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اجتماعي

وطن امروز شماره 2596

آب و هوا

دوشنبه  12آذر 1397

رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد

افزایش محدوده طرح ترافیک

سازمان هواشناسی هشدار داد

افزایش غلظت آالیندهها
در کالنشهرها

آوای شهر
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران:

دولت یارانه بلیت مترو را
پرداخت نکرد

طرح زوج و فرد از ابتدای سال آینده حذف و به محدوده دوم ترافیک تبدیل میشود
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی ضمن اشاره به غلظت آالیندهها در
ش��هرهای پرجمعیت و صنعتی تا  ۱۴آذرماه،
از ورود س��امانه بارش��ی جدید به غرب کشور
و بارش در این منطقه از روز چهارش��نبه خبر
داد .اح��د وظیف��ه ضمن پیشبینی ش��رایط
جوی کش��ور در روزهای آینده به ایسنا گفت:
بارشهای پراکنده از سواحل خزر آغاز میشود
و بعد خراسان شمالی را در بر میگیرد و سپس
این سامانه بارشی از شمال شرق خارج میشود.
مدیرکل پیشبینی و هش��دار س��ریع سازمان
هواشناس��ی با اشاره به اینکه تا روز چهارشنبه
آس��مان صاف و هوا پای��دار خواهد بود ،گفت:
افزایش غلظت آالیندهها و کاهش کیفیت هوا
در ش��هرهای پرجمعیت و صنعتی پیشبینی
میش��ود که بتدریج در روز چهارشنبه با ورود
س��امانه بارش��ی به غرب ،بارش در نیمه غربی
کشور آغاز میشود.
آژیر

پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد

افزایش  6درصدی نزاع در پایتخت

اداره کل پزش��کی قانون��ی اس��تان تهران
گفت :از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال
61ه��زار و  389تهرانی به دلیل آس��یبهای
ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان
مراجعه کردند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،تع��داد
مراجعهکنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی
در  7ماه نخس��ت امس��ال در مقایسه با مدت
مش��ابه س��ال  1396با  57هزار و  604نفر 6
درصد افزایش یافته است .بر اساس این گزارش،
از میان مراجعهکنندگان نزاع در  7ماه امس��ال
 39ه��زار و  638نفر مرد و  21هزار و  751نفر
زن هستند .همچنین در مهرماه آمار مراجعان
نزاع با  14درصد افزایش ،نسبت به مدت مشابه
س��ال  1396به  5هزار و  585مورد رسید .بر
همین اساس ،پزشکی قانونی استان تهران به
مراجعهکنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی
توصیه کرد ظاهر خونآل��ود تاثیری در صدور
نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد،
آنچه مبنای صدور نظریه کارشناس��ی درباره
جراحات است ،نوع جراحت و عمق آن است.
کوتاه و گویا
هش��تمین جش��نواره انار«صد دانه یاقوت»
با ش��عار خانواده و سالمت با حضور جمعی از
شهروندان در فرهنگس��رای اشراق آغاز به کار
کرد .علیرضا زندوکیلی ،مدیر فرهنگی -هنری
شهرداری منطقه  ۴و رئیس فرهنگسرای اشراق
با اعالم خبر برگزاری هشتمین دوره جشنواره
انار گفت :هش��تمین جش��نواره انار بر اساس
شعار س��ال با هدف حمایت از تولیدکنندگان
و صنعتگران ایرانی و ترغیب ش��هروندان برای
خرید کاالهای داخلی برگزار میشود.
چهارمین ش��ماره ماهنامه فرهنگی -هنری
«سرو» با پروندههایی برای بسیج مستضعفین،
کاپیتوالسیون در ایران و جهان و فیلم سینمایی
«ماه��ورا» در  128صفح��ه روی دکهه��ای
مطبوعات��ی رفت 39 .س��ال پس از تس��خیر
الن��ه جاسوس��ی ،بقایای جنگ در س��رزمین
ویتکنگها ،شاعران عاطفه و حماسه ،شهید
سیدمصطفی خمینی به روایت اسناد ساواک،
اس��تعمار در قرن بیس��تویکم ،معرفی موزه
دفاعمقدس دزفول و تاالر آستانه موزه انقالب
اس�لامی و دفاعمقدس از مطالب خواندنی این
شماره است.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و
امور ایثارگران ضمن تشریح جزئیات ثبتنام در
ششمین دوره آزمون فراگیر استخدامی کشور
گفت :ایثارگران دانش��جوی دکترای تخصصی
برای نخستینبار میتوانند با ثبت مشخصات
خود در سامانه سجایا در ششمین آزمون فراگیر
اس��تخدامی دستگاهها ش��رکت کنند .سردار
حسنزاده با اش��اره به برگزاری ششمین دوره
آزمون فراگیر استخدامی کشور گفت :طی چند
سال اخیر سازمان س��نجش مجری برگزاری
آزمونهای اس��تخدامی فراگیر بوده اما در این
دوره ،این وظیفه از س��وی سازمان امور اداری
و استخدامی کشور به جهاد دانشگاهی واگذار
شده است.

گروه اجتماعی :رئیس شورای شهر تهران گفت:
محدوده طرح ترافیک در س��ال آینده گسترش
مییابد .محسن هاشمی در پایان صد و چهارمین
جلسه علنی شورای ش��هر تهران درباره افزایش
مح��دوده ط��رح ترافیک و حذف مح��دوده زوج
و فرد گف��ت :محدوده طرح ترافیک قرار اس��ت
از س��ال آینده گس��ترش یابد و ش��هروندان باید
در س��امانه تهران من ثبتنام و هزینه حضور در
ای��ن محدودهها را با توجه به معضل آلودگی هوا
پرداخت کنند.
به گزارش فارس ،هاشمی در پاسخ به پرسش
دیگری مبنی بر اینکه آیا بازنشستههای شهرداری
حک��م مش��اوره میگیرن��د ،گفت :قان��ون منع
ن بندی دارد که از تجربیات
بهکارگیری بازنشستگا 
بازنشس��تگان به عنوان مشاور اس��تفاده شود اما
نمیتوانند عضو هیأت مدیره باشند .اگر شخصی
خارج از قانون عمل کند باید با آن برخورد شود.

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
و حومه گفت :قرار بود دولت  11میلیارد تومان
یارانه به مترو اختص��اص دهد که تاکنون این
موضوع رخ نداده است.
فرنوش نوبخت ب��ا بیان اینکه دولت وعده
داده بود بخشی از یارانه بلیت مترو را پرداخت
میکن��د ،به فارس گفت :هنوز این موضوع رخ
نداده ،پیگیر هس��تیم و خب��ر میدهیم .وی
با بیان اینکه هزینه س��فر با مت��رو به صورت
مساوی بین دولت ،شهرداری و مسافران تقسیم
میش��ود ،گفت :هر کدام یکسوم سهم دارند.
شهروندان روزانه هنگام استفاده از مترو سهم
خود را پرداخت میکنند ،شهرداری نیز سهم
خود را پرداخت میکند و قرار است دولت نیز
در این زمینه کمک کند .مدیرعامل ش��رکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه
توسعه خطوط مترو باعث کاهش آلودگی هوا
میش��ود ،گفت :ای��ن موضوع در دس��تور کار
شهرداری تهران قرار دارد.

■■تعرفه طرح زوج و فرد

در همین باره ،مش��اور مع��اون حملونقل و
ترافیک ش��هرداری تهران گفت :طرح زوج و فرد
از ابتدای سال آینده حذف و به محدوده دوم طرح
ترافیک تبدیل میشود و تعرفه ورود به محدوده
طرح زوج و فرد هم یکسوم طرح ترافیک است.
علی پیرحس��ینلو گف��ت :بر همین اس��اس در
س��ال  98ورود به محدوده طرح زوج و فرد برای
رانندگانی مجاز خواهد بود که عوارض روزانه را بر
حسب ورود خودروهایشان و البته میزان تولید
آالیندگی پرداخت کنند.
پیرحس��ینلو گفت :مهمتری��ن انگیزه برای
اجرای این طرح این اس��ت که ط��رح زوج و فرد
منسوخ ش��ده است و ما با اس��تفاده از تجربیات
جهانی که حتی اعالم شده است میزان آالیندگی
در ط��رح زوج و ف��رد به مراتب بیش��تر از طرح
بهارستان گ�روه اجتماعی :عضو کمیسیون
اجتماع��ی مجلس ب��ر ضرورت
واگذاری اعطای مجوز فعالیت عطاریها به سازمان
غذا و دارو تاکید کرد.
رسول خضری ،ساماندهی و شناسنامهدار کردن
عطاریها را در جهت کاهش تخلفات موثر دانست
و به خانه ملت گفت :به همان نس��بت که مصرف
نابجای داروهای شیمیایی میتواند خطرناک باشد
مصرف خودس��رانه داروه��ای گیاهی خطرناکتر
اس��ت ،زیرا نظارتی که ب��ر روند تولی��د داروهای
ش��یمیایی انجام میشود دقیق اس��ت اما نظارت
بر رون��د تولید و عرضه داروه��ای گیاهی اندک و
نامطلوب است ،بنابراین نباید از این موضوع غفلت

ترافیک است این طرح را اجرا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ش��ورای ترافیک اصل حذف
طرح زوج و فرد را پذیرفته اس��ت و مش��کلی را
برای تصویب ندارد ،گفت :تنها نرخ عوارض ورود
به محدوده طرح زوج و فرد توس��ط شورای شهر
تهران اعالم خواهد ش��د و با توجه به تعرفه طرح
ترافیک در سال جاری ،تعرفه پیشنهاد شده برای
ورود ب��ه محدوده دوم طرح ترافی��ک از  4هزار و
 480تا  12هزار تومان است ،البته رقم تعرفه در
سال آینده بر اساس تورم محاسبه میشود.
مشاور معاون حملونقل و ترافیک شهرداری

ضرورت تأسیس داروخانههای گیاهی

کرد .نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس
با تاکید بر ضرورت ایجاد و تاس��یس داروخانههای
گیاهی ،افزود :پیش��گیری از مصرف خودس��رانه و
نابجای داروهای گیاهی با س��اماندهی عطاریها و
ایجاد داروخانههای گیاهی حاصل میشود.
خضری جلوگیری از فعالیت افراد غیرمتخصص
در حوزه طب س��نتی را مس��تلزم ص��دور مجوز
عطاریها از س��وی س��ازمان غذا و دارو دانست و
گف��ت :مجوز فعالیت عطاریها از س��وی اصناف
ص��ادر میش��ود ،در این رابطه نیاز اس��ت اعطا و

آغاز ثبتنام کنکور ارشد از  ۱۶آذر

فناوری گروه اجتماع�ی :بنیاد برکت در
قال��ب مش��ارکت ،از طرحهای با
فناوری پیچیده مربوط به شرکتهای دانشبنیان
حمایتمیکند.
به گ��زارش ف��ارس ،بنی��اد برک��ت در قالب
مشارکت ،از طرحهای با فناوری پیچیده مربوط به
شرکتهای دانشبنیان که دارای توجیه اقتصادی
و فنی باش��ند و بتوانند زمین ه اش��تغال جوانان و
نخبگان را بوی��ژه در مناطق محروم فراهم کنند،
حمایت میکند« .توسکات خراسان» یکی از این
شرکتهای دانشبنیان اس��ت که توانسته برای
نخستینبار در خاورمیانه در صنعت برق ،کشور را
از واردات برخی قطعات با فناوری منحصر به فرد
خودکفا کند و در همین زمینه اقدام به س��اخت
نظاموظیفه گروه اجتماعی :جانش��ین رئیس
سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:
قانون جریمه مشموالن غایب تا پایان سال  ۹۷اجرا
میش��ود و مشموالن واجد ش��رایط باید در فرصت
محدود باقیمانده برای ثبت درخواست خود از طریق
دفاتر پلیس ۱۰+اقدام کنند .به گزارش میزان ،سردار
ابراهیم کریمی اظهارداشت :قانون جریمه مشموالن

■■افزایش جریمههای «قطع درختان»

همچنین رئیس شورای شهر تهران از افزایش
جرایم قطع درختان براس��اس نرخ تورم  98خبر
داد .محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی شورای
شهر تهران گفت :نرخهایی که برای افزایش جرایم
قطع درختان در نظر گرفتیم همانند تورم بود و

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

گ�روه اجتماعی :مش��اور عالی
آزمون
سازمان سنجش و آموزش کشور
گفت :ثبتنام برای ش��رکت در آزم��ون ورودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته  ۹۸در تمام دانشگاهها
و موسسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از
جمله دانش��گاه آزاد اسالمی
و  ۲۴دوره المپی��اد علم��ی
دانشجویی از روز جمعه ۱۶
آذر از طریق سایت سنجش
آموزش کشور آغاز میشود.
ب��ه گزارش میزان ،حس��ین
توکلی از زمان ثبتنام کنکور کارشناس��ی ارشد
خبر داد و گفت :ثبتنام برای ش��رکت در آزمون
ورودی کارشناسی ارش��د ناپیوسته  ۹۸در تمام
دانش��گاهها و موسسس��ات آموزش عالی دولتی

تهران افزود :البته موضوع طرح زوج و فرد موضوع
جدیدی نیست ،چرا که سازمان محیطزیست نیز
به دنبال اجرای این طرح بوده اس��ت طرح زوج و
فرد نتیجه معکوسی در بحث آلودگی هوا داشته و
باعث افزایش آلودگی هوا شده است.

از آنجایی که آخری��ن نرخ جریمه قطع درختان
متعلق به س��ال  ۹۴اس��ت ،اعضای شورای شهر
تهران بر اساس نرخ تورم ،جرایم جدید را تعیین
کردند که برای سال  ۹۸قابل اجراست .وی افزود:
نرخ جرایم قطع درختان مبنای تورم است اما اگر
بخواهیم تورم امسال را مالک عمل قرار دهیم باید
بگویم افزایش نرخ جریمه کمت��ر از میزان تورم
امسال اس��ت به گونهای که برای قطع درخت با
پایینترین بن مبلغ  ۶۰۰هزار تومان در نظر گرفته
شده بود که حاال در اصالحیه جدید این مبلغ به
 ۶۸۰هزار تومان میرسد.

و غیردولت��ی از جمله دانش��گاه آزاد اس�لامی و
 ۲۴دوره المپیاد علمی دانش��جویی از روز جمعه
 ۱۶آذر از طریق س��ایت سنجش آموزش کشور
آغاز میش��ود و روز یکش��نبه  ۲۵آذرم��اه پایان
مییابد .بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده،
آزمون ورودی کارشناس��ی
ارشد ناپیوسته س��ال  ۹۸و
همچنین اولی��ن مرحله ۲۴
المپی��اد علمی دانش��جویی
کش��ور روزهای پنجشنبه ۵
و جمع��ه  ۶اردیبهش��ت در
حوزهه��ای امتحانی برگزار خواهد ش��د .توکلی
افزود :کارت ش��رکت در آزمون از روز دوشنبه ۲
اردیبهشت  ۹۸روی سایت سازمان سنجش کشور
قرار میگیرد.

صدور مجوز فعالی��ت عطاریها و مراکزی که در
حوزه طب سنتی فعالیت میکنند به سازمان غذا
و دارو واگذار شود .نماینده مردم در مجلس دهم
افزود :شناس��نامهدار کردن ،دقت در صدور پروانه
کسب و تشدید نظارت بر فعالیت عطاریها نباید
مورد غفلت قرار گیرد .وی با یادآوری اینکه گرایش
و اقبال مردم به س��مت اس��تفاده از فرآوردههای
طبیعی و گیاهان دارویی افزایش یافته است ،گفت:
طب سنتی باید حفظ و این ظرفیت نباید به تهدید
تبدیل شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

نظارتی بر عملکرد داروخانه هاللاحمر وجود ندارد
گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
هالل
اجتماعی مجلس با بیان اینکه
داروخانه هاللاحمر موسسه غیردولتی است که
هیچگونه نظارتی بر آن اعمال نمیش��ود ،گفت:
در ش��أن جمهوری اس�لامی ایران نیس��ت که
بیماران ساعتهای متمادی
در ص��ف تحوی��ل دارو در
انتظار باش��ند .حسن لطفی
درباره وضعی��ت تامین دارو
در داروخان��ه هاللاحمر ،به
خانه ملت گف��ت :داروخانه
هاللاحمر موسس��ه عمومی غیردولتی است که
تامین دارو برای بیماران خاص و س��رطانی را در
دس��تور کار ق��رار داده و این در حالی اس��ت که
س��ازمان هاللاحم��ر وظایفش را در این راس��تا

برای اولینبار در خاورمیانه با حمایت «بنیاد برکت» محقق شد

خودکفایی در ساخت قطعات صنعت برق
قطعات بریکر  230کیلوولت
پس��ت س��یار برق (ش��امل
پیس��تون راد و رینگه��ای
آکاردئون��ی) ک��رده اس��ت.
مدیرعامل شرکت توسکات
در این رابطه گفت :با توجه به
معیوب شدن برخی قطعات بریکر  230کیلوولت
پس��ت سیار برق ش��اهرود ،شرکت میتسوبیشی
ژاپ��ن به بهان�� ه تحریمهای اقتص��ادی از تحویل
قطعات جدید به ش��رکت برق شاهرود خودداری

کرد؛ در عین حال که قیمت
تمامش��ده این قطع��ات نیز
باال بود .محمدباقر سوزنچی
افزود :با مراجع ه شرکت برق
شاهرود به شرکت توسکات،
قرار شد با توجه به تجربیاتی
که در این حوزه داشتیم ،ابتدا قطعات مورد نیاز را
آنالیز کرده و سپس با مطالعات و بررسیهای الزم
اقدام به ساخت این قطعات کنیم .وی با تأکید بر
این نکته که این اتفاق برای نخس��تینبار نهتنها

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد

اجرای قانون جریمه مشموالن غایب تا پایان سال
غای��ب تا پایان س��ال  ۹۷اج��را میش��ود ،بنابراین
مشموالنی که تا پایان امسال بیش از  ۸سال غیبت
دارن��د ،باید در فرصت مح��دود باقیمانده برای ثبت

درخواس��ت خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی (پلیس )۱۰+اقدام کرده و با پرداخت مبلغ
جریمه ،از این معافیت بهرهمند شوند .جانشین رئیس

بخوبی انج��ام نمیدهد .نماینده م��ردم رزن در
مجلس تصریح ک��رد :متاس��فانه راهکار قانونی
مناسبی برای پاسخگو بودن رئیس هاللاحمر به
مجلس وجود ندارد .وی گفت :سازمان هاللاحمر
موسسه عمومی غیردولتی است و متاسفانه یکی
از چالشهای اداری کشور ما
این است که موسسات مالی
غیردولتی فربهت��ر از دولتی
ش��دهاند .عضو کمیس��یون
اجتماع��ی مجل��س با بیان
اینکه داروخان��ه هاللاحمر
موسسه غیر دولتی است که هیچگونه نظارتی بر
آن اعمال نمیشود ،یادآور شد :در شأن جمهوری
اس�لامی ایران نیس��ت که بیماران س��اعتهای
متمادی در صف تحویل دارو در انتظار باشند.
در کش��ور که در منطق ه خاورمیانه رخ داده است،
تصریح کرد :ش��رکت توسکات در زمین ه ساخت
قطعات بریکر  145کیلوولت پست سیار برق فعال
ب��ود اما تولید قطعات بریک��ر  230کیلوولت کار
حساس و سنگینی است که به همت متخصصان
داخلی امکانپذیر ش��د .س��وزنچی با اش��اره به
مشارکت بنیاد برکت با این شرکت ،اظهار داشت:
بنیاد برکت مشارکت  49درصدی با اعتباری بالغ
بر  65میلیارد ریال با ما داش��ته اس��ت .مشارکت
بنیاد برک��ت عالوه بر حمایته��ای مالی ،نوعی
اعتبار و وجه ه اجتماعی را برای شرکت توسکات
به ارمغان آورده و این ش��رکت هماکنون از حالت
مدیریت شخصی خارج شده و ابعاد ملی به خود
گرفته است.
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه در سال
جاری بیش از  ۳۶هزار درخواس��ت ثبت شده است،
افزود :قانون جریمه مش��موالن غایب حدود  4سال
است که براساس قانون بودجه ساالنه ،تمدید شده و
تا پایان س��ال  ۹۷نیز ادامه دارد ،بنابراین سال آینده
این قانون اجرایی نمیشود و مشموالن غایب باید به
خدمت سربازی اعزام شوند.

فرماندهسپاهمحمدرسولاهلل(ص):

پشتیبان شهرداری تهران هستیم

فرمانده سپاه محمدرس��ولاهلل(ص) تهران
گف��ت :امروز امنیت ته��ران بزرگترین مثالی
است که زده میشود و شرایط خوبی در تهران
داریم.
به گزارش میزان ،سردار محمدرضا یزدی
در جریان یکصد و چهارمین جلس��ه شورای
ش��هر تهران اظهار داشت :ش��هرداری تهران
مطمئن باشد ما همیشه پشتیبان آنها هستیم.
ما در سال گذش��ته در ایام درختکاری حدود
 ۱۰۰هکت��ار از اراض��ی ته��ران را درختکاری
کردیم و کس��ی در این زمینه از ما نخواس��ته
ب��ود ام��ا ورود پی��دا کردی��م .فرمانده س��پاه
محمدرسولاهلل(ص) خاطرنشان کرد :در بارش
برف سال گذشته در تهران نیروهای بسیجی
اقدام به کمک به نیروهای ش��هرداری کردند
و در پی این اتفاق دوس��تان ما در پی امضای
توافقنامه و همکاری با بسیج بودند .وی تاکید
کرد :سال گذشته  ۳مدرسه را بازسازی کردیم
و با کمک مردم تهران بیش از  ۱۲هزار س��بد
کاال در اختیار نیازمندان قرار گرفت .ما از سال
گذش��ته تا به امروز  4200جهیزیه به خانواده
نیازمندان اهدا کردهایم .وی گفت :امروز امنیت
تهران بزرگترین مثالی است که زده میشود و
شرایط خوبی در تهران داریم و البته همه باید
دست به دس��ت هم دهیم تا تهران را بهتر از
گذشته اداره کنیم .همه باید به شورا و شهردار
ته��ران کمک کنیم و نیروهای مس��لح بویژه
بسیج ،س��پاه ،نیروی انتظامی و سایر واحدها
دس��ت به دست هم خواهند داد تا تهران را به
نحو خوبی اداره کنیم.

سهم  54درصدی خودروهای
دیزلی از آلودگی هوا

مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای
تهران با بیان اینکه  140هزار خودروی دیزلی
در تهران تردد میکنند ،گفت ۵۴ :درصد انتشار
ذرات معلق مربوط به این خودروهاست.
وحید حسینی درباره آالیندگی خودروهای
دیزلی به فارس گفت :خودروهای دیزلی به طور
کلی در ارتفاع از سطح دریا بدتر کار میکنند.
وی با بیان اینک��ه خودروهایی که میخواهند
در ته��ران تردد کنن��د باید مجوزش��ان را در
آزمایشگاهی از تهران بگیرند ،گفت :نباید این
خودروها مجوز را از آزمایشگاهی در اروپا بگیرند.
به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای
ته��ران 140 ،هزار خ��ودروی دیزلی در تهران
تردد میکنند.
وی درب��اره آالیندگی این خودروها گفت:
اگر خودروها معاینه فنی داشته باشند ،بخش
عمدهای از آلودگی هوای تهران کاسته میشود.
حس��ینی تأکید کرد 54 :درصد انتش��ار ذرات
معلق مربوط به خودروه��ای دیزلی (کامیون،
اتوبوس و مینیبوس) است.

