
جـامعه

 تأیید مرگ کودک ۲ماهه
سرپل  ذهابی در بیمارستان کرمانشاه 

 فرماندار سرپل ذهاب: این نوزاد ۲ماهه 
 حدود 10روز پیش دچار سرماخوردگی

و عفونت ریه شده بود
شــهروند| یــک کــودک دیگــر بــر اثر 
سرماخوردگی در ســرپل ذهاب فوت کرد. اکبر 
ســنجابی، فرماندار ســرپل ذهاب با تأیید این 
موضوع، جزییات فوت نوزاد 2ماهه در بیمارستان 

امام رضای کرمانشاه را اعالم کرد.
او در این باره گفت: »این نوزاد به نام کارن الیاسی 
2ماهه حدود 10روز پیش دچار سرماخوردگی و 
عفونت ریه می شود که خانواده به بیمارستان امام 
رضا کرمانشاه مراجعه می کنند ولی بیمارستان 
این کــودک را به دلیل کمبــود تخت پذیرش 
نکرده و والدین کودک ناچار می شوند کودک را 
به بیمارستان سرپل ذهاب منتقل کنند.« سنجابی 
ادامه داد: »این کودک بــه دلیل وخامت حالش 
دوباره به بیمارســتان امام رضای کرمانشاه اعزام 
شده و تحت  درمان قرار می گیرد و بالفاصله تحت 
درمان آنتی بیوتیکی و مراقبت های پرستاری قرار 
گرفته و برنامه درمانی او به اجــرا درمی آید ولی 

نوزاد صبح دیروز فوت می کند.«
به  گزارش برنا، او درباره پیگیری دالیل فوت این 
کودک گفت: »جلسه کمیته بررسی علت مرگ 
کودک صبح دیروز در بیمارســتان امام رضا)ع( 
برگزار شــد و این کمیته علت احتمالی فوت را 
»آسپیراسیون شیر« تشخیص داده است، اما در 
هماهنگی با مقام قضائی، جسد برای تعیین علت 
دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و برای 
اظهارنظر دقیق در مــورد علت فوت باید منتظر 

اعالم نظر پزشکی قانونی بود.«
هانیــه محمدی، مســئول روابــط عمومی 
بیمارستان امام رضای کرمانشاه هم درباره خبر 
فوت یک نوزاد دیگر ســرپل ذهابی به نام کارن 
الیاسی 2ماهه در بیمارستان امام رضای کرمانشاه 
گفت: »طبق گفته پزشک معالج این نوزاد در 1۸ 
بهمن ماه با عالیم سرفه و تب به بیمارستان امام 
رضا)ع( مراجعه و در این مرکز بســتری شــده و 
بالفاصله تحت درمان آنتی بیوتیکی و مراقبت های 
پرستاری قرار می گیرد و برنامه درمانی او به اجرا 

درمی آید.« 
او با اشاره به این که دکتر کی قباد قدیری پیگیر 
درمان این نوزاد بوده اســت، ادامه داد: »براساس 
اظهارات دکتر معالــج، یک روز پس از شــروع 
درمان، تب بیمار قطع و سرفه های او کاهش یافته 
و بدون دسترسی تنفسی و با حال عمومی خوب، 
روند درمان را طی کــرده و رو  به  بهبودی بود؛ اما 
براساس گزارش پرســتاری که در پرونده بیمار 
موجود است، ســاعت ۶ و ۳0 دقیقه صبح دیروز 
درحالی  که در آغوش مادر درحال شــیرخوردن 
بوده، دچار حالت سرفه و سیانوز و باالآوردن شیر 
و حالت خفگی می شود و بالفاصله عملیات احیا 
برای بیمار شروع می شود. متاسفانه احیا ناموفق 

بوده و کودک جان خود را از دست می دهد..« 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
اعالم کرد:

 چگونگی پرداخت کمک هزینه
عمل جراحی به »دوجنسی ها«

ایســنا| معاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور می گوید: متقاضیان عمل های 
جراحی  تغییر جنســیت چندان زیاد نیستند. 
حبیب اهلل مســعودی فرید با بیان این موضوع 
گفت: »ساالنه از میان هر 50 هزار تولد، یک نفر 
تمایل دارد جنسیت »زن« داشته باشند که این 
میزان در میان زنانی که تمایل دارند، جنسیت 
آنها به »مرد« تغییر کند بسیار کمتر از بین هر 

70 تا 100 هزار تولد، یک نفر است.« 
او ادامه داد: »ساالنه از میان هر 50 هزار تولد، 
یک نفــر از میان مردان تمایل دارد جنســیت 
زن داشته باشند. این میزان در میان زنانی که 
تمایل دارند جنسیت آنها به مرد تغییر کند، از 
بین هر 70 هزار تا 100 هزار تولد، یک نفر است، 
بنابراین از بین یک میلیون و 500 هزار تولد در 
ســال، 22 تا 2۳نفر تمایل به تغییر جنسیت 

دارند.« 
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
کشور، تعداد افراد دارای اختالل هویت جنسی 
که ســاالنه برای دریافت کمک هــای مالی به 
سازمان بهزیستی مراجعه می کنند را بین 50 
تا ۶0نفر اعالم کرد: »سازمان بهزیستی به این 
افراد حداکثر ۳ تــا 5 میلیون تومان برای انجام 
عمل جراحــی به متقاضیانی کــه پرونده آنها 
تأیید شده است، کمک مالی پرداخت می کند.« 
او با اشاره به این که حدود ۳هزارنفر از حدود 
10 تا 15 سال گذشته که بهزیستی این طرح را 
آغاز کرده است، برای دریافت کمک های مالی 
به این ســازمان مراجعه کرده اند، گفت: »این 
تعداد ســاالنه 50 تا ۶0نفر بوده است. درحال 
حاضر نیز، ســاالنه به طور میانگین بین 50 تا 
70نفر در کشــور به این حوزه وارد می شوند.« 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
با بیان این که در بســیاری از نقــاط دنیا انجام 
عمل های جراحــی تغییر جنســیت چندان 
متداول نیســت، گفت: »دلیل این امر نیز آن 
اســت که بخش عمده مشکل این افراد مربوط 
به ذهن و روح آنهاســت. همچنین سختی این 
عمل  جراحی نیز باعث شــده است بسیاری از 
جراحان برای واردشــدن به این حوزه تمایل 

نداشته باشند.« 

گزارش »شهروند« از دانش آموزان یک پیش دبستانی که به دلیل ندادن هزینه تحصیل در یک کالس جدا و بدون آموزش رها شده اند

گروگان های شهریه

محمد باقرزاده- شــهروند| این خالصه یک 
اتفاق تازه برای تعدادی از کودکان یک پیش دبستانی 
در تهــران اســت: تعــدادی از دانش آمــوزان یک 
پیش دبستانی در منطقه 12 تهران به این دلیل که 
خانواده هایشان توان پرداخت شهریه را نداشته اند، در 

یک کالس جدا و بدون آموزش نگهداری شدند. 
ماجرا به صبح دیروز در پیش دبستانی محله تختی 
در پارک گل محمدی تهران برمی گردد که تعدادی از 
بچه ها به دلیل پرداخت نشدن شهریه تحصیل شان، 
از روند آموزش کنار گذاشته شدند و حتی مسئوالن 
این پیش دبستانی ابتدا اجازه خروج از این مرکز را به 
کودکان ندادند تا با اعتراض شــدید مادر یکی از این 
کودکان، پای بچه ها از این ماجرا بیرون کشیده شود؛ 
موضوعی که خانواده ها بر آن تأکید می کنند، هرچند 
مسئوالن این مرکز از تالش به همکاری با خانواده و 

درک وضع مالی آنها سخن می گویند. 
آن طور که خانواده ها می گویند، بچه های ۶ساله 
یک پیش دبستانی در منطقه 12تهران دیروز، ساعات 
بدی را پشت سر گذاشتند و آرزو می کنند این اتفاق 
دیگر تکرار نشود؛ موضوعی که عکس ها و فیلم های 
ضبط شده توســط والدین هم آن را تأیید می کند، 
اگرچه مدیر مجموعه ای که این پیش دبستانی زیرنظر 
آن مدیریت می شــود، این موضــوع را رد می کند و 

می گوید بچه ها درجریان این موضوع قرار نگرفته اند.
 مادر محمدرضا: گفتند

اجازه نمی دهیم بچه ها را خانه ببرید
خانم یوســفی مادر محمدرضا است که دیروز به 
همراه والدین دیگری به این پیش دبستانی رفته تا 
از مسئوالن این پیش دبستانی زمان بیشتری برای 
پرداخت شــهریه بگیرد. او می گوید که ابتدا اجازه 
نمی دادند بچه ها به خانه بروند تــا اعتراض والدین 
باال گرفت: »به ما گفتنــد تا با مدیر صحبت نکنید، 
نمی گذاریم بچه ها را خانه ببرید تــا این که یکی از 
خانم ها اعتراض و داد و بیداد کرد که مگر گروگانگیری 
است و درنهایت بچه ها را آزاد کردند. اصل ماجرا این 
است که مدرسه از هر دانش آموزی یک تا یک ونیم 
 میلیون تومان به عنوان شهریه می گیرد. این هزینه 
را قرار بود اقســاط پرداخت کنیم ولی به ما گفتند 
که باید امروز این پول را تحویل دهید. امروز گفتند 
که بچه  شما را در کالس دیگری می گذاریم و هیچ 
آموزشی نمی دهیم تا زمانی که پول را کامل پرداخت 
کنید. گفتند خبری از آموزش و امکانات نیســت.« 
خانم یوسفی پیش از این مشغول به کار بوده و پس 
از تعدیل صورت گرفته در مجموعه کاری اش، بیکار 
شده و حاال او هم مثل بسیاری از همسایه هایش ناتوان 
از پرداخت شهریه به صورت کامل است. او می گوید؛ 
همسرش فرهنگی است و می توانستند محمدرضا را 
در مرکز پیش دبستانی ای که به فرهنگیان تخفیف 
می دهد، ثبت نام کنند ولی این مرکز فاصله زیادی 
از خانه آنها داشت و از طرفی محمدرضا با بچه های 
این مرکز از پیش هم بازی بوده اســت: »با این وعده 
ثبت نام کردیم که گفتند تخفیف می دهیم و اقساط 
می دهیم در غیراین صورت همسرم فرهنگی است و 
می توانستیم در پیش دبستانی دیگری که 50 درصد 
تخفیف می دهند، فرزندمان را ثبت نام کنیم. این جا 
گفتند تخفیف می دهند و با ما راه می آیند. در ۶ ماه 
گذشته نزدیک به ۸00 هزار تومان پرداخت کردیم 
و گفتیم بقیه را اقساط پرداخت می کنیم ولی االن 
می گویند باید همــه را پرداخت کنیــد. این مرکز 
زیرنظر شورایاری منطقه 12 است. ما هر چه می رویم، 

هی ما را این ور و آن ور پاس می دهند. کسی پاسخگو 
نیست.« خانم یوسفی درباره وضع مالی دیگر والدین 
هم می گوید که تعداد زیادی از آنها شرایط مشابه یا 
بدتری دارند و می پرسد: »اگر پیش دبستانی واجب 
است، چرا هزینه می گیرند و اگر واجب نیست، چرا 
می گویند بچه ها را بفرستید. مدرسه دخترم هم که 
کالس سوم دبستان اســت، مدرسه دولتی است اما 
به اجبار از ما 200 هزارتومان گرفته اســت و هرچه 
اعتراض کردیم کــه نباید پول بگیریــد، فایده ای 
نداشــت.« او می گوید؛ هیچ مرکز پیش دبســتانی 
در تهران وجــود ندارد که شــهریه دریافت نکند و 
معتقد است بســیاری از خانواده ها توانایی پرداخت 
این شهریه ها را ندارند: »من همه مناطق را گشتم و 
هیچ  پیش دبستانی رایگان وجود ندارد. غیرانتفاعی 
که هزینه اش خیلی بیشتر است.« آن طور که خانم 
یوسفی می گوید، شــهریه این پیش دبستانی برای 
یک سال، یک میلیون و 200 هزار تومان است که این 
جدا از دیگر هزینه های مربوط به وسایل و تجهیزات 

است. 
ناراحتی حاکم بر گروه تلگرامی والدین

آنچه پیــش از این مــادر یکی از کــودکان این 
پیش دبســتانی مطرح کرد، شــاید درد مشترک 
بسیاری از خانواده های تهرانی و سراسر ایران باشد؛ 
خانواده هایی که توانایی پرداخت شهریه چندمیلیونی 
پیش دبســتانی فرزندانشــان را ندارند و از طرفی 
نمی خواهند بچه شــان از بچگی با طعم تبعیض و 
فقر بزرگ شــود. مادران دیگری هم در گفت و گو با 
»شهروند«، موارد مطرح شده توسط خانم یوسفی را 
تکرار می کنند و به نوشته های خود در گروه  تلگرامی 
»خانه کودک« اشاره می کنند؛ گروهی که محل بحث 
و هماهنگی والدین بچه های مشغول به تحصیل در 
پیش دبستانی محله تختی است. مادر یکی از بچه ها 
در این گروه نوشته که »به قرآن امروز مهرشاد اومده 
اصال حرف نمی زنه هرچی هم پرسیدم، هیچی نمیگه 
مثل هر روز که می اومد، از اول توضیح می داد چه کار 
کردیم و چه کار نکردیم، نبود.« یکی دیگر از مادران 
هم ادامه داده: »سالم آره منم بودم. از این حرکتشون 
خیلی ناراحتم. بچه ام صبح ماتش برده. رو روحیه اش 
واقعا تأثیر گذاشته.« بقیه مادران هم از تالش خود 
برای سرگرم کردن فرزندانشان می گویند که ذهن 
آنها از موضوع امروز خارج شــود و یکی هم در آخر 
می نویســد که  ای  کاش ما هم جای این بچه  بودیم: 

»متوجه مشکالت نیســتند و اگر هم بفهمند زود 
فراموش می کنند.«

توضیحات مدیر پیش دبستانی
تلفن گویای »ســرای محله تختی منطقه 12« 
توضیح می دهــد که اگر قصد ثبت نــام دارید، عدد 
یک، ارتباط با مدیریت عدد 2،  خانه قرآن عدد ۳ و به 
همین صورت ادامه می دهد. خانمی مسئول بخش 
ثبت نام اســت و توضیح می دهد که پیش دبستانی 
ســرای محله تختی بــرای پیش دبســتانی یک 
ماهیانه 1۳0 هزار تومان و اگر پیش دو باشد، حدود 
یک میلیــون و ۳00هزارتومــان می تــوان هزینه 
به صورت اقســاط دریافت کــرد. او اما توضیحات 
درباره حادثه دیروز را به مدیر مجموعه یعنی »علی 
موالیاری« واگذار می کند. او ابتدا توضیحاتی درباره 
سرای محله تختی می دهد تا به پاسخ درباره اتفاقات 
پیش دبستانی برســد: »در سیستم محالت به جز 
سرای محله، یک سری مراکز برای کارهای آموزشی- 
فرهنگی به محالت واگذار شده است. این اماکن در 
این چند سال، به فراخور امکانات، ورزشگاه یا موارد 
دیگر احداث کردند. این مجموعه سرای کودک هم 
جزو مواردی است که به سرای محله ما واگذار شده 
است. مدارس پیش دبستانی جزو مواردی نیست که 
بشود با آن درآمدزایی کرد و ما هم قصد درآمدزایی 
نداریم. حدود 1۴0 پیش دبســتانی داریم که حدود 
۶0نفر تخفیف می گیرند و حــدود ۳0 درصد هیچ 
پولی به ما نمی دهند. درد ما این است که تا آخر سال 
هزینه ای از خودمان ندهیم و این تالش ماست. این 
بحث اقساط هم به همین دلیل است. از اوایل شهریور 
هم که ثبت نام را شروع می کنیم، اقساطی است که 
تا پایان بهمن کل هزینه باید پرداخت شود و از اول 
هم این موضوع را گفتیم.« موالیاری درباره اعتراض 
والدین این پیش دبستانی و انتقاد آنها از نحوه برخورد 
با فرزندانشــان هم می گوید: »از اول مهر تا االن هم 
ماهیانه زنگ می زنیم به خانواده ها و یک بار هم کتبی 
به آنها اطالع دادیم که شهریه فرزند خود را پرداخت 
کنند. حدود سه هفته پیش در نامه ای نوشتیم که اگر 
تا هفته آینده شــهریه پرداخت نشود، ما از پذیرش 
بچه هــا معذوریم. غیر از این هم، به طور شــفاهی و 
تلفنی این موضوع را اطالع دادیم که متاسفانه در این 
دوره زمانی تنها دو سه خانواده این کار را انجام دادند 
و هزینه خود را پرداخت کردند. ما خودمان بچه این 
محل هستیم و می دانیم که خیلی از خانواده ها توانایی 

پرداخت ندارند و قصد درآمدزایی هم نداریم. هفته 
قبل سه شنبه تلفنی به خانواده اطالع دادیم که اگر 
پرداخت نکنید، از پذیرش بچه ها معذوریم که تا امروز 
)دوشنبه( هم پرداخت نشد. امروز هم این موضوع در 
اول کار مطرح شد و برخورد نادرستی هم متاسفانه 
صورت گرفت.« او ادامه می دهد: »امروز قرار شد که 
ما بچه ها را راه ندهیم ولی من گفتم حاال بچه ها را راه 
دهیم و بچه ها درگیر نشوند. امروز آموزش الفبا بود و 
من به مادرها گفتم که اگر شهریه پرداخت نشود، ما 
به بچه ها آموزش نمی دهیم. از 1۴0نفر حدود ۴0نفر 
پرداخت کردند. جلوی بچه ها حرفی از پول زده نشد.« 
او سخنان والدین را بی انصافی می داند و می گوید که 
قرار نیســت درآینده بچه ای از این مدرسه به خاطر 
شهریه اخراج شود: »این کمی بی انصافی است و ما 
۴ماه است که با تمام کاستی ها مسائل را رفع و رجوع 
کردیم ولی االن به جایی رســیدیم که نمی توانیم 
حقوق پرسنل را پرداخت کنیم. ما این جا بچه محل 
هستیم و این بچه ها، مثل بچه های خود ما هستند. به 
قول معروف تالش کردیم که این شهریه ها پرداخت 

شود. هدف ما اخراج بچه ها نیست.«
 بدترین برخورد از نظر تربیتی 

با کودکان پیش دبستانی
وزارت  پیش دبســتانی  اداره  مدیــرکل 
آموزش وپرورش اما معتقد است که هیچ مدیر مدرسه 
یا مسئول پیش دبســتانی حق واردکردن کودکان 
و دانش آموزان به موضوع شهریه را ندارد، چون این 
بدترین شیوه تربیتی اســت. »رخساره فضلی« در 
این باره به »شــهروند« می گوید: »پیش دبستانی ها 
معموال شــهریه می گیرند و دولتی نیستند و فقط 
در مناطق محــروم، مراکز به صــورت مجانی برای 
این کار درنظر گرفته شــده است. در تهران اما هیچ 
پیش دبستانی بدون  شهریه وجود ندارد.« او معتقد 
است که اگر در مرکز محله تختی با پیش دبستانی ها 
برخوردی صورت گرفته، کامال غیرقانونی است و هیچ 
مســئولی چنین حقی را ندارد: »از نظر تربیتی این 
بدترین نوع برخورد است. بنا به هر دلیلی اگر خانواده 
نتوانسته شهریه را پرداخت کند، به هیچ وجه نباید 
بچه و فرزند آنها درگیر این موضوع شود. این شیوه 
آموزشــی بدترین تأثیر را روی آموزش و رفتار یک 

دانش آموز به  جای می گذارد.« 
پایــگاه اطالع رســانی آموزش وپرورش شــهر 
تهران برای  ســال تحصیلی ۹۶-۹7، فهرســتی از 
مراکز پیش دبستانی منتشــر کرده که در آنها نامی 
از مرکز محله تختی دیده نمی شود و مدیرکل اداره 
پیش دبســتانی وزارت آموزش وپرورش می گوید؛ 
باید بررســی شــود که آیا این مجموعــه از وزارت 
آموزش وپرورش مجوز فعالیــت دارد یا نه: »اینکه 
زیرنظر شورای شهر یا شــهرداری باشد، به معنای 

مجوز از وزارت آموزش و پرورش نیست.« 
در فهرست منتشرشــده در پایگاه اطالع رسانی 
آموزش وپرورش شــهر تهــران، نــام 5۸۴ مرکز 
پیش دبستانی ذکر شده و شهریه قانونی هرکدام هم 
درکنار آن ذکر شده اســت؛ فهرستی که بیشترین 
شــهریه آن 5 میلیون و ۳5هزار تومــان، کمترین 
مبلغ آن یک میلیون و7۳5 هــزار تومان و میانگین 
آنها ۳ میلیون و ۴55 هزار تومان اســت. این شهریه 
اعالم شده توسط آموزش وپرورش شهر تهران است 
درحالی  که بسیاری از خانواده ها معتقدند شهریه ای 
که این مراکز اخذ می کنند، باالتر از مبلغ تعیین شده  

است. 

خبر

 مادر یکی از دانش آموزان: به ما گفتند تا با مدیر صحبت نکنید، نمی گذاریم بچه ها را خانه ببرید و با اعتراض ما درنهایت بچه ها را آزاد کردند
 موالیاری، مدیر پیش دبستانی خانه کودک محله تختی: بارها به  صورت کتبی، شفاهی و تلفنی از خانواده ها خواستیم شهریه را پرداخت کنند

 مدیرکل اداره پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش: درگیرکردن کودکان در موضوع شهریه بدترین شیوه تربیتی است        پیش دبستانی ها معموال شهریه می گیرند و دولتی نیستند

براساس تفاهمنامه ای بین شهرداری تهران و جایکا مقرر شد

کمک ۱۱ میلیون دالری دولت ژاپن برای حل آلودگی هوای تهران
شهروند| دیروز ســفیر ژاپن در تهران با حضور در 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، کمک 
11 میلیون دالری دولت ژاپن برای حل آلودگی هوای 
تهران را طی تفاهمنامه ای به شهرداری تهران در قالب 
تجهیزات آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل آلودگی هوا ارایه 

داد.
محسن پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک 
تهران در این جلسه با بیان این که همکاری بین دولت 
ایران و ژاپن به زمینه تأمین تجهیــزات اندازه گیری، 
تجزیه و تحلیــل آالینده های هوای تهــران محدود 
نمی شود، گفت: »جایکا پروژه های زیادی را در کشورمان 

اجرایی کرده است.« 
او با بیان این که در راســتای کاهش آلودگی هوای 
تهران این تفاهمنامه به امضا رســیده است، ادامه داد: 
»مجری این طرح در ایران »شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران وابسته به شهرداری« و مجری این همکاری در 

دولت ژاپن نیز »آژانس جایکا« خواهد بود.«
معاون شهردار تهران با بیان این که سابقه همکاری 
ایران و جایکا به  سال 1۹۹۶ می رســد که در آن برای 
نخستین بار جایکا در برنامه مقابله با آلودگی هوا شرکت 
کرد و نتیجــه آن ارتقای اســتاندارد بنزین بود، گفت: 
»به طوری که در پی آن همکاری، اکنون سرب به سطح 
سالم رســیده و این امر نتیجه تجارب موفق قبلی بوده 

است.« 
او با بیان این که موسسه جایکا پروژه های متعددی 
در زمینه محیط زیســت اجرا کرده اســت، ادامه داد: 
»همکاری جایکا و شــهرداری تهــران در دوره جدید 
از  سال 2017 شــروع شد و این همکاری ها در راستای 

ارایه تجهیزات فنی در دوره جدید خواهد بود. به گونه ای 
که در پروژه دوم کمک های تحقیقاتی براســاس ارایه 
تجهیزات کامل درخصوص اندازه گیری، تجزیه و تحلیل 
منابع آالیندگی خواهد بود و در پایان پروژه، نخستین 
آزمایشگاه بررسی آالیندگی موتورهای دیزلی خواهیم 

داشت.« 
پورسیدآقایی با بیان این که از طرف ما شرکت کنترل 
کیفیت هوا با اختیارات کامل وارد خواهد شد تا هرکاری 
که به موفق شــدن پروژه می انجامد، انجام دهد، گفت: 
»من از حمایت و مســاعدت دولت و ســفارت ژاپن و 
همچنین دفتر جایکا تشکر می کنم و امیدوارم این پروژه 

شروعی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران باشد.« 
او با بیان این که با حضور سفیر ژاپن و موافقت دولت 
ژاپن تجهیزات آزمایشگاهی کاملی برای اندازه گیری 
ذرات معلق و آالیندگی خودروهای دیزلی ســنگین و 
اندازه گیری سموم در سواری های بنزینی به شهرداری 
تهران اعطا می شــود، گفــت: »ارزش این موافقتنامه 
11.۳ میلیون دالر است که ظرف مدت سه سال از سوی 
ژاپن این آزمایشگاه تجهیز خواهد شد و به موازات آن 
کارشناسان ژاپنی نیز آموزش های الزم را ارایه خواهند 
کرد.«  معاون شهردار تهران با بیان این که درحال حاضر 
در ایران آزمایشگاهی که با دقت باال، خروجی خودروها 
به خصوص موتورهای دیزلــی را آزمایش کند، نداریم، 
گفت: »این آزمایشگاه کمک می کند تا خروجی اگزوز 
موتورهای دیزلی را بررســی کنیم تا بر پایه آن بتوانیم 

تصمیم گیری بیشتری کنیم.« 
پورســیدآقایی با بیان این کــه تفاهمنامه ابتدایی 
شــهرداری با جایکا در  ســال 2017 بیشــتر جنبه 

کمک فنی و کارشناسی داشت اما این تفاهمنامه جنبه 
تجهیزاتی دارد و برای نخستین بار است که رخ می دهد، 
گفت: »امیدواریم با آزمایشات دقیقی که درخصوص 
خروجی اگزوزهای موتورهای دیزلی انجام می شــود، 

بتوانیم برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم.« 
او با حضور درجمع خبرنگاران در پاســخ به ســوال 
چرایی کمک دولت ژاپن به تهران گفت: »در ســازمان 
ملل این کمک کشــورها طبیعی اســت و دولت ژاپن 
نیز در راســتای تعهدات خود از این نــوع کمک ها به 
کشورهای دیگر انجام می دهد، چراکه آلودگی هوا یک 
چالش جهانی است و به دلیل تاثیراتی که روی الیه ازن 
و... می گذارد، جامعه جهانی باید به کشورهای درگیر 
کمک کند.«  هیرویاسو کوبایاشی، سفیر ژاپن در ایران 
هم با بیان این که افتخار بزرگی است که در این مراسم 
از طرف دولت ژاپن صحبت می کنم، گفت: »امروز کمک 
بالعوضی در راستای تأمین تجهیزات اندازه گیری دقیق 

از طرف دولت ژاپن به شهرداری تهران ارایه می شود.« 
او با بیان این که از زمان شــروع دولت روحانی، این 
دولــت سیاســت گذاری های زیســت محیطی را در 
اولویت کار خود قرار داده و ژاپن نیز با درک مشــکالت 
زیست محیطی، برنامه هایی را در راستای مدیریت منابع 
آب، مقابله با گرم شدن هوا و... در ایران به اجرا درآورده 
اســت، ادامه داد: »یکی از پروژه هایی که توسط ژاپن 
در ایران انجام شــد، مشارکت در برنامه احیای دریاچه 
ارومیه است که نمونه بارز همکاری بین دو کشور است.« 
پورسیدآقایی با بیان این که دولت ژاپن 11 میلیون 
دالر را برای تأمین تجهیزات اندازه گیری آالینده های 
تهران تحت عنوان کمک بالعوض به شهرداری تهران 

خواهد داد، گفــت: »این پنجمین پروژه کمک از زمان 
انعقاد برجام تاکنون است؛ چراکه پرواضح است به دلیل 
توسعه سریع شهرنشــینی و مختصات زمین شناسی 
تهران، آلودگی هوا به یک چالش تبدیل شده که اثرات 
مخربی بر زندگی مــردم دارد و امیدواریم با اجرای این 
برنامه عــالوه بر حفاظت از محیط زیســت به کاهش 

آلودگی هوا نیز کمک شایانی شود.« 
او با بیان این که دولت ژاپن در دهه 50 و ۶0 میالدی 
به خصوص در شهر توکیو با چالش بزرگ آلودگی هوا و 
مشکالت زیست محیطی مواجه بود اما در اواخر دهه۶0 
با کمک مردم، دولــت، بخش خصوصی و... این چالش 
حل شد، ادامه داد: »امیدواریم از طریق تأمین تجهیزات 
اندازه گیری مردم تهران هوای سالم تری داشته باشند.« 

حسینی، رئیس مرکز کنترل کیفیت هوای پایتخت 
هم با بیان این که درخصوص روند همکاری های فنی 
سوالی مطرح است که هزینه ها چگونه تأمین می شود؟ 
گفت: »باید بگویم همه هزینه های پروژه توسط دولت 
ژاپن و از طریق جایکا تأمین می شود و شهرداری تهران 

فضای اداری الزم را در اختیار آنها قرار داده است.« 
او با بیان این که مــواد ســمی در آالیندگی تهران 
از نظر غلظت ســطح پایینی دارند اما برای ســالمتی 
انسان بسیار مضر هستند، گفت: »نخستین مولفه در 
احداث آزمایشگاه جدید بررســی سطح آالینده ها در 
یورو۶ و ذرات معلق منتشرشــده از خودروهای دیزلی 
و ســنگین خواهد بود.« حســینی با بیان این که این 
نخستین آزمایشگاه مجهز در کشور است، گفت: »تالش 
خواهیم کرد تا با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه بررسی 
دقیق تری درخصوص خروجی خودروها داشته باشیم.« 

روي خط خبر

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری: 

 تاکسی ها
امدادگر هالل احمر می شوند

ایسنا| سرپرســت اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری از پیشــنهاد اتحادیه برای اجرای طرحی 
تحت  عنــوان »تاکســی امدادگر« به ســازمان 
امدادونجات هالل احمر خبر داد. مرتضی ضامنی 
در این باره گفت: »پیشنهاد کردیم تا در قالب این 
طرح با راه اندازی ســامانه  مورد نظــر، رانندگان 
منتخب در زمــان بحران و حادثــه با تجهیزات 

شهری حضور پیدا کرده و خدماتی ارایه دهند.« 
او با بیان این که غافلگیری برف تهران فقط در 
حوزه تاکســیرانی نبود و در همه حوزه ها اتفاق 
افتاد، گفــت: »به همین منظــور طرحی تحت 
 عنوان »تاکسی امدادگر« را به سازمان امدادونجات 
پیشــنهاد کردیم. درباره این طرح صحبت های 
مقدماتی انجام شده و درحال حاضر در جلسات 
کارشناسی به منظور بررسی طرح برگزار می شود. 
در حقیقت از طرف اتحادیه تاکســیرانی شهری 
کشور اعالم آمادگی شده اســت و امیدواریم به 

جمع بندی نهایی برای اجرای آن برسیم.« 
سرپرست اتحادیه تاکســیرانی های شهری با 
اشاره به این که در شهرهای کشــور و به ویژه در 
شهرهای باالی 100هزار نفر جمعیت در اتحادیه 
تاکســیرانی ظرفیت خوبی وجود دارد، به طوری 
که بالغ بر 250 هزار تاکســی در این شهرها ارایه 
خدمات می دهنــد، گفت: »یکــی از مهمترین 
موضــوع در مســائل امدادی، رســیدن بهنگام 
امدادگر سر صحنه حادثه اســت و تاکسی ها به 
علت پراکندگی خوبی که در سطح  شهرها دارند، 
برای این موضوع مناسب خواهند بود. در حقیقت 
در تهران ۸0 هزار تاکسی داریم که در نقاط مختلف 
شهر پراکنده هستند. بنابراین اگر  درصدی از این 
تاکسی ها آموزش ببینند و در حوزه امدادی وارد 
شوند، می توانند در آتش سوزی و حوادث جرحی 
که ممکن است برای مردم اتفاق بیفتد، وارد عمل 

شوند.« 
بــه  گفتــه او، در این ســامانه با اســتفاده از 
نرم افزارهای برخط اگــر اتفاقی دریک محله رخ 
دهد، هشداری به سمت رانندگان و امدادگرانی که 
نزدیک حادثه هستند، فرستاده شده و آنها موظف 
می شوند، ضمن حاضرشدن در صحنه اقدامات 
اولیه را نسبت به حادثه انجام دهند تا امدادگران 

تخصصی وارد صحنه شوند.
ضامنــی در ادامه همچنین بــه تخلفاتی که 
ممکن اســت از ســوی برخی رانندگان تاکسی 
در روزهای برفی تهران رخ داده باشــد اشاره کرد 
و گفت: »تخلفات تاکســی ها در مواقع خاص و 
بحرانی مورد قبول هیچ دستگاهی نیست و قرار 
شد اگر مســتندی در این خصوص وجود دارد، 
مردم به سامانه تخلفات شهری اعالم کنند. این 
ســامانه در تهران 1۸۸۸و در شهرهای دیگر نیز 
سامانه ای مشخص توسط شهرداری های مربوطه 
درنظر گرفته شده است.« او با بیان این که در هر 
شهری، شــهرداری و ســازمان تاکسیرانی شهر 
مربوطه موظف است بر تاکسی ها نظارت داشته 
باشد، گفت: »با روی کارآمدن دستگاه های نوین 
و برخط، رصد فعالیت ناوگان خیلی آسان تر شده 
است و در هر شهر بایســتی مجموعه مدیریت 
شــهری این اقدام را انجام دهــد. همچنین در 
سازمان شهرداری ها نیز بحثی درخصوص تهیه 
دســتورالعملی برای فعالیت در روزهای بحرانی 
وجود دارد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در سطح 

شهر در این مواقع نباشیم.«
سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری در 
بخش دیگری از صحبت هایش به شــایعه ای که 
اخیرا در فضای مجازی پخش شــده است، اشاره 
کرد: »اخیرا در فضای مجازی خبری پخش شده 
اســت که در روزهای اخیر و برفــی تهران کرایه 
تاکسی از فرودگاه امام تا شهر تهران یک میلیون 
تومان بود که اعالم کردیم اگر برای کسی اتفاقی 
افتاده، اعالم کند، البته گزارشی در این خصوص 
داده نشده و این موضوع شایعه  بود و رانندگان را 
آزار داد. در حقیقت در این رقم اغراق شده و خارج 

از گران شدن بود.« 

 توضیحات شهردار تهران
درباره پاداش 45 میلیوني اتفاقی

منظور از پاداش اتفاقي، کمک هاي 
تصویب شده به نیازمندان است

ایرنا| شهردار تهران با ارایه توضیحاتی درباره 
ردیف »پاداش هــای اتفاقی« در الیحه بودجه  
سال ۹7 شهرداری، گفت: »این ردیف اصال به 

معنای پاداش به کارکنان شهرداری نیست.«
محمدعلی نجفی درباره یکي از ردیف هاي 
الیحه بودجــه ۹7 که مبلــغ آن ۴5 میلیارد 
تومان و با عنوان پاداش اتفاقي اســت، توضیح 
داد: »تنها عنوان این ردیف پاداش های اتفاقی 
اســت و به رغم امکان تغییر عنــوان، تصمیم 
گرفتیم عنوان آن نسبت به سال های گذشته 
تغییری پیدا نکند. ایــن ردیف برای مجموعه 
کمک هایی که شهرداری تهران در زمینه های 
مختلف به نهادهــا و افرادی که نیازمند کمک 
بوده و کمــک به آنها در مرجعــی که از پیش 
تعیین و پرداخت آن کمک تصویب شــده در 
نظر گرفته شده است.« او با بیان این که رقم این 
کمک در سال های گذشته بیشتر بوده است، 
گفت: »به طورکلی تــالش کردیم در ارتباط با 
کمک ها، ارقام بودجه شهرداری تهران در  سال 
۹7 نسبت به  سال ۹۶ کاهش پیدا کند؛ بنابراین 
نباید این گونه تلقی شود که این ردیف به منزله 

پاداش به کارکنان شهرداری است.«
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