مکتبخان ه
آغاز امتحانات دانشآموزان
مقطع متوسطه تهران از اول خرداد

ف�ارس :کارش��ناس مس��ؤول س��نجش و ارزش��یابی
تحصیلی آموزش و پرورش شهر تهران گفت :امتحانات
دانشآموزان مقطع متوس��طه و دوره پیشدانشگاهی
ش��هر تهران از اول خرداد آغاز میشود و  24خرداد به
پایان خواهد رس��ید.علیاکبر مزینانی افزود :امتحانات
نهایی دانشآموزان مقطع متوسطه در رشتههای ریاضی
و تجربی از روز شنبه اول خرداد شروع میشود و تا 22
خرداد ادامه خواهد داشت.مزینانی ادامه داد :امتحانات
نهایی دانشآموزان مقطع متوس��طه ش��هر تهران در
رشتههای علومانس��انی و معارفاسالمی از روز شنبه
اول خرداد ش��روع میش��ود و تا  24خرداد ادامه دارد.
وی درباره امتحانات دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی
ش��هر تهران افزود :امتحانات این دانشآم��وزان از 25
اردیبهشت ش��روع ش��ده و تا  11خرداد ادامه خواهد
داش��ت .همچنین این دانشآموزان  4درس خود را به
صورت نهایی امتحان میدهند.

راهاندازی مراکز کارآفرینی
و بازارچههای دانشجویی
در محوطه خوابگاهها

ایسنا :مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم گفت :هفته خوابگاههای دانشجویی از روز جمعه
 31اردیبهش��ت آغاز میش��ود و تا پنجشنبه  6خرداد
ادامه دارد.حس��ین خراش��ادی راهاندازی «بازارچههای
دانش��جویی» در محوطه خوابگاهه��ا و عرضه تولیدات
دانش��جویی با ه��دف اش��تغالزایی ،ایج��اد محلی در
خوابگاهها یا همجوار خوابگاهها به منظور ارائه محصوالت
سختافزاری و نرمافزاری فرهنگی یا فروش آثار مکتوب،
افتتاح مراکز کارآفرینی دانشجویی و معرفی تعاونیهای
دانش��جویی موفق را از جمل��ه برنامههای تدارک دیده
ش��ده برای ای��ن هفته عن��وان ک��رد.وی همچنین از
اجرای برنامههای آموزش��ی درباره نحوه امدادرس��انی
ب��ا کمک جمعی��ت هالل احم��ر ،بهس��ازی و نظافت
محیط خوابگاههای دانش��جویی و مس��ابقات ورزشی
(جام خوابگاه) به عنوان برنامههای این هفته نام برد.

نصب پله اضطراری در خوابگاهها
برای زمان بحران

مهر :معاون دانش��جویی دانشگاه علم و صنعت با اشاره
به اینکه ایمنس��ازی خوابگاهها باید به عنوان طرحی
ملی مطرح ش��ود ،گفت :سیاس��ت وزارت علوم توسعه
خوابگاههای خودگردان و واگذاری رفاه دانش��جویی به
بخش خصوصی است و برنامههای ایمنسازی نیز باید از
سوی وزارت علوم ابالغ و اجرا شود.محمد فتحیان درباره
ایمنس��ازی خوابگاههای این دانشگاه گفت :با توجه به
قدیمی بودن س��اختمان خوابگاههای دانش��گاه علم و
صنعت مقاومسازی آنها در حال حاضر مطرح نیست و
این کار باید حین ساخت صورت گیرد.وی خاطرنشان
کرد :از س��ال قبل برای ایمنسازی خوابگاهها اقداماتی
انجام ش��ده که در بعضی از ساختمانها پله اضطراری
برای بحرانهایی از جمله حریق و آتشسوزی احتمالی
ایجاد شده است.

خبر ناجا

اجرایطرحگذرگاهعابرپیادهدرپایتخت

برنا :جانش��ین رئی��س پلیس راهور ته��ران گفت:
طرح گذرگاه عابر پیاده در پایتخت اجرا خواهد شد.
سرهنگ مجید پریزاد با بیان اجرای طرح گذرگاه عابر
پیاده در پایتخت گفت :ط��رح گذرگاه عابر پیاده در
راس��تای کاهش تخلفات رانندگی به صورت پایلوت
در تهران آغاز ش��ده اس��ت و با خودروهای متخلف
برابر قانون برخورد میشود .در این طرح خودروهای
عبوری در گذرگاهها باید پش��ت خط عابر پیاده قرار
گیرن��د .وی ادامه داد :اج��رای این طرح میتواند 30
درصد از تخلفات رانندگی را کاهش دهد .افرادی که
هن��گام توقف به حقوق عابران پی��اده تجاوز کنند از
سوی پلیس جریمه خواهند شد.

استفاده از پالکهای خودروی
تولید شده در بخش خصوصی جرم است

ف�ارس :رئیس مرکز ش��مارهگذاری پلیس راهنمایی
و رانندگی گفت :س��اخت پالک خودرو توس��ط بخش
خصوصی جرم محس��وب میش��ود و ب��ا متخلفان و
دارندگان آن برابر قانون برخورد میش��ود .س��رهنگ
محمدرضا غالمی افزود :در ماده  16آییننامه راهنمایی
و رانندگی آمده است :هرگاه مالک وسیله نقلیه پالک،
کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت خود را مفقود کند
یا از میان ببرد ،مالک یا نماینده وی مکلف است مراتب را
حداکثر ظرف 48ساعت به واحد شمارهگذاری راهنمایی
و رانندگی یا مراکز مجاز اعالم کند .وی اظهار داشت :پس
از اعالم مفقود شدن پالک باید سریعاً نسبت به دریافت
پالک جدید یا کارت مش��خصات یا شناس��نامه مالک
المثنی اقدام کند .سرهنگ غالمی از هموطنان خواست
در صورت مفقود شدن پالک به فروشگاههای تابلوساز
مراجعه نکنند.

کشف بیش از  9تن مواد مخدر
در هرمزگان

واحدمرکزیخبر:فرماندهانتظامیهرمزگاناعالمکرد:
ماموران انتظامی این استان افزون بر  9تن انواع مواد
مخدر از سوداگران مرگ کشف کردند .سردار منصور
دشتی فرمانده انتظامی هرمزگان افزود :این میزان مواد
مخدر از ابتدای اردیبهشت تا بیست و پنجم این ماه از
عوامل خردهپای توزیع کننده این مواد به دست آمده
است .وی ادامه داد :طی کشف این مواد و در راستای
طرح تشدید مبارزه با توزیعکنندگان خردهپا و معتادان
پرخطر 200 ،توزیعکننده خرد و  400معتاد پرخطر
دستگیر و تحویل مقامهای قضایی ش��دهاند .سردار
دشتی با اش��اره به اینکه بهطور متوسط در طول روز
 2تا  4طرح ویژه مبارزه با توزیعکنندگان مواد مخدر
توسط نیروهای پلیس هرمزگان اجرا میشود ،گفت:
ما طی مدت اجرای این عملیات موفق به دستگیری
 12باند بزرگ توزیع کننده مواد مخدر شدهایم.
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رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد

3برابرشدنتقاضایسفرطییکدههآینده

رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
گفت :تقاضای س��فر در کشور تا  10سال آینده افزایش
 3براب��ری خواهد داش��ت .س��ردار اس��کندر مومنی در
جلسه شورای هماهنگی ترافیک آذربایجان غربی افزود:
 10س��ال پیش  3میلیون و  400هزار خودرو در کشور
تقاضای سفر داش��تند که این میزان در سال گذشته با
افزایش حدود  3/5برابری به  12میلیون خودرو رسیده
ی میش��ود که تا  10س��ال آینده نیز
اس��ت و پیشبین 
 3براب��ر ش��ود .وی با بیان اینکه هم اکن��ون به ازای هر
یکهزار نفر 150 ،دس��تگاه خودرو در کشور وجود دارد،
عنوان کرد :پیشبینی میشود تا یک دهه آتی این میزان
به  450دس��تگاه خودرو به ازای هر یکهزار ایرانی برسد.
به گفته سردار مومنی ،طی سال گذشته یک میلیون و
 570ه��زار نفر گواهینامه خودرو و بالغ بر  300هزار نفر
نی��ز گواهینامه موتور اخذ کردهاند که این امر نش��ان از
افزایش تقاضای اخذ گواهینامه و خرید خودرو در کشور
ی میکنیم تا یک دهه آینده تقاضای
دارد ک��ه پیشبین 
خرید خودرو در کش��ور نیز  2برابر شود .وی تاکید کرد:
ورودیهای تقاضای سفر در کشور همچنان رو به افزایش
اس��ت و در صورتی که برنامهریزی درس��ت و شناخت
صحیحی از پدیدهها نداش��ته باشیم ،نخواهیم توانست
پاس��خگوی امر ترافیک در آینده باش��یم .رئیس پلیس
راهور ناجا با بیان اینکه صرفا با ش��عار «ترافیک موضوع
جدی است» نخواهیم توانست اقدام موثری برای کاهش
ترافیک در کشور انجام دهیم ،اظهار کرد :باید با شناسایی
پدیدهها ،کارهای مهم و برنامهریزی اصولی را انجام دهیم
چرا که در غیر این صورت نمیتوانیم حتی پاس��خگوی
وضع کنونی ترافیک در کش��ور باشیم .وی با بیان اینکه
میانگین کشوری تلفات جانی ناشی از تصادفات خودروها
گ�روه اجتماعی :بع��د از آنکه  25ه��زار اصله درخت و
درختچه بلوط در «س��ینه نمک» منطقه حفاظت شده
دنا به دس��ت مجریان پروژه گذر خط لوله گاز عسلویه
ب��ه مرکز و ش��مال ایران قطع و با ش��کایت س��ازمان
محیط زیس��ت پروژه بعد از طی مس��یر  7کیلومتری
متوقف شد ،روز گذش��ته مدیرکل اداره محیط زیست
کهگیلوی��ه و بویراحمد از بازنگری کارشناس��ی و انجام
ارزیابیهای زیس��ت محیطی پروژه انتقال خط لوله گاز
عس��لویه به مرکز و ش��مال ایران خبر داد و گفت :خط
لوله گاز با عرض  16متر از کریدور سابق در جنگلهای
دن��ا میگذرد .جلیل بادامفیروز با بیان اینکه خبر تایید
گذر خط لوله گاز از منطقه دنا صحت دارد ،خاطرنشان
کرد :این خط لوله نه از مسیر جدید بلکه از مسیر قبلي
س س��ازمان محیط
لولههای گاز عبور کرده اس��ت .رئی 
زیس��ت کشور بعد از توقف فعالیت انتقال خط لوله گاز
از دنا بر عدم عبور این خط لوله از جنگلهای دنا تاکید
کرده و گفته بود که این سازمان برای گذر خط لوله گاز
از مس��یر قبلی در جنگلهای حفاظت ش��ده دنا اصرار
دارد و تا مجوز از طرف س��ازمان محیط زیس��ت صادر
نش��ود کار متوقف ش��ده و خط لوله گاز از جنگلهای

در سال گذشته ،کاهشی  2درصدی داشته است ،افزود:
این میزان کاهش در استان آذربایجان غربی  8درصد بود
که این امر نش��انگر اقدامات خوب صورت گرفته است.
سردار مومنی با اشاره به اینکه عمده قوانین کنونی راهور
مربوط به  40دهه پیش اس��ت ،گف��ت :بازنگری در این
قوانین هماکنون دردستور کار صحن علنی مجلس است
که در صورت تصویب آن ،باعث تس��هیل در رفتوآمد و
همچنین عامل بازدارندهای برای عمده متخلفان خواهد
بود .وی کمتر از  10درصد از رانندگان را دارای تخلفات
مکرر دانست و افزود :تمرکز ما باید در عامل بازدارندگی
روی همین گروه باشد چرا که آنها بعضا اصرار به تخلف
دارند .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه در سال جاری
کنت��رل  6موضوع کنترل س��رعت ،س��بقت ،کمربند و
کاله ایمنی ،عدم استفاده از تلفن همراه و رعایت فاصله
قانونی جزو اولویتهای اصلی و اساسی پلیس راهنمایی
و رانندگ��ی اس��ت ،عنوان ک��رد :بی��ش از  70درصد از
تخلفات انج��ام گرفته در رانندگی از ع��دم رعایت این
عوامل ناش��ی میش��ود که در صورت کنترل دقیق آنها
 70درص��د از تخلف��ات رخ داده در کش��ور کاهش پیدا
میکن��د .به گزارش ایس��نا ،وی با اش��اره به اینکه تمام
امکانات خود را بسیج کردهایم تا بحث ترافیک سنگین
در کشور را مرتفع کنیم ،گفت :با همکاری دولت و شورای
ترافیک کشور برنامههای مختلفی از جمله توسعه شبکه
معابر ،توسعه شبکه ریلی ،شناسایی جادههای پرتردد و
ایجاد کنترل الکترونیکی همه جادههای کشور در دستور
کار قرار دارد تا بتوانیم با یک اقدام متوازن ،همگون ،همپا
و همافزا موضوع ترافیک را که یکی از دغدغههای مردم
ن است ،سامان دهیم.
و مسؤوال 

دن��ا عبور نخواهد ک��رد .مدیرکل اداره محیط زیس��ت
کهگیلوی��ه و بویراحمد تاکید کرد :بعد از اینکه گزارش
ارزیابی زیس��ت محیطی و همینطور گزارش ریس��ک
پروژه به سازمان محیط زیست
ارائ ه و در نشستهای تخصصی
مطرح ش��د ،بازنگ��ری کلی و
کارشناسی میدانی این پروژه از
طرف سازمان حفاظت محیط
زیست ،وزارت نفت و مهندسان
مشاور محیط زیس��ت برای 3
مرحل��ه انجام ش��د .بادامفیروز
اضاف��ه کرد :بعد از انجام بررس��یها قرار ش��د این خط
لوله به عرض  16متر در کنار مس��یرهای سابق که در
س��الهای گذشته از این منطقه گذشته بود ،عبور کند
و مس��یر پیشین که گاهی تا عرض  60متر جنگلها را
ل در
تخریب کرده بود ،کنار گذاشته شد.این مقام مسؤو 

عدم همخوانی ماموریتها و اساس��نامه سازمان ملی
جوانان گفت :ماموریتهای س��ازمان ملی جوانان در
برنامه پنجم توسعه اجرایی است .این در حالی است
که اساسنامه این س��ازمان به صورت ستادی تعریف
ش��ده اس��ت .این ناهماهنگی موجب عدم توفیق در
خدمت به جوانان میش��ود .نسل جوان امروز ،نسلی
مطالبهگر و آرمانخواه اس��ت .این قشر از سازمان ملی
جوانان توقع دارد مشکالت جوانان در جامعه به دغدغه
ن تبدیل و رفع ش��ود.وی ادامه داد :بررسی و
مسؤوال 
تس��هیل ازدواج ،آموزشه��ای الزم ازدواج ،اقدامات
آموزش��ی و اوقات فراغت جوانان نیاز به کارکردهای
اجرای��ی دارد به همین منظور مجلس آمادگی تغییر
ساختار سازمان ملی جوانان را دارد.

گروه اجتماعی :اگرچه رئیس شورای اسالمی شهر تهران که
در قطر میهمان عبداهلل بن مبارک المعضادی ،وزیر محیط
زیست این کشور است از ترکیب «تهرانلند» برای معرفی
اصلیترین کریدور گردشگری و تفریح محیط زیستی در
پایتخت یاد میکند اما به نظر میرسد تهرانیها چندان با
این واژه آشنا نیستند .با این همه نگاهی به سخنان مهدی
چمران در توصیف این منطقه حکایت از آن دارد که رئیس
شورای شهر پایتخت از فضای فرهنگی عباسآباد نزد وزیر
محیط زیست قطر تعریف میکند .چمران در این دیدار از
آمادگی برای انتقال تجربیات میان تهران و دوحه خبر داد
ی برای تأسیس تهرانلند در نقاط زیبای
و گفت :برنامهریز 
شهر و دامنههای کوه نیز شروع شده است .وی در توضیح
ای��ن مطلب افزود :بیتردید ایران با داش��تن آب و هوای
متن��وع که  4فصل را همزمان در خ��ود دارد ،اگر نگویم
در جهان بینظیر است باید گفت کمنظیر است و من به
عنوان رئیس شورای شهر تهران آمادگی تبادل تجربيات
در هم��ه زمینههای شهرنش��ینی را دارم .چمران با بیان
اینکه تهران با داشتن حدود  10میلیون جمعیت یکی از
پرجمعیتترین شهرهای دنیاست ،گفت :ما سالهاست با
معضل ترافیک مواجه هستیم که اگر یک ساعت به حال
خود باش��د همه راهها قفل خواهد ش��د .مسائلی از قبیل
دف��ع زباله ک��ه روزانه به  7تا  10هزار تن میرس��د خود
تجربه باالیی را میطلبد .ما ب��رای آنها چارهجویی کرده
و توانس��تهایم به جای دفع آن در شهر که با توجه به کم
بودن زمین و حجم باالی آن مشکالتی را دارد بهرهبرداری
کیفی کرده و از آن کود شیمیایی و حتى برق تولید کنیم
و کمترین حجم آن به صورت بس��تههای فشرده در زیر
خاک پوش��انده میشود .وی با اشاره به اقدامات مدیریت
ش��هری ته��ران در حوزه فضای س��بز ،تصریح کرد :قبال

اداره محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد همچنین به
 5کیلومتر انتهای مس��یر خط لول��ه در جنگلهای دنا
اش��اره کرد و گفت :اگر بخواهی��م  5کیلومتر آخر را در
کنار مس��یر قبلی عبور دهیم
دوباره باید تخریب تازه صورت
گیرد ک��ه ب��رای جلوگیری از
تخریب جدید در همان مسیر
تخریب شده لولهگذاری انجام
میشود .بادامفیروز طول مسیر
گذر لوله گاز از جنگلهای دنا را
 25کیلومتر عنوان کرد و افزود:
این مسیر از کریدور سابق که در سالهای قبل و بعد از
انقالب تجربه گذر لولههای گاز را دارد عبور خواهد کرد
و تالش میش��ود با عرضی زیر 16متر عبور کند و طی
قراردادی مقرر شده که به اندازه همین مسیر در مناطق
بایر استان جنگل کاشته شود .قطع درختان مسیر انتقال

س��رانه فضای س��بز تهران زیر 2مترمربع بود که در حال
حاضر در برخی مناطق به  12مترمربع هم رسیده است.
ما در ته��ران پارکهايی با وس��عت  180هکتار داریم و
ی برای تأسیس تهرانلند در نقاط زیبای شهر و
برنامهریز 
دامنههای کوه نیز شروع شده است .همچنین پارکهايی
محلی برای بانوان هم در حال احداث است که میتوانند
راحت در آن تفریح کنند.رئیس شورای شهر تهران ادامه
داد :با توجه به جمعیت حدود  10میلیون نفری تهران و
با سطح کم زمین ایجاد چنین پارکها و فضای سبزی
بسیار مشکل است و کار زیاد و طاقتفرسایی را میطلبد
که ما همه آن را در چارچوب طرحهای  20ساله که خود
در پروژههایی به صورت  5س��اله اجرا میشود به مرحله
عمل رس��اندهایم .وی با بیان اینکه میتوانیم ارتباطات
خوبی در زمینه همکاریهای دوجانبه بویژه در طرحها
و پروژههای عمران��ی ایجاد کنیم ،گفت :در حال حاضر
بس��یاری از خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای
شمالی خودمان مانند قرقیزستان ،قزاقستان آذربایجان و
ترکمنستان صادر شده و پروژههای متعددی را در حال
ساخت داریم .جوانان ما بسیار عالقهمندند با کشورهای
مس��لمان و همس��ایهای مانند قطر همکاری کنند زیرا
درک بهتری از یکدیگر دارند .وزیر محیط زیس��ت قطر
نیز در این دیدار با اش��اره به یادداش��ت تفاهمی که در
س��فر به تهران امضا کرده بود ،گف��ت :میخواهیم این
یادداش��ت تفاهم صرفا نه در حرف بلکه ش��کل جدی و
عملی به خود بگیرد و به عنوان همکاریهای مش��ترک
آن را اجرا کنیم .وی با بیان اینکه ما در زمینه بینالمللی
نیز همکاری خوبی با ایران میتوانیم داشته باشیم ،گفت:
معتقدم فناوریای که در ایران به وجود آمده در بسیاری
از زمینهها با اروپا رقابت میکند.
خط لوله گاز در دنا با مجوز اداره منابع طبیعی و مصوبه
کمیته فنی اس��تان انجام ش��ده بود و وسعت تخریب
درختان بلوط در حاشیه رودخانه «خرسان» در منطقه
حفاظت ش��ده دنا حدود  3/5کیلومتر با عرض حداقل
 30متر و حداکثر  60متر بوده که با ممانعت محیطبانان
اداره کل محیط زیست و حکم قضایی از ادامه عملیات
احداث این خط لوله جلوگیری ش��د .کریدور سابق در
منطقه حفاظت ش��ده دنا از گردنه «میمند» میگذرد
که  2خط انتقال گاز در س��الهای قبل از انقالب و یک
خط لوله گاز در دهه  70را تجربه کرده است .مستندات
نش��ان میدهد که این خط لوله نهتنها از مسیر کریدور
قبلی و تجربه ش��ده گذر نکرده که کری��دوری تازه در
خطالراس تپه کوهها و در کنار رودخانه «بشار» انتخاب
شده است .با این حال بعد از افشای دستور مجوز تخریب
جنگلهای بلوط دنا از سوی مدیرکل اداره منابع طبیعی
استان ،این مدیرکل استانی به دستور مقامات بلندپایه
سازمان جنگلها و مراتع کشور از کار برکنار شد .این در
حالی بود که اداره منابع طبیعی استان هیچ مسؤولیتی
در قبال مدیریت و اجازه صادر کردن دستور تخریب این
منطقه حفاظت شده را نداشته است.

معاون محیط زیست انسانی اداره محیط زیست تهران:

سندیمبنیبرآلودهبودنآبشربپایتختوجودندارد

گ�روه اجتماع�ی :مع��اون محی��ط زیس��ت انس��انی اداره
محیطزیس��ت تهران با اشاره به ایجاد آلودگی در آب شرب
تهران در اثر تجمیع زبالههای پالستیکی در سد لتیان گفت:
وزارت کش��ور و ش��هرداری متولی بحث مدیریت پسماند
هستند و در این زمینه باید اقدام جدی انجام دهند .داریوش
گلعلیزاده ،س��د لتیان را منطقهای گردش��گرپذیر نامید و
افزود :ظروف پالستیکی و زبالههای تولیدی گردشگران در
رودخانه کرج و سد لتیان رها شده و بعد از مدتی این ظروف
پالستیکی پشت س��د جمع میشود یا در حاشیه رودخانه
صحنههای زشتی را بهوجود میآورد .این کارشناس مسؤو ل
اداره محیطزیست اس��تان تهران تاکید کرد :برای رفع این
مساله فرهنگی نیاز به آموزش و فرهنگسازی داریم چرا که
مردم باید خود از ریختن زبالهها بویژه ظروف یکبار مصرف

معاون شهردار تهران:

ریشهکنکردنموشهایپایتختغیرممکناست
برنجهایآلودهدرشهروندومیادینمیوهوترهباربزودیجمعآوريمیشود

که مسمومیت آنها تایید ش��ده از فروشگاههای شهروند
و میادی��ن می��وه و ترهبار حذف خواهد ش��د .کلخورانی
همچنین در پاس��خ به س��وال
دیگ��ری در رابطه ب��ا جایگزین
ش��دن مجس��مههای جدید به
جای مجس��مههای به سرقت
رفته ،پاس��خ داد :خوش��بختانه
روند سرقت مجسمهها متوقف
شده و شهرداری تهران سفارش
ساخت مجسمههای جدیدی از
مش��اهیر مختلف ادبی و هنری و شخصیتهای مطرح
دیگر با جنس��ی مرغوبتر و مناسبتر برای جایگزینی
مجس��مههای قبلی داده و این اقدام با س��رعت در حال
انجام است .وی تاکید کرد :شهرداری تهران هرچه زودتر
مجس��مههای جدید را جایگزین میکند تا مردم نسبت

شناسایی  70گونه آبزی در جنگل حرا

«تهرانلند»درپایتختتأسیسمیشود

عبورخطلولهگازباعرض 16مترازجنگلهایدنا

سازمان متولی امور جوانان ،نیازمند قدرت اجرایی است

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به ابالغ
مسمومیت برخی از برنجهای وارداتی توسط دستگاههای
رسمی ،گفت :بزودی این برنجها از فروشگاههای شهروند
و میادی��ن میوه و ترهبار جمعآوری میش��ود .حس��ین
کلخورانی روز گذشته در نشستی خبری که با محوریت
اقدامات ش��هرداری تهران برای مراسم بیست و یکمین
سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در  14و
 15خردادماه برگزار شد ،افزود :اقدامات سالهای گذشته
شهرداری تهران در مراسم امسال نیز با قوت بیشتری انجام
خواهد شد و از هماکنون اکیپهای کاری شهرداری تهران
درمحدودهحرممطهرامامخمینی(ره)مستقرهستند.وی
یادآور شد :با توجه به اینکه چهاردهم خردادماه همزمان
با مراسم نماز جمعه خواهد بود ،پیشبینی میشود 1/5
تا  2میلیون زائر در حرم امام خمینی(ره) حاضر ش��ود.
به گزارش ایس��نا ،وی در ادامه پاسخ به سوال خبرنگاران
در رابطه با اقدام ش��هرداری تهران برای عرضه نش��دن
برنجهای آلوده در فروشگاههای شهروند و میادین میوه و
ترهبار نیز توضیح داد :ابالغ رسمی درباره عدم عرضه انواع
برنجهای خارجی که مسمومیت آنها تایید شده ،از سوی
مراکز مربوطه اعالم شده و بزودی همه برنجهای وارداتی

چمران در دیدار وزیر محیط زیست قطر:

اداره محیط زیست کهگیلویه تأیید کرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :سازمان
ملی جوانان برای پاسخگویی به انتظارات نسل جوان
وارد اقدامات اجرایی شود.جواد صبور ،عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس در گفتوگو با برنا با اشاره به حمایت
مجلس از تغییر س��اختار سازمان ملی جوانان گفت:
هماکنون دوس��وم قش��ر جامعه را جوانان تش��کیل
میدهند .لزوم وجود س��ازمانی پاس��خگو و قدرتمند
در رفع نیازهای جوانان ضروری اس��ت .سازمان ملی
جوانان به عنوان تنها متولی امور جوانان متاسفانه از
قدرت اجرایی برخوردار نیست .در صورتی که خواستار
کارکرد صحیح این س��ازمان هستیم در برهه کنونی
باید این سازمان با تغییر ساختار وارد فازهای اجرایی
شود.عضو کمیسیون اجتماعی خانه ملت با اشاره به
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به این ش��رایط احساس ناراحتی نکنند .وی در پاسخ به
این سوال که گفته میش��ود نگهبانان پارکها بهعنوان
پیمان��کاران خدمات ش��هری
پارکها نس��بت به نگهداری از
مجسمهها مسؤولیت داشتهاند،
خاطرنش��ان ک��رد :نگهبان��ان
پارکها نس��بت به فضای سبز،
درختان و مبلمان داخل پارک
وظیف��ه محافظ��ت و نگهداری
دارن��د و در عین ح��ال تاکنون
سابقه س��رقت مجسمهها در ش��هر وجود نداشته تا در
این رابطه تدبیر خاصی اندیشیده شود .کلخورانی اضافه
کرد :قطعا برای نصب مجسمههای جدید تدبیر خاصی
اندیشیده میشود تا جابهجایی و تکان دادن مجسمهها
سختتر شود و امکان جابهجایی مجسمهها راحت نباشد.

پالستیکی در اماکنی که اهمیت زیست محیطی و گردشگری
دارند ،پرهیز کنند .گلعلیزاده اضافه کرد :اداره محیط زیست
تنها ناظر بر عملکرد دس��تگاههای مجری است و تا زمانی
که زیرساختهای توسعه پایدار فراهم نشود و فرهنگسازی
ب��رای مدیریت مناط��ق حفاظت ش��ده و دارای ارزشهای
زیستمحیطی انجام نش��ود ،نمیتوان انتظار تاثیرگذاری و
کنترل محیط زیست را به شکل مطلوب داشت .به گزارش
مهر ،معاون محیط زیست انسانی اداره محیط زیست تهران
گفت :هیچ سندی مبنی بر آلوده بودن منابع تامین آب شرب
در تهران وجود ندارد ولی به عنوان دستگاه ناظر تاکید داریم
م��واد آلودهکننده آب نباید وارد جریان رودخانهها و مخازن
ت
س��دها شود ،با این حال دانش��گاه علوم پزشکی مسؤولی 
نظارت بر استاندارد بودن آب شرب را برعهده دارد.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری در رابط��ه با جمعآوری
موشها با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و گرما،
تصری��ح کرد :تالش ما برای مهار موشهاس��ت ،چرا که
ریشهکن کردن آنها بهطور کلی غیرممکن است .معاون
خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه معاون
خدمات شهری هر سال برنامه متفاوتی را برای ساماندهی
موشها انجام میدهد ،اظهار کرد :سفارشی را به یکی از
مراکز پژوهشی دادهایم تا درباره سموم قابل مصرف برای
مهار موشها بررس��ی انجام گیرد ،اما این مساله حداقل
 3س��ال طول میکشد .وی تاکید کرد که تالش ما برای
کنترل جمعیت موشها و مراقبت از محیط زیست شهری
است ،اما باید توجه داشت که سمومی که هر سال برای
دفع این حیوانات موذی به کار میرود ،س��ال بعد درباره
آنها کارس��از نیست .وی در پاس��خ به سوالی در رابطه با
برخی اخبار درباره فروش برخی از زبالههای بیمارستانی
به پیمانکاران و تولید لوازم پالس��تیکی از این زبالههای
بیمارستانی ،این موضوع را کامال رد کرد و توضیح داد :در
ی تر سالم خانگی نیز بهطور کامل
حال حاضر حتی زبالهها 
تفکیک نمیشود و در عین حال طرف قرارداد جمعآوری
زبالههای بیمارستانی شهرداری تهران است.

گروه اجتماعی :معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد
قشم از شناسایی  70گونه آبزی در جنگل حرا خبر
داد و گفت :در حالی که تخمگذاری و رش��د الرو
 98گونه آبزی در جنگل حرا صورت میگیرد ولی
این منطقه در حال نابودی است و تاکنون مطالعات
جامعی در آن انجام نشده است.
منص��ور آزاد با تاکید ب��ر اینکه جنگل حرا یکی از
اکوسیستمهای اس��تثنایی در منطقه خلیجفارس
اس��ت ،گفت :الزم اس��ت ای��ن منطق��ه در ابعاد
مردمشناس��ی ،اکولوژی و بیولوژی مورد مطالعه و
بررس��ی قرار گیرد.وی ب��ه ویژگیهای جنگل حرا
اش��اره کرد و افزود :جنگل حرا حد فاصل خشکی
و آب ق��رار دارد که عالوه بر آنکه به عنوان جنگل
شناخته میشود به عنوان زادگاه گونههای مختلف
دریا نیز محس��وب میش��ود از ای��ن رو احیای آن
موجب افزایش تولید گونههای آبزی میشود.
آزاد با تاکید بر اینکه محل تخمگذاری و رش��د
الروه��ا و بچهماهیهای  98گونه دریایی در منطقه
جنگل حراست ،خاطرنشان کرد :نابودی این منطقه
حیات دریا و ذخایر دریایی ما را بش��دت تحت تاثیر
قرار میدهد و نابودی جنگل حرا نابودی ذخایر ما را
به دنبال خواهد داشت .معاون پژوهشی دانشگاه آزاد
واحد قش��م به وضعیت اکولوژی جنگل حرا اشاره و
خاطرنشان کرد :با فعالیتهای اقتصادی و صنعتی
که در منطقه حرا میشود اکولوژی تمام نقاط ساحلی
«حرا» در حال تخریب است که با ادامه این روند در
آینده اکوسیستم این منطقه نابود خواهد شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه تاکنون مطالعات جامعی
روی جنگل حرا نشده ،اظهار داشت :اغلب مطالعاتی
که تاکنون در این منطقه صورت گرفته اس��ت تنها
در یک بعد اس��ت که نمیتواند گوی��ای ارزشهای
بس��یار باالی این منطقه باش��د .در این راستا الزم
است از دانش��گاههای داخل و خارج اکیپهایی در
قالب توریستهای دانشگاهی و علمی برای بررسی
و مطالعه جنگل به منطقه اعزام شوند .درختچه حرا
در س��واحل و مردابهای ساحلی مصر ،عربستان و
س��واحل جنوب ایران وجود دارد .حرا در  8منطقه
حفاظت ش��ده بینالملل��ی ایران میروی��د که در
این میان جنگلهای همیشه س��بز دریایی حرا در
حاشیه شمال غربی قشم از زیباترین گردشگاههای
خلیجفارس به شمار میآید.

نقل قول
مع��اون س��ازمان س��نجش آم��وزش کش��ور :از
قس��متهای حذف ش��ده کتابهای درسی توسط
وزارت آموزش و پرورش سوالی در کنکور  89طراحی
نخواهد شد.
معاون سازمان سنجش آموزش :طرح بومیگزینی
همانند س��ال گذشته برای  13رشته پرمتقاضی به
صورت 60درص��د و برای بقیه رش��تهها به صورت
 80درصد اعمال میشود.
مدیر امور فرهنگی سازمان بهشتزهرا(س) :قبور
در نق��اط مختلف بهش��ت زهرا(س) بی��ن  2تا 10
میلیون تومان پیشفروش میشود.
رئیس بس��یج دانشآموزی کش��ور :از آبان س��ال
گذشته تاکنون 6هزار پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی
سراسر کشور ایجاد شده است.
رئیس انجمن بیماران کلیوی :بیمه خدمات درمانی
در پرداخت هزینه پیوند کلیه کارشکنی میکند.
مدیرکل دفتر آموزش دبس��تانی وزارت آموزش
و پرورش :اجرای طرح روانخوانی و آموزش قرآن
برای نخس��تینبار از مهرماه در م��دارس ابتدایی
کشور برگزار میشود.

دريچه

بوی تعفن در سازههای آبی شوشتر !

یک پژوهشگر و تاریخشناس شوشتری با انتقاد
از وضع آبشارهای شوشتر و کاهش منابع آبی این
منطقه گف��ت :این روزها بوی تعفن سراس��ر این
سازهها و آبشارهای تاریخی را فراگرفته است.
محمدعلی شرفالدین به مهر گفت :با سدهای
فراوانی که روی رودخانههای خوزس��تان ساخته
ش��ده منابع آبی تغذیهکننده آبشارها و سازههای
تاریخی شوشتر بشدت کاهش پیدا کرده ،در حالی
که میزان آبی که در گذشته در این مجاری روان
بود بیش از  45آسیاب آبی را میچرخاند.
این پژوهشگر با اشاره به وضع گذشته آبشارها
افزود :تا چند س��ال پی��ش رودخانههای موجود
در شوش��تر محل مناس��ب و زیبایی برای شنا و
ماهیگیری بود و آبی س��الم و بهداشتی نیز داشت
و در رودخانهها و آبش��ارهای شوشتر نوعی ماهی
منحصر به فرد زندگی میکرد که محلیها به آن
ماه��ی «ش��یربد» میگفتند و به گفته پزش��کان
مص��رف گوش��ت آن نق��ش مهمی در س�لامتی
شهروندان و به صورت مشخص حل مشکل گواتر
داش��ت اما هماکنون به دلیل آلودگی فراوان اثری
از این ماهی در شوشتر وجود ندارد.
کمب��ود ن��زوالت ج��وی و کمآب��ی و ریختن
فاضالبهای شهر به آبش��ارهای تاریخی شوشتر
این منابع آبی را به سمت خشک شدن و آلودگی
مفرط برده که این مس��اله با توجه به ثبت شدن
این س��ازهها در فهرست آثار جهانی تداوم حضور
آنها را در این فهرس��ت با خطر جدی مواجه کرده
اس��ت .به گفته کارشناس��ان ،در صورتی که این
آبشارها همچنان بدون آب و دارای آلودگی بمانند
دچار فرسودگی و تخریب خواهند شد.

