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خبر

گزارش «شهروند» از دانشآموزان یک پیشدبستانی که به دلیل ندادن هزینه تحصیل در یک کالس جدا و بدون آموزش رها شدهاند

گروگانهای شهریه

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 نوزاد2ماهه در بیمارستان
امامرضایکرمانشاهرااعالمکرد.
او در اینباره گفت« :این نوزاد به نام کارن الیاسی
۲ماهه حدود 10روز پیش دچار سرماخوردگی و
عفونت ریه میشود که خانواده به بیمارستان امام
رضا کرمانشاه مراجعه میکنند ولی بیمارستان
این کــودک را به دلیل کمبــود تخت پذیرش
نکرده و والدین کودک ناچار میشوند کودک را
بهبیمارستانسرپلذهابمنتقلکنند».سنجابی
ادامه داد« :این کودک بــه دلیل وخامت حالش
دوباره به بیمارســتان امام رضای کرمانشاه اعزام
شده و تحتدرمان قرار میگیرد و بالفاصله تحت
درمان آنتیبیوتیکی و مراقبتهای پرستاری قرار
گرفته و برنامه درمانی او به اجــرا درمیآید ولی
نوزادصبحدیروزفوتمیکند».
ب ه 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
اعالمنظرپزشکیقانونیبود».
هانیــه محمدی ،مســئول روابــط عمومی
بیمارستان امام رضای کرمانشاه هم درباره خبر
فوت یک نوزاد دیگر ســرپل ذهابی به نام کارن
الیاسی۲ماهه دربیمارستان امام رضایکرمانشاه
گفت« :طبق گفته پزشک معالج این نوزاد در ۱۸
بهمنماه با عالیم سرفه و تب به بیمارستان امام
رضا(ع) مراجعه و در این مرکز بســتری شــده و
بالفاصلهتحتدرمانآنتیبیوتیکیومراقبتهای
پرستاری قرار میگیرد و برنامه درمانی او به اجرا
درمیآید».
او با اشاره به اینکه دکتر کیقباد قدیری پیگیر
درمان این نوزاد بوده اســت ،ادامه داد« :براساس
اظهارات دکتر معالــج ،یکروز پس از شــروع
درمان ،تب بیمار قطع و سرفههای او کاهش یافته
و بدون دسترسی تنفسی و با حال عمومی خوب،
روند درمان را طی کــرده و روبهبهبودی بود؛ اما
براساس گزارش پرســتاری که در پرونده بیمار
موجود است ،ســاعت  ۶و  ۳۰دقیقه صبح دیروز
ی که در آغوش مادر درحال شــیرخوردن
درحال 
بوده ،دچار حالت سرفه و سیانوز و باالآوردن شیر
و حالت خفگی میشود و بالفاصله عملیات احیا
برای بیمار شروع میشود .متاسفانه احیا ناموفق
بوده و کودک جان خود را از دست میدهدر».
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
اعالم کرد:

چگونگی پرداخت کمکهزینه
عمل جراحی به «دوجنسیها»

ایســنا| معاون امور اجتماعی ســازمان
بهزیستی کشور میگوید :متقاضیان عملهای
ی تغییر جنســیت چندان زیاد نیستند.
جراح 
حبیباهلل مســعودیفرید با بیان این موضوع
گفت« :ساالنه از میان هر 50هزار تولد ،یکنفر
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
 70تا 100هزار تولد ،یکنفر است».
او ادامه داد« :ساالنه از میان هر 50هزار تولد،
یکنفــر 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 70هزار تا 100هزار تولد ،یکنفر است،
بنابراین از بین یکمیلیون و 500هزار تولد در
ســال 22 ،تا 23نفر تمایل به تغییر جنسیت
دارند».
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی
کشور ،تعداد افراد دارای اختالل هویت جنسی
که ســاالنه برای دریافت کمکهــای مالی به
سازمان بهزیستی مراجعه میکنند را بین 50
تا 60نفر اعالم کرد« :سازمان بهزیستی به این
افراد حداکثر  3تــا 5میلیون تومان برای انجام
عمل جراحــی به متقاضیانی کــه پرونده آنها
تأیید شده است ،کمکمالی پرداخت میکند».
او با اشاره به اینکه حدود 3هزارنفر از حدود
 10تا 15سال گذشته که بهزیستی این طرح را
آغاز کرده است ،برای دریافت کمکهای مالی
به این ســازمان مراجعه کردهاند ،گفت« :این
تعداد ســاالنه  50تا 60نفر بوده است .درحال
حاضر نیز ،ســاالنه بهطور میانگین بین  50تا
70نفر در کش��ور به این حوزه وارد میشوند».
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
با بیان اینکه در بســیاری از نقــاط دنیا انجام
عملهای 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
عملجراحی نیز باعث شــده است بسیاری از
جراحان برای واردشــدن به این حوزه تمایل
نداشته باشند».
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تاکسیها
امدادگر هاللاحمر میشوند

موالیاری ،مدیر پیشدبستانی خانه کودک محله تختی :بارها بهصورت کتبی ،شفاهی و تلفنی از خانوادهها خواستیم شهریه را پرداخت کنند

شوپرورش :درگیرکردن کودکان در موضوع شهریه بدترین شیوه تربیتی است پیشدبستانیها معموال شهریه میگیرند و دولتی نیستند
مدیرکل اداره پیشدبستانی وزارت آموز 

هی ما را اینور و آنور پاس میدهند .کسی پاسخگو
نیست ».خانم یوسفی درباره وضع مالی دیگر والدین
هم میگوید که تعداد زیادی از آنها شرایط مشابه یا
بدتری دارند و میپرسد« :اگر پیشدبستانی واجب
است ،چرا هزینه میگیرند و اگر واجب نیست ،چرا
میگویند بچهها را بفرستید .مدرسه دخترم هم که
کالس سوم دبستان اســت ،مدرسه دولتی است اما
به اجبار از ما  ۲۰۰هزارتومان گرفته اســت و هرچه
اعتراض کردیم کــه نباید پول بگیریــد ،فایدهای
نداشــت ».او میگوید؛ هیچ مرکز پیشدبســتانی
در تهران وجــود ندارد که شــهریه دریافت نکند و
معتقد است بســیاری از خانوادهها توانایی پرداخت
این شهریهها را ندارند« :من همه مناطق را گشتم و
چ پیشدبستانی رایگان وجود ندارد .غیرانتفاعی
هی 
که هزینهاش خیلی بیشتر است ».آنطور که خانم
یوسفی میگوید ،شــهریه این پیشدبستانی برای
یکسال ،یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان است که این
جدا از دیگر هزینههای مربوط به وسایل و تجهیزات
است.
ناراحتیحاکمبرگروهتلگرامیوالدین
آنچه پیــش از این مــادر یکی از کــودکان این
پیشدبســتانی مطرح کرد ،شــاید درد مشترک
بسیاری از خانوادههای تهرانی و سراسر ایران باشد؛
خانوادههاییکهتواناییپرداختشهریهچندمیلیونی
پیشدبســتانی فرزندانشــان را ندارند و از طرفی
نمیخواهند بچهشــان از بچگی با طعم تبعیض و
توگو با
فقر بزرگ شــود .مادران دیگری هم در گف 
«شهروند» ،موارد مطرحشده توسط خانم یوسفی را
تکرار میکنند و به نوشتههای خود در گروه تلگرامی
«خانهکودک»اشارهمیکنند؛گروهیکهمحلبحث
و هماهنگی والدین بچههای مشغول به تحصیل در
پیشدبستانی محله تختی است .مادر یکی از بچهها
در این گروه نوشته که «به قرآن امروز مهرشاد اومده
اصالحرفنمیزنههرچیهمپرسيدم،هیچینمیگه
مثل هر روز که میاومد ،از اول توضیح میداد چه کار
کردیم و چه کار نکردیم ،نبود ».یکی دیگر از مادران
هم ادامه داده« :سالم آره منم بودم .از این حرکتشون
خیلی ناراحتم .بچهام صبح ماتش برده .رو روحیهاش
واقعا تأثیر گذاشته ».بقیه مادران هم از تالش خود
برای سرگرمکردن فرزندانشان میگویند که ذهن
آنها از موضوع امروز خارج شــود و یکی هم در آخر
ی کاش ما هم جای این بچ ه بودیم:
مینویســد کها 

«متوجه مشکالت نیســتند و اگر هم بفهمند زود
فراموشمیکنند».
توضیحاتمدیرپیشدبستانی
تلفن گویای «ســرای محله تختی منطقه »۱۲
توضیح میدهــد که اگر قصد ثبتنــام دارید ،عدد
یک ،ارتباط با مدیریت عدد  ،۲خانه قرآن عدد  ۳و به
همین صورت ادامه میدهد .خانمی مسئول بخش
ثبتنام اســت و توضیح میدهد که پیشدبستانی
ســرای محله تختی بــرای پیشدبســتانی یک
ماهیانه ۱۳۰هزار تومان و اگر پیشدو باشد ،حدود
یکمیلیــون و ۳۰۰هزارتومــان میتــوان هزینه
به صورت اقســاط دریافت کــرد .او اما توضیحات
درباره حادثه دیروز را به مدیر مجموعه یعنی «علی
موالیاری» واگذار میکند .او ابتدا توضیحاتی درباره
سرای محله تختی میدهد تا به پاسخ درباره اتفاقات
پیشدبستانی برســد« :در سیستم محالت به جز
سرایمحله،یکسریمراکزبرایکارهایآموزشی-
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 پیشدبستانی جزو مواردی نیست که
بشود با آن درآمدزایی کرد و ما هم قصد درآمدزایی
نداریم .حدود  ۱۴۰پیشدبســتانی داریم که حدود
۶۰نفر تخفیف میگیرند و حــدود ۳۰درصد هیچ
پولی به ما نمیدهند .درد ما این است که تا آخرسال
هزینهای از خودمان ندهیم و این تالش ماست .این
بحثاقساطهمبههمیندلیلاست.ازاوایلشهریور
هم که ثبتنام را شروع میکنیم ،اقساطی است که
تا پایان بهمن کل هزینه باید پرداخت شود و از اول
هم این موضوع را گفتیم ».موالیاری درباره اعتراض
والدین این پیشدبستانی و انتقاد آنها از نحوه برخورد
با فرزندانشــان هم میگوید« :از اول مهر تا االن هم
ماهیانه زنگ میزنیم به خانوادهها و یکبار هم کتبی
به آنها اطالع دادیم که شهریه فرزند خود را پرداخت
کنند.حدودسههفتهپیشدرنامهاینوشتیمکهاگر
تا هفته آینده شــهریه پرداخت نشود ،ما از پذیرش
بچههــا معذوریم .غیر از این هم ،بهطور 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
محلهستیمومیدانیمکهخیلیازخانوادههاتوانایی

پرداخت ندارند و قصد درآمدزایی هم نداریم .هفته
قبل سهشنبه تلفنی به خانواده اطالع دادیم که اگر
پرداختنکنید،ازپذیرشبچههامعذوریمکهتاامروز
(دوشنبه) هم پرداخت نشد .امروز هم این موضوع در
اول کار مطرح شد و برخورد نادرستی هم متاسفانه
صورت گرفت ».او ادامه میدهد« :امروز قرار شد که
ما بچهها را راه ندهیم ولی من گفتم حاال بچهها را راه
دهیم و بچهها درگیر نشوند .امروز آموزش الفبا بود و
من به مادرها گفتم که اگر شهریه پرداخت نشود ،ما
به بچهها آموزش نمیدهیم .از۱۴۰نفر حدود۴۰نفر
پرداختکردند.جلویبچههاحرفیازپولزدهنشد».
او سخنان والدین را بیانصافی میداند و میگوید که
قرار نیســت درآینده بچهای از این مدرسه به خاطر
شهریه اخراج شود« :این کمی بیانصافی است و ما
۴ماه است که با تمام کاستیها مسائل را رفع و رجوع
کردیم ولی االن به جایی رســیدیم که نمیتوانیم
حقوق پرسنل را پرداخت کنیم .ما اینجا بچهمحل
هستیمواینبچهها،مثلبچههایخودماهستند.به
قول معروف تالش کردیم که این شهریهها پرداخت
شود.هدفمااخراجبچههانیست».
بدترینبرخوردازنظرتربیتی
باکودکانپیشدبستانی
مدیــرکل اداره پیشدبســتانی وزارت
آموزشوپرورشامامعتقداستکههیچمدیرمدرسه
یا مسئول پیشدبســتانی حق واردکردن کودکان
و دانشآموزان به موضوع شهریه را ندارد ،چون این
بدترین شیوه تربیتی اســت« .رخساره فضلی» در
اینباره به «شــهروند» میگوید« :پیشدبستانیها
معموال شــهریه میگیرند و دولتی نیستند و فقط
در مناطق محــروم ،مراکز به صــورت مجانی برای
این کار درنظر گرفته شــده است .در تهران اما هیچ
پیشدبستانی بدونشهریه وجود ندارد ».او معتقد
است که اگر در مرکز محله تختی با پیشدبستانیها
برخوردیصورتگرفته،کامالغیرقانونیاستوهیچ
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 هیچوجه نباید
بچه و فرزند آنها درگیر این موضوع شود .این شیوه
آموزشــی بدترین تأثیر را روی آموزش و رفتار یک
دانشآموزب هجایمیگذارد».
پایــگاه اطالعرســانی آموزشوپرورش شــهر
ی ســال تحصیلی  ،۹۷-۹۶فهرســتی از
تهران برا 
مراکز پیشدبستانی منتشــر کرده که در آنها نامی
از مرکز محله تختی دیده نمیشود و مدیرکل اداره
پیشدبســتانی وزارت آموزشوپرورش میگوید؛
باید بررســی شــود که آیا این مجموعــه از وزارت
آموزشوپرورش مجوز فعالیــت دارد یا نه« :اینکه
زیرنظر شورای شهر یا شــهرداری باشد ،به معنای
شوپرورشنیست».
مجوزازوزارتآموز 
در فهرست منتشرشــده در پایگاه اطالعرسانی
آموزشوپرورش شــهر تهــران ،نــام  ۵۸۴مرکز
پیشدبستانی ذکر شده و شهریه قانونی هرکدام هم
درکنار آن ذکر شده اســت؛ فهرستی که بیشترین
شــهریه آن ۵میلیون و ۳۵هزار تومــان ،کمترین
مبلغ آن یکمیلیون و۷۳۵هــزار تومان و میانگین
آنها ۳میلیون و ۴۵۵هزار تومان اســت .این شهریه
اعالمشده توسط آموزشوپرورش شهر تهران است
درحالیکه بسیاری از خانوادهها معتقدند شهریهای
که این مراکز اخذ میکنند ،باالتر از مبلغ تعیینشده
است.

براساس تفاهمنامهای بین شهرداری تهران و جایکا مقرر شد

کمک ۱۱میلیون دالری دولت ژاپن برای حل آلودگی هوای تهران
شهروند| دیروز ســفیر ژاپن در تهران با حضور در
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ،کمک
۱۱میلیون دالری دولت ژاپن برای حل آلودگی هوای
تهران را طی تفاهمنامهای به شهرداری تهران در قالب
تجهیزاتآزمایشگاهیتجزیهوتحلیلآلودگیهواارایه
داد.
محسن پورسیدآقایی ،معاون حملونقل و ترافیک
تهران در این جلسه با بیان اینکه همکاری بین دولت
ایران و ژاپن به زمینه تأمین تجهیــزات اندازهگیری،
تجزیه و تحلیــل آالیندههای هوای تهــران محدود
نمیشود،گفت«:جایکاپروژههایزیادیرادرکشورمان
اجراییکردهاست».
او با بیان اینکه در راســتای کاهش آلودگی هوای
تهران این تفاهمنامه به امضا رســیده است ،ادامه داد:
«مجریاینطرحدرایران«شرکتکنترلکیفیتهوای
تهران وابسته به شهرداری» و مجری این همکاری در
دولتژاپننیز«آژانسجایکا»خواهدبود».
معاون شهردار تهران با بیان اینکه سابقه همکاری
ایران و جایکا بهسال  ۱۹۹۶میرســد که در آن برای
نخستینبارجایکادربرنامهمقابلهباآلودگیهواشرکت
کرد و نتیجــه آن ارتقای اســتاندارد بنزین بود ،گفت:
«بهطوری که در پی آن همکاری ،اکنون سرب به سطح
سالم رســیده و این امر نتیجه تجارب موفق قبلی بوده
است».
او با بیان اینکه موسسه جایکا پروژههای متعددی
در زمینه محیطزیســت اجرا کرده اســت ،ادامه داد:
«همکاری جایکا و شــهرداری تهــران در دوره جدید
از سال  ۲۰۱۷شــروع شد و این همکاریها در راستای

ارایه تجهیزات فنی در دوره جدید خواهد بود .بهگونهای
که در پروژه دوم کمکهای تحقیقاتی براســاس ارایه
تجهیزاتکاملدرخصوصاندازهگیری،تجزیهوتحلیل
منابع آالیندگی خواهد بود و در پایان پروژه ،نخستین
آزمایشگاه بررسی آالیندگی موتورهای دیزلی خواهیم
داشت».
پورسیدآقایی با بیان اینکه از طرف ما شرکت کنترل
کیفیت هوا با اختیارات کامل وارد خواهد شد تا هرکاری
که به موفقشــدن پروژه میانجامد ،انجام دهد ،گفت:
«من از حمایت و مســاعدت دولت و ســفارت ژاپن و
همچنیندفترجایکاتشکرمیکنموامیدوارماینپروژه
شروعیبرایحلمشکلآلودگیهوایتهرانباشد».
او با بیان اینکه با حضور سفیر ژاپن و موافقت دولت
ژاپن تجهیزات آزمایشگاهی کاملی برای اندازهگیری
ذرات معلق و آالیندگی خودروهای دیزلی ســنگین و
اندازهگیری سموم در سواریهای بنزینی به شهرداری
تهران اعطا میشــود ،گفــت« :ارزش این موافقتنامه
۱۱.۳میلیون دالر است که ظرف مدت سهسال از سوی
ژاپن این آزمایشگاه تجهیز خواهد شد و به موازات آن
کارشناسان ژاپنی نیز آموزشهای الزم را ارایه خواهند
کرد ».معاون شهردار تهران با بیان اینکه درحال حاضر
در ایران آزمایشگاهی که با دقت باال ،خروجی خودروها
بهخصوص موتورهای دیزلــی را آزمایش کند ،نداریم،
گفت« :این آزمایشگاه کمک میکند تا خروجی اگزوز
موتورهای دیزلی را بررســی کنیم تا بر پایه آن بتوانیم
تصمیمگیریبیشتریکنیم».
پورســیدآقایی با بیان اینکــه تفاهمنامه ابتدایی
شــهرداری با جایکا در ســال  ۲۰۱۷بیشــتر جنبه

کمکفنی و کارشناسی داشت اما این تفاهمنامه جنبه
تجهیزاتی دارد و برای نخستینبار است که رخ میدهد،
گفت« :امیدواریم با آزمایشات دقیقی که درخصوص
خروجی اگزوزهای موتورهای دیزلی انجام میشــود،
بتوانیمبرنامهریزیدقیقتریداشتهباشیم».
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 کمکها به
کشورهای دیگر انجام میدهد ،چراکه آلودگی هوا یک
چالش جهانی است و به دلیل تاثیراتی که روی الیه ازن
و ...میگذارد ،جامعه جهانی باید به کشورهای درگیر
کمک کند ».هیرویاسو کوبایاشی ،سفیر ژاپن در ایران
هم با بیان اینکه افتخار بزرگی است که در این مراسم
ازطرفدولتژاپنصحبتمیکنم،گفت«:امروزکمک
بالعوضیدرراستایتأمینتجهیزاتاندازهگیریدقیق
از طرف دولت ژاپن به شهرداری تهران ارایه میشود».
او با بیان اینکه از زمان شــروع دولت روحانی ،این
دولــت سیاســتگذاریهای زیســتمحیطی را در
اولویت کار خود قرار داده و ژاپن نیز با درک مشــکالت
زیستمحیطی،برنامههاییرادرراستایمدیریتمنابع
آب ،مقابله با گرمشدن هوا و ...در ایران به اجرا درآورده
اســت ،ادامه داد« :یکی از پروژههایی که توسط ژاپن
در ایران انجام شــد ،مشارکت در برنامه احیای دریاچه
ارومیهاستکهنمونهبارزهمکاریبیندوکشوراست».
پورسیدآقایی با بیان اینکه دولت ژاپن ۱۱میلیون
دالر را برای تأمین تجهیزات اندازهگیری آالیندههای
تهران تحت عنوان کمک بالعوض به شهرداری تهران

روي خط خبر
سرپرست اتحادیه تاکسیرانیهای شهری:

مادر یکی از دانشآموزان :به ما گفتند تا با مدیر صحبت نکنید ،نمیگذاریم بچهها را خانه ببرید و با اعتراض ما درنهایت بچهها را آزاد کردند

محمد باقرزاده -شــهروند| این خالصه یک
اتفاقتازهبرایتعدادیازکودکانیکپیشدبستانی
در تهــران اســت :تعــدادی از دانشآمــوزان یک
پیشدبستانی در منطقه  12تهران به این دلیل که
خانوادههایشانتوانپرداختشهریهرانداشتهاند،در
یک کالس جدا و بدون آموزش نگهداری شدند.
ماجرابهصبح دیروزدرپیشدبستانی محله تختی
در پارک گلمحمدی تهران برمیگردد که تعدادی از
بچهها به دلیل پرداختنشدن شهریه تحصیلشان،
از روند آموزش کنار گذاشته شدند و حتی مسئوالن
این پیشدبستانی ابتدا اجازه خروج از این مرکز را به
کودکان ندادند تا با اعتراض شــدید مادر یکی از این
کودکان ،پای بچهها از این ماجرا بیرون کشیده شود؛
موضوعیکهخانوادههابرآنتأکیدمیکنند،هرچند
مسئوالن این مرکز از تالش به همکاری با خانواده و
درکوضعمالیآنهاسخنمیگویند.
آنطور که خانوادهها میگویند ،بچههای ۶ساله
یکپیشدبستانیدرمنطقه۱۲تهراندیروز،ساعات
بدی را پشتسر گذاشتند و آرزو میکنند این اتفاق
دیگر تکرار نشود؛ موضوعی که عکسها و فیلمهای
ضبطشده توســط والدین هم آن را تأیید میکند،
اگرچهمدیرمجموعهایکهاینپیشدبستانیزیرنظر
آن مدیریت میشــود ،این موضــوع را رد میکند و
میگویدبچههادرجریاناینموضوعقرارنگرفتهاند.
مادرمحمدرضا:گفتند
اجازهنمیدهیمبچههاراخانهببرید
خانم یوســفی مادر محمدرضا است که دیروز به
همراه والدین دیگری به این پیشدبستانی رفته تا
از مسئوالن این پیشدبستانی زمان بیشتری برای
پرداخت شــهریه بگیرد .او میگوید که ابتدا اجازه
نمیدادند بچهها به خانه بروند تــا اعتراض والدین
باال گرفت« :به ما گفتنــد تا با مدیر صحبت نکنید،
نمیگذاریم بچهها را خانه ببرید تــا اینکه یکی از
خانمهااعتراضودادوبیدادکردکهمگرگروگانگیری
است و درنهایت بچهها را آزاد کردند .اصل ماجرا این
است که مدرسه از هر دانشآموزی یک تا یکونیم
میلیون تومان بهعنوان شهریه میگیرد .این هزینه
را قرار بود اقســاط پرداخت کنیم ولی به ما گفتند
که باید امروز این پول را تحویل دهید .امروز گفتند
که بچ ه شما را در کالس دیگری میگذاریم و هیچ
آموزشی نمیدهیم 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 صورتگرفته در مجموعه کاریاش ،بیکار
شدهوحاالاوهممثلبسیاریازهمسایههایشناتوان
از پرداخت شهریه به صورت کامل است .او میگوید؛
همسرش فرهنگی است و میتوانستند محمدرضا را
در مرکز پیشدبستانیای که به فرهنگیان تخفیف
میدهد ،ثبتنام کنند ولی این مرکز فاصله زیادی
از خانه آنها داشت و از طرفی محمدرضا با بچههای
این مرکز از پیش همبازی بوده اســت« :با این وعده
ثبتنام کردیم که گفتند تخفیف میدهیم و اقساط
میدهیم در غیراین صورت همسرم فرهنگی است و
میتوانستیم در پیشدبستانی دیگری که۵۰درصد
تخفیف میدهند ،فرزندمان را ثبتنام کنیم .اینجا
گفتند تخفیف میدهند و با ما راه میآیند .در 6ماه
گذشته نزدیک به ۸۰۰هزار تومان پرداخت کردیم
و گفتیم بقیه را اقساط پرداخت میکنیم ولی االن
میگویند باید همــه را پرداخت کنیــد .این مرکز
زیرنظرشورایاریمنطقه ۱۲است.ماهرچهمیرویم،
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خواهد داد ،گفــت« :این پنجمین پروژه کمک از زمان
انعقاد برجام تاکنون است؛ چراکه پرواضح است به دلیل
توسعه سریع شهرنشــینی و مختصات زمینشناسی
تهران ،آلودگی هوا به یک چالش تبدیل شده که اثرات
مخربی بر زندگی مــردم دارد و امیدواریم با اجرای این
برنامه عــاوه بر حفاظت از محیطزیســت به کاهش
آلودگیهوانیزکمکشایانیشود».
او با بیان اینکه دولت ژاپن در دهه  ۵۰و  ۶۰میالدی
بهخصوص در شهر توکیو با چالش بزرگ آلودگی هوا و
مشکالت زیستمحیطی مواجه بود اما در اواخر دهه۶۰
با کمک مردم ،دولــت ،بخش خصوصی و ...این چالش
حل شد ،ادامه داد« :امیدواریم از طریق تأمین تجهیزات
اندازهگیریمردمتهرانهوایسالمتریداشتهباشند».
حسینی ،رئیس مرکز کنترل کیفیت هوای پایتخت
هم با بیان اینکه درخصوص روند همکاریهای فنی
سوالی مطرح است که هزینهها چگونه تأمین میشود؟
گفت« :باید بگویم همه هزینههای پروژه توسط دولت
ژاپن و از طریق جایکا تأمین میشود و شهرداری تهران
فضای اداری الزم را در اختیار آنها قرار داده است».
او با بیان اینکه مــواد ســمی در آالیندگی تهران
از نظر غلظت ســطح پایینی دارند اما برای ســامتی
انسان بسیار مضر هستند ،گفت« :نخستین مولفه در
احداث آزمایشگاه جدید بررســی سطح آالیندهها در
یورو ۶و ذرات معلق منتشرشــده از خودروهای دیزلی
و س��نگین خواهد بود ».حســینی با بیان اینکه این
نخستینآزمایشگاهمجهزدرکشوراست،گفت«:تالش
خواهیم کرد تا با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه بررسی
دقیقتریدرخصوصخروجیخودروهاداشتهباشیم».

ایسنا| سرپرســت اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری از پیشــنهاد اتحادیه برای اجرای طرحی
تحتعنــوان «تاکســی امدادگر» به ســازمان
امدادونجات هاللاحمر خبر داد .مرتضی ضامنی
در اینباره گفت« :پیشنهاد کردیم تا در قالب این
طرح با راهاندازی ســامان ه مورد نظــر ،رانندگان
منتخب در زمــان بحران و حادثــه با تجهیزات
شهریحضورپیداکردهوخدماتیارایهدهند».
او با بیان اینکه غافلگیری برف تهران فقط در
حوزه تاکســیرانی نبود و در همه حوزهها اتفاق
افتاد ،گفــت« :به همین منظــور طرحی تحت
عنوان«تاکسیامدادگر»رابهسازمانامدادونجات
پیش��نهاد کردیم .درباره این طرح صحبتهای
مقدماتی انجام شده و درحال حاضر در جلسات
کارشناسی به منظور بررسی طرح برگزار میشود.
در حقیقت از طرف اتحادیه تاکســیرانی شهری
کشور اعالم آمادگی شده اســت و امیدواریم به
جمعبندینهاییبرایاجرایآنبرسیم».
سرپرست اتحادیه تاکســیرانیهای شهری با
اشاره به اینکه در شهرهای کشــور و بهویژه در
شهرهای باالی 100هزار نفر جمعیت در اتحادیه
تاکســیرانی ظرفیت خوبی وجود دارد ،بهطوری
که بالغ بر 250هزار تاکســی در این شهرها ارایه
خدمات میدهنــد ،گفت« :یکــی از مهمترین
موضــوع در مســائل امدادی ،رســیدن بهنگام
امدادگر سر صحنه حادثه اســت و تاکسیها به
ح شهرها دارند،
علت پراکندگی خوبی که در سط 
برای این موضوع مناسب خواهند بود .در حقیقت
درتهران80هزارتاکسیداریمکهدرنقاطمختلف
شهر پراکنده هستند .بنابراین اگردرصدی از این
تاکسیها آموزش ببینند و در حوزه امدادی وارد
شوند ،میتوانند در آتشسوزی و حوادث جرحی
که ممکن است برای مردم اتفاق بیفتد ،وارد عمل
شوند».
بــ ه گفتــه او ،در این ســامانه با اســتفاده از
نرمافزارهای برخط اگــر اتفاقی دریک محله رخ
دهد،هشداریبهسمترانندگانوامدادگرانیکه
نزدیک حادثههستند ،فرستاده شده و آنها موظف
میشوند ،ضمن حاضرشدن در صحنه اقدامات
اولیه را نسبت به حادثه انجام دهند تا امدادگران
تخصصیواردصحنهشوند.
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 تاکســیها 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 1888و در شهرهای دیگر نیز
سامانهای مشخص توسط شهرداریهای مربوطه
درنظر گرفته شده است ».او با بیان اینکه در هر
شهری ،شــهرداری و ســازمان تاکسیرانی شهر
مربوطه موظف است بر تاکسیها نظارت داشته
باشد ،گفت« :با روی کارآمدن دستگاههای نوین
و برخط ،رصد فعالیت ناوگان خیلی آسانتر شده
است و در هر شهر بایســتی مجموعه مدیریت
شــهری این اقدام را انجام دهــد .همچنین در
سازمان شهرداریها نیز بحثی درخصوص تهیه
دســتورالعملی برای فعالیت در روزهای بحرانی
وجود دارد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در سطح
شهردراینمواقعنباشیم».
سرپرست اتحادیه تاکسیرانیهای شهری در
بخش دیگری از صحبتهایش به شــایعهای 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 یکمیلیون
تومان بود که اعالم کردیم اگر برای کسی اتفاقی
افتاده ،اعالم کند ،البته گزارشی در این خصوص
داده نشده و این موضوع شایع ه بود و رانندگان را
آزار داد .در حقیقت در این رقم اغراق شده و خارج
ازگرانشدنبود».
توضیحات شهردار تهران
درباره پاداش  45ميليوني اتفاقی

منظور از پاداش اتفاقي ،كمكهاي
تصويبشده به نيازمندان است
ايرنا| شهردار تهران با ارایه توضیحاتی درباره
ردیف «پاداشهــای اتفاقی» در الیحه بودجه
سال  97شهرداری ،گفت« :این ردیف اصال به
معنایپاداشبهکارکنانشهردارینیست».
محمدعلی نجفی درباره يكي از رديفهاي
اليحه بودجــه  97كه مبلــغ آن 45میلیارد
تومان و با عنوان پاداش اتفاقي اســت ،توضيح
داد« :تنها عنوان این ردیف پاداشهای اتفاقی
اســت و بهرغم امکان تغییر عنــوان ،تصمیم
گرفتیم عنوان آن نسبت به سالهای گذشته
تغییری پیدا نکند .ایــن ردیف برای مجموعه
کمکهایی که شهرداری تهران در زمینههای
مختلف به نهادهــا و افرادی که نیازمند کمک
بوده و کمــک به آنها در مرجعــی که از پیش
تعیین و پرداخت آن کمک تصویبشــده در
نظر گرفته شده است ».او با بیان اینکه رقم این
کمک در سالهای گذشته بیشتر بوده است،
گفت« :بهطورکلی تــاش کردیم در ارتباط با
کمکها ،ارقام بودجه شهرداری تهران درسال
 97نسبت بهسال 96کاهش پیدا کند؛ بنابراین
نباید اینگونه تلقی شود که این ردیف به منزله
پاداشبهکارکنانشهرداریاست».

