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اجتماعي

وطن امروز شماره 2441

نبضجامعه

اظهارنظرهای متفاوت درباره زمان پایان کار مدارس ادامه دارد

یکبام و دوهوای تعطیلی دبستانها

وزیر آموزشوپرورش اعالم کرد

جزئیاتی جدید
از «تعطیالت زمستانی» مدارس

وزی��ر آموزشوپرورش گفت:
ط��رح تعطیالت زمس��تانه
م��دارس ت��ا قب��ل از آغ��از
س��ال تحصیلی جدید آماده
میش��ود .به گزارش ایس��نا،
محمد بطحایی در حاشیه جلسه هیات دولت
درب��اره آخرین وضعیت تعطیالت زمس��تانی
مدارس ،اظهار داش��ت :ما با این طرح موافقیم
و میان سازمانهای گوناگون هم اجماع نظری
در این زمینه وجود دارد .وزیر آموزشوپرورش
گفت :در حال اقدام و برنامهریزی برای چگونگی
اجرای این طرح هس��تیم .وی در پایان تاکید
کرد :در تالش��یم قبل از آغاز س��ال تحصیلی
جدید ،این برنامه را آماده کنیم.

پایان واردات مکملهای
آمریکایی به ایران

مدی��رکل فرآوردههای طبیعی ،س��نتی و
مکمل س��ازمان غ��ذا و دارو از ممنوعیت ورود
مکملهای تغذیهای آمریکایی به ایران همزمان
با خروج این کشور از برجام خبر داد.
به گ��زارش «وطن ام��روز» ،مهناز خانوی،
مدیرکل نظارت بر فرآوردههای طبیعی ،سنتی
و مکملهای تغذیهای س��ازمان غ��ذا و دارو از
ممنوعیت ورود مکملهای تغذیهای از آمریکا
به ای��ران خبر داد و گفت :بر اس��اس تصمیم
س��ازمان غ��ذا و دارو از هفته گذش��ته واردات
مکملهای تغذیهای از آمریکا به ایران ممنوع
ش��د .وی افزود :واردکنندگانی که مجوز ورود
مکمل را از قبل گرفته باشند تا پایان سال 97
میتوانند محصول خود را وارد کنند اما پس از
آن ورود هر ن��وع مکمل تغذیهای از آمریکا به
ایران ممنوع خواهد بود .خانوی اظهار داشت:
 30ش��رکت 300 ،فرآورده را از آمریکا به ایران
وارد میکردند که به دلیل وجود اقالم مش��ابه
باکیفی��ت اروپایی یا تولید داخلی ،ورود آنها به
کشور از هفته گذشته ممنوع شده است.

فوت ساالنه  3هزار
نیازمند پیوند عضو

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت:
هر سال حدود  3هزار بیمار نیازمند پیوند عضو
در کشور به دلیل نرسیدن بموقع عضو اهدایی،
جان خود را از دست میدهند .به گزارش ایرنا،
کتایون نجفیزاده اظهار داش��ت :این در حالی
است که هر سال  3هزار مرگ مغزی قابل اهدا
در کش��ور داریم که از این تعداد مرگ  2هزار
مورد مرگ مغزی به اهدا نمیرس��د و حداقل
 6هزار عضو مرگ مغزی که قابلیت اهدا دارد،
به خاک س��پرده میش��ود .وی شمار بیماران
نیازمند پیوند در کش��ور را در زمان حاضر 25
هزار نفر برشمرد و گفت :روزانه بین  7تا  10نفر
از این افراد به دلیل نرسیدن عضو جان خود را
از دست میدهند؛ در حالی که هر مورد مرگ
مغزی میتواند یک تا  8بیمار نیازمند پیوند را
از مرگ نجات دهد .نجفیزاده همچنین شمار
افرادی را که در سال گذشته دچار مرگ مغزی
شده و عضو آنها اهدا شده است 926 ،نفر عنوان
کرد و گفت :از ای��ن تعداد مرگ مغزی هزار و
 281بیمار عضو کلی��ه و  765بیمار نیز عضو
کبد دریافت کردند.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز:

خیران بیشتر از دولت
مدرسه ساختهاند

رئیس مجمع خیران مدرسهس��از کش��ور از
فعالیت یکهزار خیر بینالمللی در کش��ور خبر
داد .به گزارش ایس��نا ،محمدرض��ا حافظی در
بیستمین جش��نواره خیران مدرسهساز استان
که در خرمآباد برگزار شد ،اظهار داشت :در حال
حاض��ر  ۶۵۰هزار خیر در داخل و یکهزار نفر در
خارج از کش��ور عضو مجمع خیران مدرسهساز
هستند .وی تصریح کرد :در دیدار با رهبر انقالب
ایشان حرکت خیران را امری مبارک نام نهادهاند.
حافظ��ی از حاجاکبر ابراهیم��ی بهعنوان یکیاز
مصادی��ق خیران مدرسهس��از نام ب��رد و افزود:
این خیر ۱۴ ،مدرس��ه به نی��ت  ۱۴معصوم۷۲ ،
مدرس��ه به نیت  ۷۲شهید کربال ساخته است و
به گفته خود تا آخر عمر مدرسه خواهد ساخت.
وی با بیان اینکه هر چه داریم از آموزشوپرورش
است ،عنوان کرد :به نمایندگی از  ۶۵۰هزار خیر،
دست معلمان را میبوسم .رئیس مجمع خیران
مدرسهساز کشور با اشاره به اینکه مجمع خیران
مدرسهساز بیشتر از دولت مدرسه ساخت ه است،
ش از  ۳۷درصد کل مدارس کشور
اضافه کرد :بی 
با همت خیران احداث شده است.

پنجشنبه  27اردیبهشت 1397

گ�روه اجتماع�ی :در ش��رایطی که
آموزشوپرورش ش��هر ته��ران طی
گفتوگوه��ا و بخش��نامهای بر دایر
بودن مدارس ابتدایی تا  ۱۳خردادماه
تأکید داش��ت ،وزیر آموزشوپرورش
اعالم کرد که دبس��تانیها در صورت
«پای��ان یافتن کتاب و ارزش��یابی»
در خ��رداد ب��ه مدرس��ه نمیرون��د.
به گ��زارش فارس ،س��ال تحصیلی
97ـ 96کمک��م به روزه��ای پایانی
خ��ود نزدیک میش��ود البته س��ال
تحصیلی تا پایان شهریورماه محاسبه
میشود اما برای دانشآموزان به طور
عادی ،س��ال تحصیلی  9ماه است .تا
س و تدریس
پایان اردیبهشتماه در 
به اتمام میرس��د و پ��س از آن هم
خردادماه ،فصل امتحانات است؛ البته
روند دوره ابتدای��ی کمی متفاوتتر
است ،چرا که دانشآموزان دبستانی
تا پای��ان اردیبهش��تماه کتابهای
درس��ی و ارزش��یابی را به پایان میرسانند و دیگر
در خردادماه کاری ندارند .در پی تعطیالت ناش��ی
ی هوا ،در س��ال
از ب��ارش ب��رف و س��رما و آلودگ 
تحصیلی ج��اری دانشآم��وزان تهرانی تعطیالت
متعددی را تجربه کردند و این موضوع باعث ش��د
آموزشوپرورش شهر تهران اعالم کند دبستانهای
تهران باید تا  13خردادماه دایر باشد.
■■دایر بودن مدارس ابتدایی تا  9خرداد

در همی��ن باره ،عباس��علی باق��ری ،مدیرکل
آموزشوپرورش ش��هر تهران  26اس��فندماه سال
گذشته درباره دایر بودن مدارس در سال تحصیلی
جاری ،گفت« :دانشآم��وزان اول تا پنجم ابتدایی
ب��رای جبران جاماندگیهای آموزش��ی ناش��ی از
تعطیالت آلودگی هوا و سرما تا  9خرداد به مدرسه
میروند و امتحانات هماهنگ پایه ششمیها که هر
سال از اول خرداد شروع میشد در سال تحصیلی

آژیر

هم در مدرس��ه دارن��د؛ ضمن اینکه
دایر ب��ودن مدارس مصوبه ش��ورای
معاونان و ش��ورای برنامهریزی تهران
اس��ت» .باقری با بیان اینکه تا پایان
خردادماه ،زمان آموزش است ،افزود:
«در گذش��ته نی��ز دانشآم��وزان در
تابستان تعطیل بودند و یادمان نرود
که خردادماه هنوز جزو بهار اس��ت».
مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران
تصری��ح ک��رد« :اگر مدرس��های به
دستورالعمل ارسالی درباره دایر بودن
مدارس توجه نکند ،تخلف کرده و با
آن برخورد میشود».
■■ساز مخالف وزیر

ج��اری ،پنج��م تا س��یزدهم
خردادماه خواهد بود».

■■لزوم دایر بودن دبستانها
تا  13خرداد

وزارت آموزشوپ�رورش ب�ا این نوع
رفتار که طی بخش�نامه و گفتوگو با
رسانهها ،سیاستی را اعمال کرده و بر
آن پافشاری میکند و درست در زمان
اجرا ،سیاست خود را تغییر میدهد،
نگرش مردم را نس�بت به برنامههای
اجرایی خود نیز تغییر خواهد داد

ام��ا پ��س از تعطی�لات
نوروزی ،تصمیم��ات مدیران
آموزشوپرورش ش��هر تهران
تغیی��ر ک��رد و به زم��ان دایر
ب��ودن مدارس چند روز اضافه
شد .عباسعلی باقری ،مدیرکل آموزشوپرورش شهر
تهران  15فروردینماه امسال اظهار کرد« :در جهت
اجرای ساعات آموزشی الزامی در دوره ابتدایی و به
دلیل شرایط خاص شهر تهران و تعطیالت به وجود
آمده ناش��ی از آلودگی هوا ،فعالیتهای آموزش��ی
مدارس دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی
جاری ،حداقل تا  13خردادماه برقرار اس��ت» .وی

افزود« :زمان آموزش در دوره
ابتدایی حداقل  925س��اعت
در طول سال تحصیلی است،
بنابراین تأکید میش��ود همه
فعالیتهای آموزشی مدارس
دوره ابتدای��ی حداق��ل تا 13
خردادماه دایر باشد و باید تمام
محتوای آموزش��ی کتابهای
درسی ارائه شود».

■■تعطیلی در پایان اردیبهشت تخلف است

همچنین نهم اردیبهشتماه امسال ،عباسعلی
باق��ری ،مدیرکل آموزشوپرورش ش��هر تهران در
واکن��ش به ای��ن جمله که برخی م��دارس عنوان
میکنند کتاب درس��ی را تا پایان اردیبهش��تماه
تمام میکنند ،گفت« :فقط کتاب تمام کردن که
مطرح نیس��ت بلکه دانشآموزان تربیتهای دیگر

ام��ا موضوع اینجاس��ت ک��ه بعد
از مصاحبهه��ای متع��دد مدی��رکل
آموزشوپرورش شهر تهران درباره دایر
بودن مدارس تا  13خردادماه و برخورد
با مدیرانی که با این موضوع توجه نکنند،
 24اردیبهشتماه سیدمحمد بطحایی،
وزیر آموزشوپرورش در گردهمایی اعضای ش��ورای
معاونان و مدیران کل آموزشوپرورش سراسر کشور
در اردوگاه شهید باهنر تهران ،اعالم کرد« :با توجه به
فرارس��یدن ماه مبارک رمضان ،در دوره ابتدایی اگر
تدریس کتابها و ارزشیابی تا پایان اردیبهشتماه به
پایان برسد ،نیازی نیست دانشآموزان در خردادماه
در مدرس��ه حضور پیدا کنند» .به عبارت دیگر ،این
صحب��ت آقای وزیر ،خ��ط قرمزی بر تم��ام خط و
نشانهای ادارهکل آموزشوپرورش شهر تهران مبنی
بر برخورد با «متخلفان تعطیلکننده مدارس تا پایان
اردیبهشت» بود .باید گفت وزارت آموزشوپرورش با
این نوع رفتار که طی بخشنامه و گفتوگو با رسانهها،
سیاس��تی را اعمال کرده و بر آن پافشاری میکند و
درست در زمان اجرا ،سیاست خود را تغییر میدهد،
نگرش مردم را نسبت به برنامههای اجرایی خود نیز
تغییر خواهد داد.

برخورد پلیس با روزهخواری در مأل عام

گروه اجتماع�ی :فرمانده انتظامی تهران گفت :طرح ترافیک و زوج
و فرد تا پایان ماه رمضان با یک س��اعت کاهش تا س��اعت  18اجرا
میشود .بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار حسین رحیمی
اظهار داش��ت :تمام مراکز پزنده و پذیرایی به استثنای نانواییها در
ایام ماه رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب مجاز به فعالیت نیستند
و تنها واحدهای فروش اغذی ه س��رد اجازه فعالیت دارند .وی افزود:
اغذیهفروشیها در صورتی میتوانند فعالیت داشته باشند که در انظار
عمومی و داخل فروشگاهها اقدام به عرضه غذاهای سرد نکنند و باید
دارای مجوز و پروانه کسب باشند .فرمانده انتظامی تهران تصریح کرد:
هتلها و مراکز اقامتی نیز باید در محل اقامت مسافران و در اتاقهای
آنها س��رویسدهی و خدماترس��انی کنند .س��ردار رحیمی گفت:
سینماها جز شبهای قدر از افطار تا سحر مجاز به فعالیت هستند.
وی افزود :طرح ترافیک و زوج و فرد تا پایان ماه رمضان با یک ساعت
کاهش تا ساعت  18اجرا میشود .مطابق قانون جدید ،طرح ترافیک
و زوج و فرد روزهای پنجش��نبه اجرا نمیشود .وی همچنین گفت:
افرادی که تظاهر به روزهخواری کنند پلیس با جدیت با آنها برخورد
میکند .وی گفت :ما انتظار داریم مردم شؤونات ماه مبارک رمضان
را رعایت کنند.
■■کشف  8میلیارد کاالی قاچاق با اجرای رعد 11

همچنین رئیس پلیس پایتخت با اعالم خبر دستگیری بیش از

بهزیستی گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان
بهزیستی کشور جزئیاتی از شرایط
اس��تخدامی و پرداخت حقوق به معلوالن را اعالم
کرد .انوشیروان محسنیبندپی با اشاره به جزئیات
الیحه حمایت از حقوق معل��والن به فارس گفت:
قرار ش��ده اس��ت صندوق حمایت از فرصتهای
شغلی برای معلوالن ایجاد شود .وی افزود :همچنین
کارفرمای��ان بخش خصوصی باید ب��رای معلوالن
گزارش  2گروه اجتماعی :ش��هروندان برای
عب��ور از پ��ل ایجاد ش��ده در حد
فاصل  2پارک پردیسان و نهجالبالغه باید  ۱۰هزار
تومان پرداخت کنند که به گفته رئیس کمیسیون
حملونق��ل ش��ورای ش��هر ،دریافت ای��ن عوارض
غیرقانونی اس��ت .به گ��زارش مهر ،اگ��ر این روزها
گذرتان به بوستان نهجالبالغه افتاده باشد و از پلی
که در مس��یر این بوستان تا پارک پردیسان احداث
شده است عبور کرده باشید ،متوجه شدهاید که باید
برای عبور هر نفر  ۱۰هزار تومان بپردازید .پولی که
به گفته محمد علیخانی ،رئیس کمیسیون عمران
شورای ش��هر تهران بدون اطالع شورای شهر اخذ
میشود.
به گزارش مهر ،در زمان آغاز به کار فاز  ۲بوستان
نهجالبالغه ،احداث این پل نیز پیش��نهاد داده شد.
مدیران وقت ش��هرداری منطقه  ۲در زمان طراحی
این پل گفته بودند :با این کار بین  ۲بوستان ارتباط
ایجاد میشود و شهروندانی که میخواهند از بوستان
پردیسان به نهجالبالغه یا بالعکس بروند دیگر نیازی
به طی مسافت طوالنی نداشتند .ساخت پل معلق

 ۹۰۰سارق ،قاچاقچی ،خردهفروش و موادفروش در عملیات رعد ،11
گفت :همکاران ما موفق شدند مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه و
قاچاق را با ارزش نزدیک به  8میلیارد تومان کشف و ضبط کنند .به
گزارش تسنیم ،سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح رعد
 11پلیس پیشگیری با اشاره به دستاوردهای این طرح اظهار داشت:
این مرحله از طرح رعد به دنبال اقدامات اطالعاتی چندین هفتهای
با هدف مبارزه با مالخران ،قاچاقچیان ،خردهفروش��ان موادمخدر و
سارقان برگزار ش��د و در اجرای آن  11سرکالنتری و  85کالنتری
پایتخت مشارکت داشتند .رئیس پلیس تهران گفت :پس از اجرای
این طرح  544س��ارق و مالخر دستگیر ش��دند و  45باند سرقت و
مالخری متالشی شد و همکاران ما موفق به کشف  125دستگاه انواع
خودرو ،موتوسیکلت و دوچرخه مسروقه شدند.
وی با اشاره به تشکیل  622پرونده برای متهمان دستگیرشده
در حوزه س��رقت افزود :از میان این افراد  272نفر س��ارق موبایل،
 148س��ارق لوازم داخل خودرو و  190س��ارق الستیک دستگیر
ش��دند .بهگفته رحیمی ،ارزش اموال مسروقه کشف شده در این
طرح بیش از  4/7میلیارد تومان بوده اس��ت .وی در ادامه با اشاره
به برخورد پلیس با خردهفروشان موادمخدر گفت :در این مرحله از
طرح رعد  320فروشنده موادمخدر از بوستانها و نقاط گوناگون
پایتخت دس��تگیر ش��دند و بیش از  23کیلوگرم انواع موادمخدر

کشف و ضبط شد.
رحیمی در ادامه با اعالم خبر دس��تگیری  45قاچاقچی کاال در
این طرح تصریح کرد :این قاچاقچیان مبادرت به قاچاق دارو ،پارچه،
مشروبات الکلی خارجی ،لوازم یدکی خودرو ،تجهیزات پزشکی ،لوازم
ورزشی و دخانیات میکردند که کشفیات به دست آمده از این افراد
بیش از  3میلیارد تومان ارزشگذاری ش��ده است .وی ادامه داد :در
این طرح یک قبضه کلت کمری ،یک قبضه سالح شکاری و تعدادی
سالح سرد از مجرمان کشف شد و  57هزار حلقه انواع سیدیهای
غیرمجاز و ضدفرهنگی نیز جمعآوری شد .رئیس پلیس پایتخت در
پایان خاطرنشان کرد :همکاران ما در این طرح موفق شدند مقادیر
قابل توجهی اموال مسروقه و قاچاق را با ارزش نزدیک به  8میلیارد
تومان کشف و ضبط کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد

شرایط استخدامی و پرداخت حقوق به معلوالن
ش��اغل خود ،کمکهزینه ارتقای کارآیی را بدهند
و این کمکهزینه تا  ۵س��ال باید پرداخت شود و
در این رابطه باید مدت قرارداد حداقل یک س��ال
باش��د و حقوق و دس��تمزد اف��راد دارای معلولیت
شاغل نیز همانند قانون کار پرداخت میشود .رئیس

سازمان بهزیستی کش��ور گفت :باید سایر مزایای
قانونی تصریح ش��ده در قانون کار (مزایای رفاهی
کارگران) به فرد دارای معلولیت ش��غلی پرداخت
ش��ود .محس��نی افزود :حداکثر  50درصد حداقل
حقوق و دس��تمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار

پرداخت  10هزار تومان برای عبور از یک پل

قدم زدن در تهران پولی شد!

نهجالبالغه از س��ال ۱۳۸۹
شروع و آن زمان اعالم شد،
این پ��ل ،طوالنیترین پل
کابلی عابر پیاده در ش��هر
تهران اس��ت و نمونه آن در
کشور و حتی در خاورمیانه
فقط در شهر مشکینشهر وجود دارد.
قرار بود این پل یکی از  ۵نماد تهران باش��د و به
گفته مدیران وقت شهرداری منطقه با ساخت پل،
امکان حضور شهروندان در  ۲بوستان فراهم میشد.
همچنی��ن از ش��بمردگی و خلوتی ضلع ش��رقی
بوستان نهجالبالغه و غربی بوستان پردیسان کاسته
میش��د .چون در شرق بوس��تان نهجالبالغه زمین
بازی کودکان و قلعه  ۱۳متریای وجود داش��ت که
به دلیل دسترسی سخت به آن مورد استفاده واقع
نمیشد اما پس از این کودکان میتوانند در این فضا
بازی کنند .عالوه بر تمام این موارد امکان اس��تفاده

همزم��ان از پارکینگهای
 ۲بوس��تان وجود دارد که
نتیجهاش توزیع بار ترافیکی
در پارکینگهای  ۲بوستان
است.
اما در زمان بهرهبرداری
از این پل مش��خص شد همه شهروندان نمیتوانند
از روی ای��ن پل عبور کنند ،زیرا هزینه قدم زدن در
آن ب��رای ه��ر فرد  ۱۰هزار تومان اس��ت و اگر یک
خانواده  ۵نفره بخواهد از این مس��یر استفاده کند
باید  ۵۰هزار تومان پرداخت کنند .این پل نخستین
معبر ش��هری است که باید برای عبور از آن عوارض
پرداخت کرد .با این وجود اس��تقبال از آن در میانه
روز کم نیست .در یک روز غیرتعطیل ساعت  ۴بعد
از ظهر حدود  ۲۰نفر در حال عبور از پل هس��تند.
مس��ؤول پل درباره اینکه چرا باید شهروندان برای
عبور از پل هزینه پرداخت کنند ،میگوید :این پروژه

برای فرد دارای معلولیت ش��غلی با توجه به شدت
معلولیت (خفیف  30درصد ،متوس��ط  40درصد
و ش��دید  50درصد) پرداخت میشود .وی گفت:
همچنین قرار ش��ده افراد دارای معلولیت ش��دید
حقوقی مع��ادل حداقل قانون کار را دریافت کنند
ضمن اینکه دستگاههای اجرایی که دارای کارمندان
معلول هستند ،موظف شدهاند در هفته  ۱۰ساعت
از فعالیت معلوالن را بکاهند.
توسط بخش خصوصی ساخته شده و تا  ۲سال برای
تامین هزینههای آن بلیت فروشی میشود و پس از
آن پل متعلق به شهرداری خواهد شد.
محم��د علیخانی ،رئیس کمیس��یون عمران و
حملونقل ش��ورای ش��هر تهران در واکنش به این
اتفاق گفت :شورای شهر اطالعی از این موضوع ندارد
اما آن را پیگیری میکنیم زیرا اخذ هرگونه عوارض
باید با اطالع شورای شهر تهران باشد ،حتی اگر این
پروژه توسط بخش خصوصی س��اخته شده باشد،
تصمیمگیری درباره اخذ عوارض با ش��ورای ش��هر
تهران اس��ت .این مجوز توسط شورای شهر تهران
صادر نش��ده است و ش��ورا از آن بیاطالع بوده که
با این گزارش این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
بس��یاری از شهروندانی که قصد پیادهروی روی
این پ��ل را دارند پ��س از اطالع از بلی��ت  ۱۰هزار
تومانی از خرید آن پشیمان میشوند ،خانوادههای
پرجمعیتی که با پدر و مادر سالمند خود به بوستان
نهجالبالغه آمده و خوشحال از اینکه میتوانند بدون
سختی مسیر  2پارک را طی کنند اما به دلیل پولی
بودن این پل از تردد از آن پشیمان میشوند.

پل ارتباطی

تردد مشکل بیماران درخیابان دماوند

مدت زمان زیادی است که به دلیل خرابی و
نقص فنی باالبر پل عابر پیاده در کنار بیمارستان
بوعلی تهران در خیابان امام علی(ع) مردم و بویژه
بیم��اران برای تردد از ع��رض خیابان دماوند با
مشکالت گوناگونی مواجه هستند .تا ماه گذشته
این باالبر ایراد فنی داش��ت و هر از گاهی از کار
میافت��اد اما این روزها به کلی درهایش بس��ته
اس��ت و مردم نمیتوانند از آن استفاده کنند .از
مدیران ش��هرداری تهران درخواست رسیدگی
فوری به این موضوع را داریم.
جمعی از اهالی خیابان دماوند

خیابان  17شهریور همچنان بالتکلیف

پس از گذش��ت ماهها از اج��رای عملیات
عمرانی پیادهراهس��ازی در خیابان  17شهریور
حد فاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا،
با وجود نارضایتیهای فراوان و باز شدن بخشی
از مسیر برای تردد خودروها ،این روزها هنوز هم
وضعیت این خیابان بالتکلیف است و خودروها
به اجبار باید روی سنگفرشهای پیادهراه تردد
کنند .در پی این موضوع هم سنگفرشهایی که
برای آنها هزینه ش��ده است تخریب میشود و
هم خودروها دچار آس��یب میشود .از مدیران
شهرداری تهران بویژه ش��هرداری منطقه 12
تقاضای رسیدگی فوری به این موضوع و مشکل
مردم برای تردد را داریم.
علی صابری ،از کسبه خیابان  17شهریور

آوایشهر
به دلیل نقص فنی خط  5مترو اتفاق افتاد

خارج شدن مسافران از قطار

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
با اشاره به خرابی قطار در خط  ۵متروی تهران،
گفت :مشکل فنی ظرف نیم ساعت حل شد اما
چون مردم روی خطوط آمده بودند چند ساعت
طول کش��ید تا بتوانیم خط را ب��ه حالت عادی
بازگردانیم .فرنوش نوبخت با اش��اره به اختاللی
که روز گذش��ته در خط  5مت��رو اتفاق افتاد به
فارس گفت :مشکل فنی ایجاد شده بود اما بخش
عمدهای از مس��افران به دلیل اینکه دیر به محل
کار خود میرس��یدند اعتراض کردن��د ،از قطار
پیاده شده و وارد ریلها شدند .وی با بیان اینکه
این کار بس��یار خطرناک است و جان شهروندان
را تهدید میکند ،گفت :مسافران نباید از داخل
قطارها خارج شوند .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
متروی تهران افزود :زمانی که قطار در ایس��تگاه
متوقف ش��د مردم پیاده شدند و روی ریلها راه
رفتند؛ ما که نمیتوانیم مسافران را هل بدهیم یا
کاری انجام دهیم ،باید صبر کنیم نیروی انتظامی
بیاید و مش��کل را برطرف کن��د .وی افزود :این
مشکل در چند نقطه برای ما ایجاد شد .نوبخت با
تأکید بر این موضوع که خرابی فنی اتفاق افتاده
بود ،گفت :مشکل فنی ظرف نیمساعت حل شد
اما چون م��ردم روی خطوط آم��ده بودند چند
س��اعت طول کش��ید تا بتوانیم خط را به حالت
عادی بازگردانیم.

سهم  ۴۸درصدی فوت
عابران پیاده در تصادفات

رئی��س اداره تصادفات پلی��س راهور تهران
گفت :س��ال گذش��ته  ۴۸درصد فوتشدگان
ح��وادث رانندگی تهران عاب��ران پیاده بودند و
این آمار نش��ان میدهد شهروندان هنگام تردد
در خیاب��ان و بزرگراهه��ا به قوانی��ن راهنمایی
و رانندگی توجهی ندارند .س��رهنگ احس��ان
مؤمنی به میزان گفت :برای کاهش آمار اینگونه
تصادف��ات به عابران پیاده توصیه میش��ود در
خیابانهای فاقد پیادهرو ،در جهت خالف وسایل
نقلیه حرکت کنند تا بتوانند خودروهایی را که
از روبهرو در حال حرکت هستند ،ببینند .وی با
اش��اره به اینکه تصادفات منجر به فوت عابران
پیاده بیشتر در شب اتفاق میافتد ،علت این امر
را استفاده عابران از پوشش مشکی و تاریکی و
عدم دید رانندگان برشمرد و افزود :عابران باید
حتیالمقدور از لباس و کف��ش بازتابنده نور و
رنگ روشن استفاده کنند .همچنین شهروندان
هنگام تاریکی هوا از قسمتهای روشن و زیر نور
چراغهای خیابان عبور کنند .سرهنگ مومنی
گفت :رانندگان قوانین عبور و مرور را بیشتر از
عابران پیاده رعایت میکنند و در صورت رعایت
نکات ساده از سوی عابران پیاده ،آمار تصادفات
جرحی و فوتی به ش��کل قابل توجهی کاهش
پیدا خواهد کرد.

