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خبر ويژه

رئيس کميته امداد با تاکيد بر اينکه برخي ايرادات سيستميبه توليد و توسعه فقر کمک ميکند ،گفت :زندگي اشرافي برخي مسئوالن بيش از هر مسالهاي به فقر دامن ميزند و نمک بر زخم
نيازمندان ميپاشد.به گزارش فارس ،پرويز فتاح رئيس کميته امداد امداد در سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران از افزايش  3برابري مستمري مددجويان تحت پوشش اين کميته خبر داد
و گفت :درمان اصلي و ريشهاي فقر و محروميت در گروي رشد اقتصادي است.وي با بيان اينکه هم اکنون حدود  5ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت پوشش کميته امداد هستند،
اظهار داشت :افراد تحت پوشش خيريهها و سازمان بهزيستي را بايد از اين آمار جدا بدانيم.وي ادامه داد :اين حجم افراد تحت پوشش کميته امداد زيبنده نظام اسالمينيست و با تحقق عدالت شعار
اصلي انقالب ما بوده فاصله دارد .البته با توجه به سياستهاي کميته ،تعداد خانوادههاي تحت پوشش نسبت به دو سال پيش کاهش يافته است.
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دولت در موضوع حاشيه نشيني جديتر عمل کند

اخبار

حضور  8810زنداني چک
در زندانهاي کشور

مديرعامل ســتاد ديه کشــور با تأکيد بر
آموزش حقوق شــهروندي ،گفت :مطلع
کردن مردم از برخي قوانين به ظاهر ساده،
تضمين کننده آزادي تعداد زيادي از جمعيت
 8810نفري زندانيان غيرعمدي خواهد بود
کــه بابت موضوع چــک در زندان حضور
دارند .ســيد اسداهلل جواليي در گفتوگو با
فارس با بيان اين که  7درصد از پروندههاي
مفتــوح کشــور را دعاوي چک شــامل
ميشــوند ،اعالم کرد :به طور اختصاصي
در قبال وضعيت مددجويان تحت حمايت
اين نهاد مردميهم بايد گفت متاسفانه از
جمعيتص  12571نفــري زندانيان جرايم
غيرعمد هماکنــون  8810نفر با عناوين
قضايي مربوط بــه محکوميتهاي مالي
ناشي از چک در بند ب ه سر ميبرند.
معاينه فني ويژه قانوني است

مديرعامل ستاد معاينه فني شهرداري تهران
گفت :همــه خودروها ملزم به انجام معاينه
فني ويژه يا برتر هســتند و همه خودروها
در کشــور بايد اين معاينــه را انجام دهند.
سيد نواب حســينيمنش درگفتگو با مهر،
در خصوص اختياري يا اجباري بودن معاينه
فني ويژه گفت :طبق قانون همه خودروها
ملزم به انجــام معاينه فني ويــژه يا برتر
هســتند و همه خودروها در کشور بايد اين
معاينه را انجام دهند.مديرعامل ستاد معاينه
فني شهرداري تهرانادامه داد :قانون انجام
«معاينه فني ويژه» از سال گذشته از سوي
سازمان حفاظت محيط زيست ابالغ شد اما
با توجه به اينکه بســتر انجام «معاينه فني
ويژه » در کشور فراهم نيست ،شهر تهران
براي اجراي اين قانون پيشقدم شده است.
وي اضافه کرد :در راســتاي قانون معاينه
فني ويژه ،ظرفيت تشويقي نيز در نظر گرفته
شده است و خودروهايي که به سن معاينه
فني نرسيدهاند نيز ميتوانند از اين موضوع
استفاده کنند .حســيني منش درخصوص
واکنش پليس به الــزام معاينه فني گفت:
ســوالي از پليس دربــاره چرايي اخذ برگ
معاينه فني براي خودروهاي زير چهارسال
پرسيده شد که رئيس پليس هم توضيح داد
که الزاميوجود ندارد اما اگر خودرويي به سن
معاينه فني هم نرسيده باشد ولي معاينه فني
ويژه دريافت کند به اين خودروها تسهيالت
تشويقي براي طرح ترافيک اعطا ميشود.

زمين خواري و کوه خواري به پر سودترين تجارت براي متعرضان به منابع ملي تبديل شده
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام فخاري ،رئيس شوراي استان تهران با بيان
اينکه نظارتهاي مردميو بررسيهاي شوراي استان تهران الزمه مقابله با زمين خواري
در تهران اســت ،گفت :بســياري از افراد سودجود و فرصت طلب در قالب زمين خواري از
نبود نظارتها نهايت سوءاســتفاده را ميکنند.وي نظارت را يکي از وظايف اصلي شوراي
استان تهران دانست و گفت :تا کنون بيشتر مشکالت موجود به دليل انجام کارهاي خالف
قانون رخ داده است.

رئيس شــوراي اسالميشهر تهران گفت :کالن شــهرها براي حل معضل حاشيه نشيني
نميتوانند خودشــان اقدام کنند .به گزارش ايسنا ،محسنهاشميرفسنجاني اظهار داشت :
دولتها بايد در اين موضوع جديترعمل کنند و اگر جمعيت حاشيهنشينان زياد شود و امکانات
کافي هم نباشد ،براي هرگونه خدمات به کالنشهرها تردد ميکند .اولين رکن براي حل شدن
معضل حاشيه نشيني و اينکه حاشيه نشينان از خدمات کالنشهرها استفاده کنند ،استفاده از
سيستم حمل و نقل ريلي و انبوهبر است تا مردم بتوانند به راحتي در شهرها تردد کنند و سپس
به محل خود بازگردند؛ بدون اينکه آلودگي ايجاد و هزينه زيادي پرداخت کنند.

افزايش پوشش همگاني بيمه
براي روستاييان و عشاير

مديرعاملصندوقبيمهاجتماعيکشاورزان،
روستاييان و عشاير گفت :افزايش پوشش
همگاني بيمه را براي روستاييان و عشاير
دنبال ميکنيم که الزمه آن ،جلب مشارکت
بيشــتر اين افراد و آشنا کردن آنها با بيمه
اجتماعي اســت.محمدرضا واعظ مهدوي
در گفتوگو با فــارس گفت :برنامهاي که
وزارت رفاه دنبال ميکند اشتغال فراگير در
روستاهاست.وي ادامه داد :به همين دليل
قصد داريم سه مقوله تعاوني ،اشتغال و بيمه
را با يکديگر ادغام کنيم تا شاغالن روستايي
ضمــن برخــورداري از وامهاي اشــتغال
روســتايي از مزاياي بيمه اجتماعي مانند
بازنشستگي ،مستمريهاي از کار افتادگي و
فوت بهرهمند شوند.مديرعامل صندوق بيمه
اجتماعي کشــاورزان ،روستاييان و عشاير
گفت :ميخواهيم شــرايط بازنشســتگي
را براي روســتاييان ،کشــاورزان و عشاير
زحمتکش که قشــر مولد جامعه هســتند
فراهــم کنيم تــا در دوران کهولــت يا از
کارافتادگي داراي درآمد باشند و مانع از فقير
شدن يا محتاج بودن آنان شويم.

پايتخت در حال بلعيده شدن توسط کوه خواران

حاجي دليگاني در گفتوگو با «عصر ایرانیان» از نبود اراده مسئوالن براي جلوگيري از خشك شدن زاينده رود وبيكاري كشاورزان انتقاد كرد

چالش مدیریت آب در اصفهان

گروه اجتماعي :زاينده رود مدتهاست كه
بي آب شــده و كشاورزان را گرفتار تامين
معيشت ســاخته است ؛ در اين ميان چند
روزي است كه كاســه صبر مردم صبور
اصفهان لبريز شده و دست به تجمع زدهاند
تا صدايشــان به گوش مسئوالن برسد و
بر درد كهنه آنها مرهميرا فراهم كنند.
اما شواهد حاكي اســت كه هيچ يك از
مســئوالن در ميان مردم معترض حاضر
نشــدهاند تا اقداميدر اين خصوص انجام
دهند ؛ حاجــي دليگاني نماينــده مردم
شاهين شهر اصفهان در اين باره به «عصر
ايرانيان» گفت  :رييس جمهور در سفر به
اصفهان قول دادند كه نگذارند زاينده رود
خشك شود اما باگذشــت حدود  3سال
اين امر محقق نشــد و مردم همچنان با
مشــكل بي آبي و بيكاري دست و پنجه
نرم ميكنند .
«حسينعلي حاجي دليگاني» نماينده مردم
شاهين شهر اصفهان در مجلس شوراي
اسالميدر گفت و گو با «عصر ايرانيان»
به مشــكالت مردم در پي بي آب شدن
زاينده رود اشــاره كرد و توضيح داد  :چند
روزي است كه جمعي از مردم و كشاورزان
درپي خشك شدن زاينده رود تجمعهايي
را داشتهاند و مشكالتشان را مطرح كردند ؛
اما اين در حالي است كه متاسفانه مسئوالن
در ميان مردم معترض حاضر نشدند تا راه
حلي براي مشكالتشان ارائه دهند .
زاينده رود رو به خاموشــي گراييده
است

وي ادامــه داد  :زايينــده رود به عنوان

شد و تدابير الزم در اين خصوص انيدشيده
ميشود اما متاسفانه تاكنون اقدامات الزم
براي اين امر صورت نگرفته و مردم سخت
تر از گذشته تامين معاش ميكنند .

كارگروه ويژه بــراي احياي زاينده
رود تشكيل شود

يك تمدن و فرهنگ اصفهان به شــمار
ميرود كه با بي توجهيهاي مســئوالن
رو به خاموشي گراييده است  .امروز شاهد
هســتيم كه چاههاي پيرامون اصفهان تا
شعاع چند كيلومتر خشك شده و تمامياين
موضوع از خشك شدن زاينده رود نشأت
ميگيرد ؛ اگر امروز آب براي مردم فراهم
نيســت به خاطر عدم تامين آب توسط
زاينده رود است.
نماينده مردم شاهين شهر اصفهان با تاكيد
بر اينكه مردم اصفهان بسيار صبور و متين
هستند  ،ادامه داد  :در حال حاضر كشاورزان
در شــرايط حادي به سر ميبرند ؛ اغلب
آنها زمينهاي حاصل خيزي دارند اما آبي

داليل کاهش درختان خيابان وليعصر تشريح شد

 750درخت سرطاني شدهاند

شــهردار تهران داليل
کاهش تعــداد درختان
خيابان وليعصر را تشريح
کرد و گفت ۷۵۰ :درخت
چنــار دچــار ســرطان
شدهاند.به گزارش مهر،
محمدعلــي نجفي در
مراسم ساماندهي و احياي درختان چنار
خيابان وليعصر با شــعار «هــر خانواده
ايرانــي ،يک درخت» گفــت :موضوع
فضاي سبز در کالنشهر تهران اهميت
بسيار زيادي دارد ،ما زماني آنقدر درخت
چنار در تهران داشتيم که از برخي مناطق
با عنوان چنارســتان» ياد ميشد.وي به
خيابان وليعصر به عنوان بزرگترين خيابان
خاورميانه اشاره کرد و افزود :اين خيابان
به طول  ۱۸کيلومتر ۱۸ ،هزار درخت چنار
داشت که اکنون اين رقم به حدود  ۱۶هزار
عدد کاهش يافته است.شهردار تهران با
بيان اينکه  ۷۵۰درخت چنار دچار سرطان
شــدهاند ،اظهار کرد :ما در اين مدت به
دليل کمتوجهيهــا ،باعث از بين رفتن
درختان شــديم؛ برخي از آنها دچار آفت
شدند ،نفوذ بيش از حد آب ،بحث سيمان
که در جويهاي خيابان وليعصر به کار
رفته ،تعرض برخي ساختمانها به پيادهرو
و  ...از مهمترين داليل اين موضوع بوده
است.نجفي با اشاره به درختان سرطاني
گفت :قرار است اين درختان به دليل نوع

انتقال بقايايي از پيکرهاي جانباختگان
ارتفاعات دنا

صداي تجمع كشاورزان را كسي نشنيد

آفتي که دارند ،از ريشــه
خارج شوند و درختان ۱۰
تا  ۱۵ساله به جاي آنها
کاشته شود.وي ادامه داد:
بخشي از اين کار انجام
شده که البته کار آساني
نبــود و اميدواريم با اين
اقدام بتوانيم درختــان را حفظ کنيم تا
مشکالت ايجاد شده ،مرتفع شود.شهردار
تهران تصريح کرد :در برخي از شهرها و
استانهاي کشور نيز اين مشکل وجود
دارد؛ مانند خوانسار و خرمآباد که اميدواريم
بتوانيم با ارائه مطالعات ،تجربيات و حتي
ماشينآالت خود به شهرهاي ديگر ،آنها
را نيز در حفظ فضاي ســبز ياري کنيم.
نجفي گفت :ما بــراي حفظ درختان و
فضاي ســبز تالش بسياري کرديم ،اما
شــهرداري نبايد تنها باشــد؛ بايد همه
مردم پاي کار بيايند و حضور مردم ،تأکيد
هميشگي من براي همه مسائل شهري
است.نجفي خاطرنشان کرد :در کنار ما
و مردم ،بايد قواي ســهگانه هم مسئول
باشند و به ويژه از دستگاه قضا درخواست
داريم که با پروژههــاي ارجاعي با اين
موضوع ،با قاطعيت و ســرعت بيشتري
برخورد کنند .شهردار تهران روز گذشته
گفت ۷۵۰ :درخت چنــار جايگزيني در
خيابان وليعصــر را از اصفهان خريداري
کرديم.

دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۴۰۰۳۸۵شــعبه چهارم شورای حل اختالف
شهرســتان ســنندج تصمیم نهایی شــماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۲۴۰۰۹۳۶خواهان :آقای
توحید اماده شــندی فرزند محمد به نشانی کردستان سنندج خوانده :آقای عرفان
کریمی به نشــانی کردستان .سنندج .نایسر روبه روی نایسر یدک فروشی زاگرس
ت  09189837746خواســته مطالبه وجه بابت  ...گردشکار :خواهان داد خواستی
به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شــورا
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی اینک در وقت فوق العاده جلساموا
بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید« .رای شورا» در خصوص
دعوی خواهای آقای توحید آماده شندی به طرفیت آقای عرفان کریمی به خواسته
مطالبه مبلغ 31/000/000ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی خواهان
در این واسته خود اظهار داشته خوانده برابر دو فقره فاکتور تقدیمی اقدام به خرید
قطعات یدکی خودرو نموده اما از پرداخت بدهی خودداری می نماید شــورا با مداد
و محتویات پرونده و اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای در
دفاع از دعوی خواهان به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد دا .. ...ندا
به مواد  ۵۲۲-۵۱۹ - ۱۹۸قانون آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  31/000/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  920/000ریال هزيمه رســمی
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/5/18تا زمان اجرای حکم

نيست تا از آن استفاده كنند و آبهاي زير
زميني هم پايين رفته و شغل جايگزيني
هم براي مردم مهيا نشده است .

تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و
فروش آنها براي تامين معاش

حاجي دليگاني تصريح كرد  :با نبود آب و
خشك شدن زمينهاي كشاورزي بسياري
از مردم دست به تغيير كاربري زمينهاي
خود ميزنند و آنها را ميفروشند تا زندگي
خود را بگذرانند ؛آنهايي هم كه اميد دارند
كه شايد راه حلي براي اين مشكالت باشد
به ما مراجعه ميكنند كه بايد چه راهي را
در پيش بگيرند چون آبهاي زير زميني
هم جوابگوي نيازهايشان نيست .

ي با
اين نماينده مجلس شــوراي اسالم 
بيان اينكه نمايندگان اصفهان پيگير حل
مشكالتشانمردماصفهانهستند،توضيح
داد  :هفته گذشته بنده تذكرهايي را براي
حل مشكالت كشاورزان و مردم اصفهان
در صحــن علني مجلــس دادم كه بايد
پيگيريهاي الزم در اين خصوص صورت
گيرد  ،چون تبعات حل نشدن اين موضوع
سنگين بسيار خواهد بود .
وعدههاي رييس جمهورعملي نشد

وي به عدم تحقق وعدههاي مسئوالن
اشــاره كرد و ادامه داد  :حدود  3سال قبل
رييس جمهور طي سفر به اصفهان به مردم
قول دادند كه زاينده رود خشــك نخواهد

حاجي دليگاني با بيان اينكه ادامه اين روند
به طور يقين بيكاري  ،حاشيه نشيني و ...را
به همراه خواهد داشت  ،افزود :اگرتاكنون
اقدامات موثري در خصوص حل مشكل
بي آبي صورت ميگرفت ما شاهد تجمع
امروز آنها نبوديم و اگر اين مشــكالت
حل نشــود مردم اصفهان بسيار بيشتر از
قبل آسيب خواهند ديد .ما در حال حاضر
از لحاظ بودجه مشكلي نداريم اما ضروري
است تا اراده كافي از سوي مسئوالن براي
حل مشــكل اتخاد شــود  .وي پيشنهاد
داد :بهتر اســت مسئوالن امر همان طور
كه براي احياي درياچــه اروميه كارگروه
ويژهاي تشكيل دادند براي احياي زاينده
رود  ،تاالب گاوخوني و ســاير تاالبهاي
استان كارگروه ويژه تشكيل دهند تا بتوان
بر مشكالت استان غلبه كرد و از بيكاري
كشاورزان جلوگيري كرد .
اين گزارش ميافزايد  ،روز جمعه جمعي از
مردم ورزنه ،در خصوص بيآبي زاينده رود
تجمع كردند و خواستار رسيدگي مسئوالن
شدند اما متاسفانه داســتان زاينده رود و
مشکالت آن  ،داستان زخمهايي است که
هر زمان باز شده فقط به پانسمان کردن
آن اکتفا شده است و صداي آنها به جايي
نميرسد .

پس از سه ماه از اجراي طرح جديد ترافيک

زمزمههاي شهرداري براي پولي کردن طرح زوج و فرد از خرداد۹۷

با وجود آنکه هنوز ســازوکارهاي اجراي
طرح جديد ترافيک مشــخص نيست،
زمزمههايي از سوي مسؤالن شهرداري
براي پولي کردن زوج و فرد؛ پس از سه
ماه اجراي طرح جديد ترافيک ،شــنيده
ميشــود .به گزارش تســنيم ،کش و
قوسهاي پيرامون طرح جديد ترافيک
و رفت و برگشتهاي ميان فرمانداري ،پليس و شوراي
شهر و شــهرداري در حالي ادامه دارد که سال در حال
به پايان رســيدن است و هنوز شهروندان تهراني درباره
سياست اصلي شــهرداري در محدوده طرح ترافيک و
حتي زوج و فرد تکليف خود را نميدانند.در همين زمينه با
وجود آنکه هنوز سازوکارهاي اجراي طرح جديد ترافيک
مشخص نيست ،زمزمههايي از سوي مسؤالن شهرداري
از جمله پورســيدآقايي -معــاون حملونقل و ترافيک
شــهرداري تهران براي پولي کردن زوج و فرد؛ نيز پس
از ســه ماه اجراي طرح جديد ترافيک ،شنيده ميشود.
مهدي چمران -رئيس سابق شوراي شهر تهران نيز با
غير قانوني خواندن طرحهاي شوراي شهر درباره پولي
کردن زوج و فرد گفــت :ورود به محدوده زوج و فرد و
پولي کردن آن به سادگي ميسر نميشود چرا که بايد به
تصويب شوراي عالي ترافيک نيز برسد .مسلم ًا شهرداري
نميتواند به هر بهانهاي اعم از زوج و فرد و...نرخي را به
مردم تحميل کند چرا که چنين موضوعي خارج از قانون
و مغاير با قانون اســت مگر اينکه قانون را تغيير دهند.
وي با ابراز تعجب از برخي اظهار نظرهاي غيرکارشناسي
در شوراي شهر تهران اظهار داشت :برخي اظهارنظرها
از دوستان شوراي شــهر و شهرداري جاي تعجب دارد
در حاليکه ساخت يک کيلومتر تونل مترو  250ميليارد

تومان هزينهبر اســت شهرداري چگونه
ميتواند يا ميتوانســت با دريافت پول
بابت طرح ترافيک يــا زوج و فرد مبالغ
مورد نياز براي تامين زيرساختهاي شهر
را فراهم کند؟ آيا در صورت اجرايي شدن
چنين طرحهايي که تبعات بســياري از
جمله آلودگي هواي شــهر را به دنبال
دارد ميتوان زير ســاختها را افزايش داد؟ در بهترين
حالت منابع حاصل از اجــراي طرحهايي که به زعم ما
غيرکارشناسي اســت در صورت اجرا البته ،خرج جدول
ســازي ,خريد دوربين و کمک به راهنمايي و رانندگي
ميشــود و بس...وي طرحهاي شوراي شهر را مصداق
هر چه قدر پول داري آش ميخوري عنوان کرد و افزود:
حال اين سوال مطرح ميشود اگر يک روز نصف مردم
تمايل داشــتند وارد محدوده طرح ترافيک شــوند يا در
روزهاي زوج وفرد خودرويشــان را بيرون آورند و پولش
را هم بپردازند ،آيا کســي ميتواند مانع ورود آنها به اين
محدوده شود؟ پولشان را پرداختهاند و صاحب اختيارند و
آيا غير از اين اســت؟ طرحهاي مطرح شده در شوراي
شهر و شــهرداري مصداق هر چه قدر پول بدهي آش
ميخوري است تا تاملي بر چاره يابي؛  ...راهکاري براي
مقابله با آلودگي هواي تهران ارائه نميشود و دريافت پول
موضوعي اســت که فقط مطرح ميشود .موضوعي که
براي بسياري از شهروندان تهراني با ماشينهاي مدل باال
اص ً
ال قابل توجه نيست؛ يعني رقمينيست که به واسطه
آن از خودروي شخصي استفاده نکنند ،بنابراين درصورت
اجرا بايد منتظر افزايش آلودگي هوا و پشت چشم نازک
کردن رانندگاني باشــيم که در ماشينهاي مدل باال به
سهولت در جاي جاي شهر تردد خواهند داشت.

براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی را صادر و اعالم می نماید رای رو شهابی
است و ظرف مدت  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف
مدت  ۲۰روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی سنندج می باشد .
قادر جنگ آزمای قاضی شعبه  ۴شورای حل اختالف سنندج
ســام علیکم با احترام بدینوسیله آقای ایمانعلی رضایی وحسین نوروزی که فعال
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که آقای علیرضا مرادی بهجت دادخواستی
به خواســته مطالبه طلب به طرفیت شــما تقدیم که به کالســه /24/960508ح ثبت
وبرای روز سه شنبه  97/1/28ساعت 3/30عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده ،لذا
مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده  73قانون آئین دادرســی
مدنی دادگاههای عمومی وانقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراال نتشار
محلی همدان درج میگردد خوانده میتواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت
دریافت نسخه ثانی دادخواســت وضمائم به حوزه  124واقع درهمدان میدان بیمه
کوچه مشکی مراجعه ودرروز وساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر وهر
گونه دفاعی دارد به عمل آورد واالشــورا غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی صادر
خواهد نمود وچنانچه منبعدآگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس دبیرخانه حوزه  124شوراهای حل اختالف شهرستان همدان م.الف 464:

اخبار
بقايايــي از پيکرهــاي جانباختگان حادثه
ســقوط هواپيماي تهران-ياسوج توسط
بالگردهاي هاللاحمر انتقال داده شــد.به
گزارش تســنيم ،جمعيت هالل احمر در
جديدترين خبر از عمليات امداد کوهستان
در ارتفاعات دنا از انتقال بقايايي پيکرهاي
جانباختگان هواپيماي سقوط شده تهران
 ياســوج خبر داد.اين در حالي است کهســاعاتي قبل بالگرد امدادي هالل احمر
براي اضافه کردن نفرات جديد براي ادامه
عمليات به منطقه دنا اعزام شده بود.
شيب افزايش قيمت بليت مترو
بايد منطقي باشد

عضو مجمع نمايندگان استان تهران گفت:
شيب افزايش قيمت بليت مترو بايد منطقي
باشــد تا فشار اقتصادي مضاعفي به مردم
تحميل نشود.سيده فاطمه ذوالقدر در گفت
و گو با خانه ملت ،با بيان اينکه قيمت بليت
متــرو بايد به گونهاي تعيين شــود که در
زندگي شــهروندان تاثيرگذار نباشد ،گفت:
موضوع افزايش نرخ بليت مترو را با شوراي
شهر مطرح کردم و يادآور شدم که به دليل
آلودگي و ترافيک پايتخت بهتر است بليت
مترو افزايشــي نرخي نداشته باشد.نماينده
مردم تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و
پرديس در مجلس شوراي اسالمي ،افزود:
براساس قانون يک سوم هزينه تمام شده
بليت مترو بايد توســط مردم ،يک ســوم
شهرداري و يک سوم دولت پرداخت شود
اما متاسفانه دولتها تاکنون سهم خود را
پرداخت نکردهاند و شهرداري نيز ناچار به
افزايش نرخ بليت مترو است؛ در اين رابطه
بهتر است دولت سهم خود از هزينه بليت
مترو را پرداخت کند تا مردم و شــهرداري
متحمل فشار نشوند.
بارش نرمال در آخرين ماه سال

رئيس پژوهشــکده اقليمشناسي از بارش
بيش از حد نرمال در آخرين ماه سال جاري
خبر داد و افزود :بــارش نرمال يا بيش از
نرمال اسفندماه ،کمبارشي ماههاي گذشته
را جبــران نميکند و الزم اســت اجراي
برنامههــاي کنترل و مصــرف بهينه آب
مورد توجه جــدي قرار گيرد.مجيد حبيبي
نوخنــدان در گفت وگو با ايســنا ،ضمن
پيشبيني شرايط جوي کشور در آخرين ماه
سال ،96اظهار کرد :بارش اسفند ماه بيش
از حد نرمال پشبيني ميشــود  ،حتي در
برخي نواحي جنوبي ،جنوب غربي و غربي
احتمال وقوع بارشهاي سنگين منجر به
سيل تا هفته سوم اســفند ماه وجود دارد.
وي تاکيد کرد :عليرغم افزايش بارشها
در ماه جاري ،با توجه به کمبارشــي شديد
کشــور از ابتداي ســال زراعي (اول مهر)
تا نيمه زمســتان ،امکان جبــران اين کم
بارشيها در باقيمانده ســال زراعي وجود
نــدارد ،بنابراين بايد بــه وضعيت بحراني
منابع آب توجه کافي شــود .بديهي است
که در چنين شرايط آبي؛ اجراي برنامههاي
کنتــرل و مصــرف بهينــه آب و انرژي
اهميت بااليي دارد .اين کارشــناس حوزه
هواشناسي در ادامه وضعيت دمايي کشور
را نيــز طي ماههاي آينده پيشبيني کرد و
گفت :ميانگين دماي سه ماه آينده بيش از
نرمال پيشبيني ميشود اما احتمال وقوع
ناهنجاريهاي خفيف منفي دماي هوا در
نيمه دوم اسفند ماه وجود دارد.
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