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حوادث

  علي اصغر فاني، وزیر آموزش و پرورش از 
تجهیز  برای  تومان  میلیارد   100 تخصیص 
هنرستان ها و انجام رتبه بندی معلمان تا پایان 
شهریور ماه خبر داد و گفت: »سال 84 سهم بودجه 
آموزش و پرورش از کل بودجه دولت حدود 15 
درصد بود که در ابتدای دولت یازدهم سهم بودجه 
آموزش و پرورش به 9/1درصد رسید. در هشت 
سال دولت نهم و دهم نیز هر سال این سهم کمتر 
شد، اما طی دو سال اخیر سهم آموزش و پرورش از 
کل بودجه دولت از 9/1 به 11/2 درصد رسیده 

است.« 
سازمان  رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان   
بهزیستی کشور از استقرار هزار تیم مشاوره در هزار 
محله آسیب خیز خبرداد و گفت: »حدود هزار تیم 
مشاوره در هزار محله ای که نیازمند دریافت 
خدمات مشاوره در ابعاد مختلف آسیب های 
اجتماعی هستند، فعالیت خود را آغاز کرده اند.« وي 
با اعالم اینكه در حال حاضر شاهد رشد فزاینده 
آسیب ها در مناطق حاشیه شهرها هستیم، یادآور شد 
که به منظور مداخله ای موفق در کنترل آسیب های 
این مناطق، طرحی را به صورت پایلوت در مناطق 
حاشیه نشین شهرستان سبزوار با همكاری سایر 
دستگاه های فعال در عرصه آسیب های اجتماعی 
آغاز کرده ایم. بندپي با اشاره به اینكه 60درصد 
معتادان متجاهر استان تهران مربوط به سایر 
شهرستان ها هستند، ابراز امیدواری کرد با همكاری 
قوه قضاییه این افراد به شهرستان های خود منتقل 
شوند تا ارائه خدمات بهتری به معتادان متجاهر  

صورت گیرد.
  محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش از شناسایی و بازگشت 35 هزار 
کودک بازمانده از تحصیل به کالس های درس خبر 
داد و اعالم کرد که موضوع کودکان ترک تحصیل، 
کودکان کار و خیابان بسیار جدی است. کودکان 
فاقد شناسنامه هم از جمله مواردی است که باعث 
رنج ما شده است که آن را سال گذشته در شورای 
عالی رفاه مطرح کردیم و معاون اول رئیس جمهور 
به وزارت رفاه ماموریت داد تا با کمک ثبت احوال 

اوراق هویتی برای این کودکان صادر شود.
نهضت  سازمان  رئیس  باقرزاده،  علی    
سوادآموزی با بیان اینكه میزان بیسوادی زنان به 
کمتر از 8 درصد رسیده است، گفت: »با احتساب 
جمعیت باالی 50 سال، 9 میلیون بیسواد و 11 
میلیون کم سواد در کشور وجود دارد که 85درصد 
از افراد تحت پوشش برنامه های سوادآموزی را 

زنان تشكیل می دهند.«

توقیف بیش از 
۲۱هزار خودروی متخلف 

در طرح های شبانه
رئیس پلیس تهران بزرگ درباره برخورد پلیس 
با بدپوششی و کشف حجاب در برخی معابر 
پایتخت گفت: »پلیس در مواجهه با چنین مواردی 
اقدام به توقیف خودروی متخلفان می کند و 
متهمان را به دستگاه قضائی ارجاع می دهد و در 
همین راستا بیش از 21هزار خودروی متخلف در 
طرح های شبانه توقیف شدند.« سرتیپ پاسدار 
حسین ساجدی نیا با اعالم اینكه رانندگی هاي 
همراه با تخلف بیشتر در بزرگراه ها رخ مي دهد، 
اظهار کرد: »نیروی انتظامی تهران از آغاز سال 
94 تاکنون با ناهنجاری های ترافیكی از قبیل 
سرعت و سبقت غیر مجاز، الیی کشی، دور دور 
کردن جوالن دادن با خودروهای لوکس و ویژه، 
کشف حجاب راننده و سرنشینان، آلودگی 
ایجاد سد معبر،  نوامیس،  صوتی، مزاحمت 
نقص فنی خودرو و اخالل در نظم ترافیكی، 

برخورد کرده است.«

مرگ ۹۴ شهروند تهرانی 
در حوادث کاري ۹۴

سازمان پزشكي قانوني اعالم کرد: »در چهار ماه 
نخست امسال 94 مورد فوت ناشی از حوادث 
کار به مراکز پزشكی قانونی استان تهران ارجاع 
شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل کاهش یافته است.« بر اساس این گزارش، 
در چهار ماه نخست امسال 94 نفر جان خود را 
در حوادث کار از دست داده اند که این تعداد در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت 
ناشی از حوادث کار 190 نفر اعالم شده بود 50/5 
درصد کاهش داشته است. در این گزارش با اشاره 
به جنسیت فوت شدگان حوادث کار در استان 
عنوان شده که تمام فوت شدگان حوادث کار در 
چهار ماه نخست امسال مرد بوده اند. ضمن آنكه 
در این گزارش عنوان شده که تعداد فوت ناشی از 
حوادث کار در تیر ماه امسال نیز 26 نفر اعالم شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36/6درصد 

کاهش یافته است.

وقتي سايه آلودگي هوا بر سر پارلمان شهري تهران سنگيني كرد

حال و هوای تهران خیلی خوب نیست
چکاوکابراهیمی

هنوز یک هفته از انتخاب رئیس چهارمین پارلمان 
شهري تهران و راست چین شدن مجدد اعضاي هیئت 
رئیسه شوراي شهر نگذشته، بار دیگر صحن شوراي 
پایتخت پر شد از تذکرات پي در پي اعضا به شهردار 
تهران و بدنه مدیریت شهري. آنهم زمانیكه معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، در پي نخستین 
دستور یكصد و هشتاد و یكمین جلسه، جزئیات 
چگونگي و ضرورت امكان اجراي طرح »کاهش« یا 
همان مناطق کم انتشار آالیندگي هوا و راهكارهاي 
کاهش آلودگي هوا را تشریح کرد. در پي آن نیز تک 
تک اعضا به نقد و بررسي و امكان سنجي اجراي این 
 LEZ طرح پرداختند و دست آخر نیز قرار شد طرح
به صورت پایلوت در چند منطقه تهران به اجرا درآید. 
طرحي که قرار است جایگزین طرح زوج و فرد کنوني 
شود، چراکه به گفته کارشناسان حوزه حمل و نقل، 
طرح زوج و فرد کنوني کارآیي خود را از دست داده 

است.
 

طرح زوج و فرد
طرحی شکست خورده است

»خودروهای فرسوده آلودگی بیش از تصور دارند؛ 
فرسوده  کاربراتوری  خودروی  یک  طوریكه  به 
حداقل به ازای هر کیلومتر پیمایش 40 گرم آلودگی 
تولید می کند. این در حالی است که خودروی یورو 
5 تنها دو درصد از این مقدار آلودگی تولید می کند.« 
این سخن را سید جعفر تشكري هاشمي، معاون 
حمل و نقل شهرداري تهران در یكصد و هشتاد و 
یكمین جلسه شورا عنوان و تاکید کرد: »در سال های 
اخیر با اجرای برنامه های کاهش آلودگی، میزان 
تولید آالینده به حداقل رسیده است. با این حال در 
سال های اخیر ذرات معلق کمتر از 2/5 میكرون به 
معضل آلودگی هوا تبدیل شده اند.« وي با بیان اینكه 
عمده آلودگی های تهران منشاء صنعتی دارند و از 
این میان، منشاء تولید ذرات معلق، آالینده های منابع 
متحرک هستند، عنوان کرد: »هرگاه شاهد وزش باد 
هستیم، میزان ذرات معلق افزایش می یابد. دلیل آن 
نیز این است که در محیط پیرامونی شهر تهران، منابع 
تولیدکننده ذرات معلق به شكل فزاینده ای وجود 
دارد. از سویي دیگر وضعیت گوگرد در بنزین از 
سال 93 تاکنون بهبود نسبی یافته است، اما این بهبود 

نیز سبب نشده میزان تولید آالینده ها کاهش یابد.« 
وي با اشاره به اینكه سوخت گازوئیل نیز در گذشته 
وضعیت اسفباری داشت و به گونه ای بود که شاهد 
حدود هفت هزار PPM گوگرد در گازوئیل بودیم، 
یادآور شد: »در سال 93 این آلودگی در گازوئیل به 
حد استاندارد رسید. اما وجود همین میزان کنوني نیز 
نیاز به اجراي طرح هاي کاهنده دارد.« وي در بخش 
دیگري از سخنان خود، با اشاره به اینكه روزانه در 
تهران 9/5میلیون لیتر بنزین مصرف می شود، تصریح 
کرد: »در سال های گذشته طرح زوج و فرد در تهران 
اجرایی شد و امیدوار بودیم با اجرای این طرح شاهد 
کاهش آالیندگی در تهران باشیم؛ اما این مهم محقق 
نشد و تنها در ماه های ابتدایی اجرای این طرح شاهد 
کاهش آالینده ها بودیم.« تشكري هاشمی با بیان اینكه 
تنها در ماه های ابتدایی پس از اجرای طرح زوج و فرد 
شاهد کاهش صفر تا چهار درصدی مجموع آالینده ها 
بودیم، عنوان کرد که با این حال دستاورد چشمگیری 
به دست نیاوردیم. از سویي دیگر، بر اساس آمارهای 
موجود 900 هزار پالک مجاز به تردد در محدوده 
زوج و فرد هستند که از این تعداد، 250 هزار پالک 
خودرو به صورت غیرمجاز وارد محدوده شده اند. 
این در حالی است که 150 هزار خودرو نیز پالک شان 
غیرقابل رویت برای دوربین ها بوده است. این بدین 
معناست که 400 هزار خودرو به صورت غیرمجاز 
وارد طرح زوج و فرد می شوند و این موکد آن است 
که طرح زوج و فرد، طرحي شكسته خورده است که 

همچنان به صورت ناامیدکننده ای اجرا می شود.
 

هنوز با تراکم خودروها مواجه هستیم
معاون شهردار تهران در زمینه حمل و نقل در بخش 

دیگري از سخنان خودبا بیان اینكه طرح زوج و فرد 
آنگونه که باید نتوانست دستاوردی در پي داشته 
باشد، خاطر نشان کرد که سرعت تردد در محدوده 
زوج و فرد، 6درصد کاهش یافته، این در حالی بود 
که زمان سفر نیز 38 درصد افزایش یافته است. اما آنچه 
مسلم است آن است که به استناد آمارهای ارائه شده از 
سوي مرکز کنترل ترافیک، امروز شاهد هستیم که در 
اکثر بزرگراه هاي شهر تهران با افزایش تراکم مواجه 
هستیم به طوریكه در بزرگراه چمران 11 درصد، 
بزرگراه نواب 10 درصد، مدرس 17 درصد و بزرگراه 
رسالت 12 درصد شاهد افزایش تراکم ترافیک بوده 
و هستیم. وي با یادآوري اینكه این افزایش در حالي 
صورت گرفته است که در شهرهای مختلف دنیا از 
جمله آتن، مكزیكوسیتی و غیره طرح هایی به مانند 
زوج و فرد مقطعی اجرایی می شود، متذکر این مهم 
شد که در تهران 80/5 کیلومتر طرح زوج و فرد اجرا 
شده و امروز به دلیل ناکارآمد بودن این طرح، در 
نظر داریم طرح LEZ را جایگزین کنیم. طرحي که 
مي دانیم و امیدواریم بتواند بیش از سایر طرح ها منجر 
به محدودسازي هاي حمل و نقل با خودروي شخصي 

شود و شهر را از وضعیت کنوني خارج کند.
 

با بودجه هاي کنوني، مشکل آلودگي هوا 
حل شدني نیست

در ادامه یكصد و هشتاد و یكمین جلسه شوراي شهر، 
ابوالفضل قناعتی، در واکنش به گزارش LEZ که در 
صحن علنی مطرح شد، با اشاره به اینكه در سال 94، 40 
میلیارد تومان بودجه  برای خرید موتور برقی بودجه 
برای شهرداری در نظر گرفته شد واین در حالی است 
که برای خرید اتوبوس برقی نیز 40 میلیارد تومان 

بودجه در نظر گرفته شد، عنوان کرد: »با این پول ها نه 
هواي تهران حالش خوب مي شود و نه وضعیت حمل 

و نقل عمومي دچار تغییر و تحولي اساسي مي شود.«
وی با بیان اینكه در حال حاضر شش هزار دستگاه 
اتوبوس در تهران وجود دارد که عمده آن در اختیار 
بخش خصوصی است، گفت: »از این شش هزار 
خودرو، دو هزار دستگاه به طور دائم در تعمیرگاه 
هستند و دولت قبل و فعلی به تعهدات خود در زمینه 

تامین کمک هزینه خرید اتوبوس عمل نكرد.«
عضو هیئت رئیسه شورای شهر با بیان اینكه خودروی 
هیبریدی 120 میلیون تومان قیمت دارد و تنها افراد 
پولدار می توانند آن را خریداری کنند، این سوال 
را مطرح کرد که آیا این عدالت است که خودروی 
هیبریدی گران قیمت بتواند در همه جای تهران 
تردد کند؛ اما خودروی پیكان و پراید نتواند. باید 
ستاد سوخت در زمینه نوسازی خودروهای فرسوده 
پاسخگو باشد. هر چند که به نظر من این سازمان باید 
منحل شود. قناعتی با بیان اینكه مقصر آلودگی شهر 
تهران، شورا و شهرداری نیست، متذکر این مهم شد 
که دولت پرداخت سهم خود در زمینه حمل و نقل 
عمومي را فراموش کرده و به فكر پاک کردن صورت 

مسئله است.
 

LEZ، مسکني مقطعي بر درد هواي تهران
همزمان با برگزاري یكصد و هشتاد و یكمین جلسه 
شوراي شهر و بررسي طرح »کاهش«، بسیاري از 
اعضاي شورا متفق القول وضعیت کنوني هواي 
تهران را چندان مطلوب ارزیابي نكردند و بار دیگر 
نسبت به بروز آلودگي هایي با منشا زیست محیطي 
در زمستان 94 هشدار دادند. آلودگي هایي که بر 
هیچ کس پنهان نیست چه معضالت و مشكالت 
زیست محیطي را براي شهروندان در پي دارد. 
درست است که قرار شده است نمایندگان مردم 
در شوراي شهر تهران بار دیگر به سراغ دولتي ها 
بروندو از آنان خواستار پرداخت معوقات بخش 
توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل عمومي شوند، 
اما مقرر شد که طرح »کاهش« به صورت آزمایشي 
در چند منطقه تهران به اجرا در آید تا بلكه وضعیت 
کنوني هواي تهران کمي تلطیف شود. هرچند که به 
نظر مي رسد اجراي این طرح نیزمسكني مقطعي بر 
درد نبود سیستم حمل و نقل عمومي توسعه یافته و 

همه گیر در پایتخت است. 

پزشكان متخصص قابل توجه 
مركز جامع درمان سرطان در كرج 

شامل بخش منحصربفرد شيمى درمانى 
فعال (داراى 30 تحت ICU) با مجوز 

تاسيس بخش راديوتراپى در ساختمانى 
به مساحت 1800 مترمربع (داراى پايان 
كار و اسناد تفكيكى) آماده مشاركت و 

همكارى  پزشكان متخصص است.

تلفن تماس:
0263-282 26 86 


