
آلودگی به تهران استراحت داد
ش�هروند|  آس��مان ته��ران، »آب��ی« ش��د. 
بارندگی های چند ساعته ای که از عصر جمعه آغاز 
شد و تا نیمه های ش��ب با رعد و برق شدید، همراه 
بود، شنبه ای »س��الم« برای تهرانی ها رقم زد. این را 
شاخص کیفیت کنترل هوا، نش��ان می دهد. دیروز 
آالینده ها فروکش کردند و در آس��مان پایتخت تا 
ساعت های پایانی روز از غبار و تیرگی خبری نبود. 
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، 
می گوید که بارش برف و ب��اران و وزش باد در دو روز 
گذشته یعنی، پنجشنبه و جمعه، آسمان تهران را 
آبی کرد. به گفته محمد رس��تگاری، میزان غلظت 
آالین��ده ذرات معلق با قطر کمت��ر از 2.5 میکرون، 
نس��بت به روز گذش��ته با 48 عدد کاه��ش در حد 
مجاز ب��وده و روی عدد 72 ق��رار گرفت، همچنین 
 میزان غلظت آالینده های منواکسید کربن از 31 به
 23 و ذرات معلق کمت��ر از 10 میکرون نیز از 65 به 
35 کاهش یافته است. براساس اعالم معاون نظارت 
و پایش محیط زیست اس��تان تهران، ایستگاه های 
فرمانداری شهرری )منطقه 20( با 119، پارک رازی 
) منطقه 11( با 99، پارک ش��کوفه )منطقه 14( و 
پارک قائم هر دو با عدد 95 آلوده ترین مناطق تهران 
در 24 ساعت گذشته بودند. ایستگاه های شهرداری 
منطقه 10 با 44، ش��هرداری منطقه چه��ار با 46 و 
گلبرگ )منطقه 8 ( با 52 نیز سالم ترین مناطق شهر 

تهران در این مدت بودند. 
از دیگر سو، مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت 
ه��وای تهران ه��م، تأکید می کند ک��ه پیش بینی 
هواشناس��ی برای پایتخت حاکی از آسمانی کمی 
ابری گاهی همراه با وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر 
است. به همین خاطر براساس اعالم وحید حسینی، 
انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیراز مناطق 
پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند. حسینی 
می گوید: » اثرات بهداشتی آالینده ذرات معلق کمتر 
از 2/5 میکرون در منطقه ناس��الم ب��رای گروه های 
حساس شامل افزایش احتمال عالیم تنفسی در افراد 
حساس، تش��دید بیماری قلبی و ریوی، مرگ ومیر 
زودرس در افراد مبتال به بیماری های قلبی - ریوی 
و افراد مسن است از این رو توصیه می شود در منطقه 
ناسالم این افراد فعالیت های طوالنی مدت در فضای 
باز را کاهش دهند.« حاال سازمان هواشناسی کشور 
هم برای س��ه روز آینده نه فقط برای تهران که برای 
استان های سمنان، قم و اصفهان پیش بینی وزش باد 

شدید  می کند. 
امروز)یکش��نبه( هم تهرانی ها، هوای سالمی را 
تجربه می کنند. پیش بینی س��ازمان هواشناسی با 
توجه به وزش ب��اد در ارتفاعات بر این موضوع صحه 
می گ��ذارد. مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع 
 سازمان هواشناسی کش��ور، هوای تهران می گوید: 
» آسمان تهران روز یکشنبه کمی ابری گاهی با وزش 
باد در ارتفاعات و افزایش ابر پیش بینی می ش��ود و 
حداق��ل و حداکثر دم��ا در ای��ن روز 4 و 12 درجه 
س��انتیگراد خواهد بود. در روز دوشنبه هم آسمان 
پایتخت کمی ابری در پاره ای نقاط با غبارصبحگاهی 
همراه خواهد بود که حداق��ل و حداکثر دما در این 
روز 5 و 13 درج��ه خواهد بود.« هوای س��الم برای 
پایتخت نشینان اما ظاهرا دوامی ندارد. گفته می شود 
آلودگی هوای تهران از اواسط هفته بار دیگر افزایش 
پیدا می کند. امین حسین نقشینه به فارس می گوید: 
» از بع��د از ظهر دوش��نبه هفته جاری ب��ا توجه به 
پایداری های جوی در پایتخت شاهد افزایش غلظت 
آلودگی هوا خواهی��م بود. در روزهای سه ش��نبه و 
چهارش��نبه غبار صبحگاهی در این کالنشهر دور 
از انتظار نخواهد بود.« به گفته او، ب��ا افزایش ابر در 
آسمان تهران، بارندگی ها از اواخر هفته بار دیگر آغاز 

می شود.

مرس به عربستان بازگشت 
خبرآنالین| بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه 
یا مرس دوباره س��ر و کله اش در عربستان پیدا شد. 
وزارت بهداش��ت عربستان س��عودی روز جمعه از 
شناس��ایی دو مورد جدید ابتال به س��ندرم تنفسی 
خاورمیانه موس��وم به مرس خبر داد. این وزارتخانه 
اع��الم کرد م��وارد جدید در 24 س��اعت گذش��ته 
در ش��هرهای ریاض و هفوف گزارش ش��ده اس��ت 
و ش��مار مبتالیان ای��ن بیماری از زمان ش��یوع آن 
در س��ال 2012 به 845 نفر رس��یده اس��ت. 6 تن 
 از مبتالیان این بیم��اری تحت درمان ق��رار دارند،

 475 تن بهبود یافته و 364 نفر جان خود را از دست 
داده اند. وزارت بهداش��ت عربستان هفته گذشته از 
بکارگیری کارشناسان آمریکایی برای مقابله با شیوع 
بیماری های عفونی ازجمله مرس در این کشور خبر 

داده بودند.

 واکنش فانی به
 شهریه های باالی مدارس غیردولتی

وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر این که چرا ش��هریه برخی از م��دارس غیردولتی 
بیش از ش��هریه دانش��گاه آزاد اس��ت، گفت:  کدام 
مدرسه چنین شهریه هایی دریافت می کند؟ میزان 
این شهریه ها چقدر اس��ت؟ مدارس هیأت امنایی 
نمونه دولتی و تیزهوش��ان به دلیل آن که خدمات 
بیش از حد متعارف ارایه می دهند به موجب مقررات 
مصوب ش��ورایعالی آموزش وپرورش با نظر انجمن 
اولیا و مربیان مدرس��ه می توانند مبالغی را به عنوان 
ش��هریه دریافت کنند. علی اصغر فانی در حاش��یه 
نشس��ت علمی - تخصصی طرح تعال��ی مدیریت 
مدارس به ایسنا گفت: امسال طرح تعالی مدیریت 
مدارس در 5700 واحد آموزش��ی به اجرا درآمده و 
ش��اخص هایی برای آن تعریف شده که براساس آن 
مدارس باید مرتب��ا ارزیابی ش��وند و بازخوردها به 

مدارس و مسئوالن مربوطه ارایه می شود. 
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 20 سال تالش بی سرانجام
 برای خروج زباله از جنگل های شمال

باپیشنهادشهرداریودرصورتتصویبشورایشهرتهران؛

 تونل ها و بزرگراه های پایتخت
 پولی می شوند

www.shahrvand-newspaper.ir  490 17یکشنبه 12 بهمن 1393 | سال دوم | شماره

ش�هروند| زباله ها، تبر ش��ده و به جان جنگل های 
شمال افتاده اند. چند سالی است، هر گاه از روزگار تلخ 
جنگل های شمال حرفی زده می شود، پای زباله ها هم 
به میان می آید تا یکی از متهمان اصلی، خشکیدگی و 
نابودی جنگل های شمالی کش��ور نام بگیرند. ساالنه 
بیش از 2 میلیون و 190 هزار تن زباله شهری و روستایی 
در جنگل های شمالی کش��ور رها شده یا به قولی دفن 
می ش��وند. هزاران تن زباله ای که ه��زاران مترمکعب 
ش��یرابه تولید کرده و عالوه بر تخریب پوشش گیاهی 
جنگل های شمالی کشور، آب و خاک این مناطق را هم 

زیر سایه آلودگی می برند. 
به گفته معاون امور جنگل های س��ازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخیزداری، ش��یرابه ناش��ی از تخلی��ه زباله 
در جنگل های ش��مال منج��ر به خش��کیدگی انواع 
گونه های ارزش��مند گیاهی ش��ده و حتی روی منابع 
آب های زیرزمینی نیز اثرات س��وء داشته است. بهزاد 
انگورج تقوی، با اش��اره به این که بسیاری از عرصه های 
جنگلی شمال کش��ور به علت س��وءمدیریت شهری 
به ش��یوه کامال ناموزونی به محل دف��ن زباله ها تبدیل 
ش��ده اند، به ایرنا می گوید: »زباله تولیدی ش��هروندان 
و گردش��گران ش��هرهای ش��مالی بدون اس��تثنا در 
عرصه های جنگلی تخلیه می شود. ورود شیرابه زباله ها 
به عرصه های جنگلی ش��مال، گس��تره زیادی از این 
عرصه ها را تخریب کرده و این درحالی است که مناطق 
شمالی کشور به دلیل برخورداری از جنگل های رویشی 

هیرکانی نباید به محل دفع زباله تبدیل شود.« 
بالیی که سال های س��ال است بر س��ر جنگل های 
شمالی کشور آمده و آنها را زیر سایه نابودی برده، قصه 
امروز و دیروز نیست. داستان چند دهه، تخلیه زباله در 
سکوت و غفلت است. داستانی که حاال، تالش ها برای 
خداحافظی جنگل های ش��مال با زباله های شهری و 
روستایی را به امیدی واهی تبدیل کرده و بسیاری حتی 
خوشبین هم نیس��تند که این اتفاق رخ دهد و زباله ها 
با جنگل های ش��مال خداحافظی کنن��د. جنگلبانان 
سال های بسیاری اس��ت که به امید روزی هستند که 
زباله ها در ال به الی درختان جنگلی ش��مال کشور رها 
نشوند و پوشش گیاهی منطقه را محکوم به مرگ نکنند. 

آنها سال های  سال با جنگل های شمال زندگی کرده اند 
و راوی خوبی برای روزگاری هستند که بر جنگل های 

شمالی کشور گذشته است. 
کاظم نصرتی عضو جامعه جنگلبانی کشور، دراین باره 
با اش��اره به این ک��ه زباله ها یک��ی از عوام��ل تخریب 
جنگل های ش��مالی کش��ور می داند، به »ش��هروند« 
می گوید: »زباله ها در جنگل های ش��مالی کش��ور به 
صورت غیرفنی و غیربهداش��تی دفن می شوند، البته 
رها می شوند. رها کردن زباله ها در جنگل های شمالی 
کشور، باعث تخریب عرصه شده و عالوه بر آن، شیرابه 
ناش��ی از آن عرصه های وس��یع تری را تحت تأثیر قرار 
می دهد. زباله ها و شیرابه آنها، عرصه های پایین دست را 
نابود می کنند و باعث از بین رفتن درختان جنگل های 

شمالی کشور می شوند.« 
او ادامه می دهد: »ش��یرابه های زباله های ش��هری و 
روستایی، راه می گیرد و از باالدستی که زباله ها تخلیه 
ش��ده اند، به سمت پایین درس��ت حرکت می کند، در 
مس��یر خود خاک را آلوده کرده و اکوسیستم منطقه را 

بر هم می زند.« 

تغییر اکوسیستم منطقه و نابود شدن پوشش گیاهی 
در مناطقی که زباله ها دفن می ش��وند، به راحتی قابل 
مشاهده اس��ت. نصرتی دراین باره می گوید: »آثار دفن 
و رها کردن زباله ها در نزدیکی تمام ش��هرهای شمالی 
قابل مشاهده است. در بسیاری از شهرهای شمالی کشور 
به خص��وص در غرب مازندران این تأثیر محس��وس تر 
است. در نزدیکی ش��هرهایی همچون رامسر، تنکابن، 
چالوس، نوشهر و حتی ساری، یکی از معضالت بزرگ 
دفن زباله و تأثیر آن بر عرصه های طبیعی منطقه است.« 
او با اش��اره به این که مراکز دفن یا رهاسازی زباله ها 
حداقل 5 تا 10 هکتار از عرصه های جنگلی کش��ور را 
مستقیما اشغال کرده و آلوده می کند، یادآور می شود: 
»این میزان حداقل عرصه هایی است که به طور مستقیم 
زیر س��ایه زباله ها و تاثیرات آنها می روند، این در حالی 
است که تاثیرات آن به واسطه شیرابه ها به عرصه های 
دیگر هم می رسد و سطح زیادی از جنگل های شمالی 

کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.« 
طبق آمار رسمی هم اکنون 42 واحد بزرگ دفع زباله 
به وسعت 300 هکتار در جنگل های شمال وجود دارد 

که روزانه به طور متوسط 6 هزار تن زباله در آنها انباشته 
می شود. زباله هایی که پس از انباشت، هزاران مترمکعب 
شیرابه تولید کرده و آب های زیرزمینی و خاک مناطق 

اطراف مراکز دفن را آلوده می کنند. 
در ماه های گذش��ته خبرهای بس��یاری درباره حل 
معضل پسماندهای ش��هری و روستایی شمال کشور، 
ش��نیده می ش��ود. وعده های بس��یاری هم داده شده 
مبنی بر این که پس��ماندها س��اماندهی خواهند شد و 
کارخانه های تولید کمپوس��ت و زباله س��وز راه اندازی 
خواهند شد تا کمی از بار زباله ها از دوش طبیعت شمال 
برداشته شود، اتفاقی که عضو جامعه جنگلبانی کشور 
نسبت به آن خوشبین نیست و می گوید:  »امید چندانی 

به حل معضل زباله ها در شمال کشور ندارد.« 
او ادامه می دهد:  »س��ال های طوالنی اس��ت، شاید 
بیش از 20 سال است که به دنبال حل معضل زباله های 
پایتخت هستیم، اما تالش هایمان هیچ گاه نتیجه نداده 
زیرا سایر دستگاه ها کمکی به حل این معضل نمی کنند 
و این امر باعث ش��ده ک��ه االن هم ب��رای قدم هایی که 
برداشته می شود تا معضل زباله ها حل شود، خوشبین 

نباشم.« 
نصرتی درحالی به همکاری نکردن سایر دستگاه ها 
برای حل معضل پسماندهای ش��هری و روستایی که 
جنگل های شمال را تسخیر کرده، اشاره می کند و آن 
را عاملی برای ناامید ش��دن از حل این معضل می داند 
که بهزاد انگورج تقوی معاون امور جنگل های سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، ب��ا تأکید بر این که حل 
این معضل نیازمند همکاری نهادهای مس��ئول برای 
س��اماندهی و جم��ع آوری زبال��ه از جنگل ها اس��ت، 
دراین باره می گوید: »س��هم س��رمایه گذاری در بخش 
زباله، مهار پساب و آب های نامتعارف در کشور بسیار کم 
بوده و الزم است دولت توجه ویژه ای در این زمینه داشته 
باشد. با توجه به این که مدیریت پهنه سرزمینی تحت 
عنوان تعادل بخشی در سیاست های کلی مورد مالحظه 
قرار گرفته و همچنین در سند ملی آمایش سرزمینی 
نیز مطالعه ش��ده اس��ت، اگر بتوان تمرکز جمعیت در 
واحدهای سرزمینی را نیز به سمت تعادل بخشی سوق 
دهیم، توجه ویژه ای به انتخاب سکونتگاه ها داشته ایم.« 

ش�هروند|  الیحه دریافت عوارض از همه تونل ها و 
تعدادی از بزرگراه های ش��هر تهران با قید یک فوریت 
در دستور کار ش��ورای شهر تهران قرار گرفته است. در 
صورت موافقت شورا با پیشنهاد شهرداری تهران، تردد 
خودروها در تعدادی از بزرگراه ها و همه تونل های شهر 

تهران از سال آینده مستلزم پرداخت عوارض است.
یک سال پیش از این روزها، چند روز مانده به افتتاح 
بزرگراه طبقاتی صدر و تونل نیایش خبر رسید که قرار 
است ش��هرداری تهران برای عبور از طبقه دوم بزرگراه 
صدر از شهروندان تهرانی عوارض بگیرد. اگرچه محلی 
برای اخذ ع��وارض و زیرس��اخت های الزم برای ثبت 
شماره پالک خودروهای متخلف هم پیش بینی شده بود 
اما شورای شهر تهران با این پیشنهاد شهرداری موافقت 
نکرد و طبقه دوم بزرگراه صدر مثل س��ایر بزرگراه های 

تهران بدون پرداخت عوارض به روی شهروندان باز شد.
حاال اما رئیس کمیسیون حمل ونقل و عمران شورای 
 ش��هر تهران از الیحه ی��ک فوریتی دریاف��ت عوارض 
رفت و آمد در همه تونل های شهری تهران و نیز برخی 
بزرگراه ها ازجمله بزرگراه صدر خبر داده اس��ت. احمد 
دنیامالی، دراین باره به »مهر« گفت: »در حال بررس��ی 
یک فوریت الیحه اخذ عوارض از معابر خاص هستیم. 
تونل های پایتخت، پل هایی مانند صدر و بزرگراه هایی 
که خودروها در آن با س��رعت باالی متوس��ط حرکت 
می کنند، شامل حال این عوارض می شود.« این حرف ها 
ادامه حرف های معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران است. جعفر  هاشمی تشکری که یک سال پیش 
چند روز مانده به افتتاح نخستین بزرگراه طبقاتی تهران 
گفته بود شهرداری الیحه اخذ عوارض از خودروهایی که 
از طبقه دوم صدر عبور می کنند را به شورا ارایه می کند 
و تأکید کرده بود که دریافت عوارض از سایر معابر تهران 
هم محتمل اس��ت. این حرف ها البته یک سال و اندی 
پیش از این روزها و در شرایطی که شورای چهارم تهران 
به تازگی آغاز ب��ه کار کرده بود به مذاق اعضای ش��ورا 
خوش نیامد و آنها گفتند شیرینی افتتاح این پروژه را به 
کام مردم تلخ نکنید. همین هم شد که قالیباف، شهردار 
تهران روبان افتتاح طبقه دوم صدر را برید و خبری هم از 
دریافت عوارض از خودروها نشد. حاال اما آب ها از آسیاب 
افتاده و در فصل بودجه که ش��ورای شهر تهران درحال 

جمع بندی بودجه  س��ال آینده اس��ت، بحث دریافت 
عوارض از خودروها در تعدادی از بزرگراه ها و تونل های 
تهران به عنوان یکی از پیش��نهادات مطرح شده است. 
پیش��نهادی که هدف آن تأمین درآمد جدیدی برای 
شهرداری تهران است که  سال گذشته را به دلیل رکود 
شدید در بازار مسکن با کاهش 50 درصدی صدور پروانه 
گذرانده است. پیشنهاد دریافت عوارض از خودروها در 
بزرگراه ها و تونل های درون شهری حاال درحالی مطرح 
ش��ده که پیش از این منتقدان اجرایی شدن این طرح 
می گفتند هزینه س��اخت این تونل ها از محل بودجه و 
اعتبارات ش��هرداری تهران بوده است و اگر قرار بود که 
برای مثال بزرگراه صدر پولی ش��ود مثل سایر کشورها 
باید س��اخت آن از ابت��دا به بخش خصوصی س��پرده 
می شد تا ش��رکت س��رمایه گذار پس از بهره برداری تا 
چندین سال بتواند با دریافت عوارض نسبت به جبران 
س��رمایه گذاری که در این پروژه داشته اقدام کند. این 
درحالی اس��ت که همه تونل ها و بزرگراه هایی که حاال 
گفته می ش��ود قرار اس��ت عوارضی برای عبور از آنها از 
شهروندان دریافت ش��ود تمام و کمال با پول خود آنها 
یعنی از محل درآمدهای شهرداری تهران ساخته شده 
اس��ت. البته دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل ونقل و 
عمران شهر تهران در پاس��خ به چنین انتقاداتی گفته 
است: » قرار نیست س��رمایه گذاری هایی که در سطح 
شهر تهران می شود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از 
جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود و شهروندانی 
که خودرو دارند اما از این تسهیالت استفاده نمی کنند 
و کس��انی که خودرو ندارند نباید هزینه تردد کسانی را 
بدهند که می خواهند با خودروهایش��ان در خیابان ها 
تردد کنند. عادالنه این اس��ت افرادی ک��ه از این معابر 

اس��تفاده می کنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که 
خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است.«

آن طور که رئیس کمیس��یون حمل ونقل و عمران 
شورا گفته، این الیحه به صورت یک فوریت مطرح شده 
است تا تمامی ردیف های درآمدی در الیحه بودجه باید 
قبل از 15 بهمن ماه به تصویب برس��د و اگر این الیحه 
تا آن زمان بررسی و تصویب شود، امکان محقق شدن 
آن از  س��ال آینده وجود دارد.دریافت عوارض به صورت 
الکترونیکی و با نصب یک چیپِست روی خودرو دریافت 
می شود. او گفته کس��انی که قصد پرداخت عوارض را 

ندارند، می توانند از این مسیرها استفاده نکنند.
آیاشوراموافقتمیکند؟

اینکه از  س��ال آینده تردد در تع��دادی از بزرگراه ها و 
تونل های تهران پولی می  ش��ود یا نه هنوز قطعی نشده 
است. موافقان چنین الیحه ای به تجربه سایر شهرهای 
جهان در دریافت ع��وارض در جاده ه��ا و بزرگراه های 
درون شهری اش��اره می کنند و می گویند این اقدامات 
یک��ی از راهکارهای موثر هم برای تولی��د درآمد پایدار 
برای شهرداری هاست و هم این که سیاستی بازدارنده 
برای کاهش مصرف خودروهای ش��خصی و اس��تفاده 
بیشتر شهروندان از وس��ایل حمل ونقل عمومی است. 
این پیشنهاد البته منتقدانی هم دارد آنها که می گویند 
ش��بکه حمل ونقل عمومی در تهران هن��وز نقایص و 
ضعف های زی��ادی دارد ازجمله خطوط مترو که هنوز 
تکمیل نش��ده و ضعف ه��ای جدی ک��ه همچنان در 
ناوگان اتوبوس��رانی تهران وج��ود دارد اجازه نمی دهد 
که تردد خودروهای شخصی با محدودیت های زیادی 
مواجه ش��ود چرا که ناوگان حمل ونقل عمومی تهران 
 هنوز کش��ش جابه جایی و پوش��ش دهی س��فرهای

 درون ش��هری بیش��تری را ب��ا فرض مح��دود کردن 
خودروهای ش��خصی ن��دارد و درحال حاض��ر هم در 
بس��یاری از س��اعات روز پاس��خگوی نیاز مس��افران 
نیس��ت. آنچه مش��خص اس��ت این که الیحه دریافت 
ع��وارض از تع��دادی از بزرگراه ه��ا و هم��ه تونل های 
درون ش��هری ح��اال روی میز ش��ورای ش��هر تهران 
اس��ت. اگرچ��ه ش��هرداری تهران ت��الش ک��رده تا با 
 ارای��ه الیحه ی��ک فوریتی ای��ن موض��وع را در همین

 دو ماه مانده تا پایان سال تعیین تکلیف کند و در صورت 
تصوی��ب درآمد این ع��وارض در اعتبارات ش��هرداری 
در سال آینده منظور شود اما به نظر می رسد داخل شورا 
درباره این که مردم برای تردد در بزرگراه ها و تونل های 
درون ش��هری هم عوارض بدهن��د، اختالف نظرهایی 
وجود دارد و به گفته بعضی از اعضای ش��ورا، ش��ورایی 
که امس��ال کرایه بلیت مترو را تنها 50 تومان افزایش 
 داد بعید اس��ت ب��ه دریاف��ت ع��وارض از بزرگراه های

 درون ش��هری در س��ال آینده رأی مثبت بدهد. این را 
ابوالفضل قناعتی، یکی از اعضای کمیسیون حمل ونقل 
و عمران تهران به »شهروند« می گوید و ادامه می دهد: 
»پیشنهاد دریافت عوارض در بزرگراه های درون شهری 
تهران از زمانی که پل صدر با هزینه سنگینی ساخته شد، 
مطرح بود. آن زمان دوربین ها را هم در این بزرگراه کار 
گذاش��تند و همه س��ازوکار الزم آماده بود تا عوارض از 

مردم گرفته شود اما شورا موافقت نکرد.«
به گفته قناعتی برای دریافت عوارض سیستم های 
مکانیزه ای پیش بینی ش��ده اس��ت و دریافت عوارض 
برای تردد بزرگراه ها و تونل ه��ا به مکانیزم پیچیده ای 
نیاز ندارد اما این که اساس��ا در تهران از مردم برای تردد 
در بزرگراه های درون ش��هری عوارض گرفته شود یا نه 
موضوع بحث برانگیزی اس��ت که نمی توان به سادگی 
در مورد آن تصمیم گرفت. او گف��ت: »این موضوع کم 
اهمیتی نیست و پیامدهای زیادی دارد، من فکر می کنم 
گرفتن موافقت اعضای شورا در این حوزه مشکل باشد.« 
ش��هرداری تهران برای این که بتوان��د بزرگراه ها و نیز 
بخش��ی از بزرگراه های تهران را پولی کند باید موافقت 
شورای شهر تهران را داشته باشد چرا که دریافت هرگونه 
عوارضی از شهروندان مس��تلزم تصویب آن در شورای 

شهر تهران است.

روي خط خبرخبر

سرپرستمرکزملیهواواقلیم
سازمانحفاظتمحیطزیستخبرداد

 هوای اهواز 
همچنان در شرایط اضطرار

مهر| سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان 
محیط زیس��ت با بیان این که آالینده ها در اهواز 
همچن��ان رو ب��ه افزایش اس��ت، گف��ت:  میزان 
ریزگردها در این ش��هر باالی ppm 250 است و 

هوای اهواز در شرایط اضطرار قرار دارد. 
مس��عود زندی ادامه داد: در حال حاضر میزان 
غلظت آالینده ها نسبت به روز پنجشنبه گذشته 
که به ح��دود 10 هزار میکروگ��رم بر مترمکعب 
رسیده بود و هوای این ش��هر را بحرانی کرده بود 
بهبودیافته اما همچنان در شرایط بسیار ناسالم یا 

اضطرار است. 
به گفته او، البته روند آالینده ه��ا رو به افزایش 
است و با این که روز گذشته در ساعاتی وضع هوای 
این شهر سالم شده مجددا به شرایط بسیار ناسالم 

رسیده است. 
سرپرس��ت مرکز ملی ه��وا و اقلیم س��ازمان 
محیط زیس��ت با بیان این که آلودگی حال حاضر 
هوای اهواز ناش��ی از ریزگردها با منش��أ داخلی 
اس��ت، یادآور ش��د:  این آلودگی با آلودگی هوای  
سال گذشته اهواز که ناشی از گازهای آالینده بود 
و منجر به شیوع بیماری های تنفسی در این شهر 

شد کامال متفاوت است. 
زندی گفت:  حتی پیش از این افزایش گردوغبار 
در شهر اهواز ناش��ی از هجوم ریزگردهای عربی 
از کش��ور عراق بود اما منش��أ آالینده ها امس��ال 

کانون های داخلی است. 
او افزود:  کاهش بس��یار شدید نزوالت آسمانی 
در خوزستان، امسال نسبت به سال های گذشته و 
حتی  سال 92 موجب بروز این مشکل شده است. 

سرپرس��ت مرک��ز ه��وا و اقلی��م س��ازمان 
محیط زیست با بیان این که این میزان آالینده ها 
برای س��المت مردم جداً مضر و خطرناک است، 
گفت: متاسفانه با این که وظایف تمام دستگاه ها 
در مهار و شناسایی کانون های ایجاد ریزگرد های 
داخلی مشخص اس��ت اما اعتبار مورد نیاز برای 

اجرای این اقدامات تخصیص نیافته است. 
زندی یادآور ش��د:  ای��ن در حالی اس��ت که از 
 س��ال 88 حدود200 هزار هکت��ار از کانون های 
 داخلی ریزگرد در اهواز شناسایی و برای آن اعتبار 
مورد نی��از پیش بینی ش��د اما تاکن��ون به دلیل 
اختصاص نیافتن این اعتبارات تنها حدود 8 هزار 

هکتار از این کانون ها تثبیت شده است. 

سخنگویستادانتخابات
چهارمیندورهشورایاریها:

 8 هزار نفر کاندیدای
 انتخابات شورایاری ها شدند

س��خنگوی س��تاد انتخابات چهارمی��ن دوره 
شورایاری  ها از اس��تقبال کارمندان برای ثبت نام 
خبر داد. ب��ه گفته او آم��ار کاندیداهای انتخابات 

شورایاری ها از 8 هزار نفر گذشته است.
امیرفاض��ل اللهی��ان در م��ورد آم��ار کل��ی 
ثبت نام کنندگان تا روز جمعه 10 بهمن گفت:  با 
توجه به بررس��ی و آنالیز مشخصات داوطلبان، از 
مجموع 8336 ثبت نام شده، تعداد زنان 1503نفر 

و مردان 6833نفر است.
او گفت:  از این تعداد 2475نفر کارمند هستند 
که بیشترین افراد ثبت نام کننده را شامل می شوند. 
همچنین 2112نفر داوطلبین از مش��اغل آزاد، 
50نفر پزشک، 888نفر فرهنگی و 99نفر روحانی 

هستند.
اللهی��ان افزود:  در میان مناطق 22گانه ش��هر 
تهران، منطق��ه 5 با بیش��ترین فراوانی، 777نفر 
ثبت نامی داش��ته  و منطقه 9 با 155نفر ثبت نام، 
کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اس��ت. 
از میان محالت نی��ز محله اب��وذر در منطقه 15 

بیشترین آمار ثبت نام را داشته است.
او درباره میزان تحصیالت بیشتر داوطلبین در 
چهارمین دوره شورایاری ها  گفت:  آمارها حاکی 
از آن است که 3550نفر از ثبت نام شدگان دارای 
تحصیالت لیس��انس، 1273نفر فوق لیسانس، 

199نفر دکترا و 88نفر حوزوی و... بوده اند.

تورهای نامرئی صیادان جان 2 دلفین 
را در سواحل جاسک گرفت

ایرنا| رئیس حفاظت محیط زیست جاسک از 
به گل نشستن س��ه دلفین فرفره در سواحل این 

شهرستان خبر داد.
کاظم ش��ریفی اظه��ار ک��رد:  ای��ن دلفین ها 
 در س��واحل روس��تای بیاهی بخش لی��ردف در

 130 کیلومتری شرق جاسک در کنار ساحل پیدا 
شدند.

او افزود: یک قطع��ه از ای��ن دلفین ها با تالش 
محیط یاران و اهالی روس��تا به دری��ا بازگردانده 
شد و دو قطعه دیگر به علت مشکل تنفسی تلف 
شدند. او علت مرگ دلفین های تلف شده را گرفتار 
شدن در تور نامرئی صیادان ذکر کرد. شهرستان 
 جاسک یکی از قطب های مهم صیادی کشور و در

 300 کیلومتری ش��رق بندرعباس مرکز استان 
هرمزگان واقع شده است.

شهروند| مرکز بررس��ی جرایم سازمان یافته 
س��ایبری س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی 
در اطالعی��ه ای از دس��تگیری و انهدام ش��بکه 
تولیدکنندگان محتوای غیراخالقی در فیس بوک 

خبر داد.
در این اطالعیه آمده است، در پی اجرای پروژه 
»عنکب��وت« با هدف ناامن س��ازی ش��بکه های 
اجتماعی غربی برای تولیدکنن��دگان محتوای 
غیراخالق��ی، مبتذل و مس��تهجن، بخش��ی از 
مهم ترین عناصر و ش��بکه های فعال در اینترنت 
که مأموریت ترویج فساد و استحاله سبک زندگی 
ایرانی را در دستور کار داشتند، شناسایی و تعدادی 

از آنها دستگیر شدند.
اطالعی��ه س��پاه تصریح ک��رد، این ش��بکه با 
سوءاستفاده از بس��تر اینترنت و با حمایت پنهان 
و غیرمستقیم دولت های غربی، توانسته بود طی 
2 سال فعالیت در پوشش موضوعات فرهنگی – 
اجتماعی، در قالب حدود 350صفحه، تعداد قابل 
توجهی از کاربران را در شبکه اجتماعی فیس بوک 

مخاطب خود قرار دهد.
 این ش��بکه عموماً در جریان های رسانه ای که 
بیگانگان هدای��ت آن را به عهده داش��تند، مورد 
سوءاس��تفاده دستگاه رس��انه ای ضدانقالب قرار 

می گرفته  است.

مرکزبررسیجرایمسازمانیافتهسایبریسپاه:

شبکه تولیدکنندگان محتوای غیراخالقی در فیس بوک منهدم شد

سنا
: ای

س
عک

  

 برگزاری مجمع عمومی

 انجمن ایرانی روابط بین الملل
بدینوس��یله ب��ه اط��الع اعض��ای پیوس��ته )حقیقی 
المل��ل بی��ن  رواب��ط  ایران��ی  انجم��ن  حقوق��ی(   و 

 می رساند مجمع عمومی عادی )به طور فوق العاده ( ساعت 
15 روز س��ه ش��نبه مورخ 28 بهمن ماه 93 در محل دفتر 

انجمن تشکیل خواهد شد. 
دستورجلسه:

1- ارایه گزارش عملکرد هیأت مدیره 
2- انتخاب هیأت مدیره

روابطعمومیانجمن


