
افزايش نرخ بليت مترو در انتظار
رأي اعضاي شوراي شهر

معاون نظارت شوراي شهر تهران از تصويب
افزايــش  20درصدي نرخ کرايه مترو براي
سال آينده در کميسيون حمل و نقل شوراي
شــهر تهران خبر داد.افشــين حبيب زاده
در گفتوگو با ايســنا ،با بيان اينکه اليحه
افزايش نرخ بليت مترو از ســوي معاونت
حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران براي
بررسي نهايي به کميســيون حمل و نقل
ارجاع داده شده است ،گفت :تنها اين اليحه
در خصوص نرخ کرايه مترو است و هنوز نرخ
کرايه پيشنهادي شهرداري براي اتوبوس و
تاکسي به اين کميسيون ارائه نشده است.
رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران با
بيان اينکه کميسيون حمل و نقل و ترافيک
شوراي شهر تهران به افزايش  20درصدي
بليت تک ســفره رأي مثبت داده ،گفت :در
حال حاضر بليت تک سفره مترو  800تومان
است که با پيشــنهاد افزايش  20درصدي
 1000تومان خواهد شــد که البته اين رقم
تنها در کميسيون حمل و نقل به تصويب
رسيده و براي بررسي و تصويب نهايي بايد
در صحن شورا مطرح شود.وي با بيان اينکه
بنا به پيشــنهاد کميسيون مربوطه افزايش
بليت مسير تهران به کرج نيز از  800تومان
به  1500تومان پيشنهاد شده است ،گفت:
همچنين افزايش نرخ کرايه مسير متروي
فرودگاه امام خميني (ره) نيز از  6000تومان
به  10هزار تومان پيشنهاد شده است.
کاهش آمار«کودکآزاري»
در تماسهاي اورژانس اجتماعي

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور
س تلفني برقرار
 3.5درصــد از  44هزار تما 
شده با ســامانه اورژانس اجتماعي در نيمه
نخست امسال را مربوط به «کودکآزاري»
دانست.حبيب اهلل مسعودي فريد در گفتوگو
با ايسنا ،با اشاره به آخرين وضعيت «اليحه
حمايت از حقوق کــودکان» گفت :فرايند
رسيدگي به اين اليحه با سرعت خوبي پيش
رفته به طوري که اليحه از مرحله رسيدگي
در کميسيون حقوقي قضايي مجلس خارج
و در حال حاضر براي ورود به صحن علني
مجلس آماده شده است .وي با اشاره به اينکه
آخرين آمار مربوط به کودک آزاري در ميان
 44هزار تماس برقرار شده با سامانه اورژانس
اجتماعي در  6ماه نخست امسال  3.5درصد
بوده است ،ادامه داد :اين درصد نشان ميدهد
به لحاظ آماري ،کودک آزاري کاهش داشته
است اما اين تماسها نميتواند تعداد واقعي
کودک آزاري را نشان دهد .به همين دليل
بايد کودکان را آگاه کنيــم و در مدارس يا
هرجايي که کودکان حضور دارند به آنها ياد
دهيم که عالئم کودک آزاري چه هستند.
مراقبين و مربيان نيز عالوه بر کودکان بايد
بدانند کودک آزاري چه عالئميدارد.
بارش پراکنده برف و باران
در برخي نقاط کشور

مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي ضمن اشاره به افزايش غلظت
آاليندههاي جوي در شــهرهاي صنعتي از
احتمال بارش در تهران طي روز چهارشنبه
( ۱۸بهمن مــاه) خبر داد.احــد وظيفه در
گفت و گو ايســنا ،با بيان اينکه بر اساس
تحليل آخرين نقشــههاي پيش يابي طي
روزه آينده جوي نســبت ًا آرام در بيشتر نقاط
کشور حاکم است ،اظهار کرد :بر اين اساس
براي شهرهاي صنعتي و پرجمعيت افزايش
غلظت آاليندههاي جوي پيشبيني ميشود.
وي ادامه داد ۱۷ :بهمــن با نفوذ جريانات
شــمالي براي برخي نقاط ســواحل درياي
خــزر ،ارتفاعات البرز و روز چهارشــنبه ۱۸
بهمن در شمال شرق کشور ابرناکي ،بارش
پراکنده باران و برف و کاهش نسبي دما رخ
ميدهد.به گفته مديرکل پيشبيني و هشدار
سريع سازمان هواشناسي روز چهارشنبه (۱۷
بهمن) در برخي از نقاط استانهاي واقع در
مرکز و شرق کشور ابرناکي ،بارش پراکنده
برف و باران و وزش باد پيشبيني ميشود.
وظيفه در پايان درباره وضعيت جوي تهران
طي دو روز آينده گفت :آســمان تهران 17
بهمن صاف و غبــار آلود با حداقل دماي ۴
و حداکثر دماي  ۱۲درجه ســانتيگراد و روز
چهارشــنبه ( ۱۸بهمن) نيمه ابري همراه با
غبار صبحگاهي و در بعــد ازظهر ابري با
احتمال بــارش و وزش باد با حداقل دماي
 ۳و حداکثــر دماي  ۱۲درجه ســانتيگراد
پيشبينيميشود.

