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شهروند| دادستان مانه و سملقان دستور قلع و قمع درختان کاشتهشــده روی محدوده تاریخی ریوی ،از آثار دوران هخامنشی در غرب خراسانشمالی را
ن شمالیگفت«:باوجوداخطارهایمأمورانیگان
صادرکرد .علیمستوفیان،معاونمیراثفرهنگیادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیخراسا 
حفاظت میراث فرهنگی ،فردی سودجو اقدام به کاشت این درختان روی آثار تاریخی محوطه ریوی کرده بود که میتوانست پیامدهای تخریبی و ویرانگری برای
اینمحدودهباستانیداشتهباشد.بادستوردادستان،اینشخصمتخلفموظفشدعالوهبرکندندرختاندستکاشت،نسبتبهبازگرداندناینمنطقهبهوضع
سابق اقدام کند ».به گفته او کاشت درخت روی بقایای معماری ،از فعالیتهای بسیار مخرب است ،چراکه ریشه درختان موجب تخریب و ازهمشکافتن ساختار
معماریوبقایایاستقراریمیشود.بهگزارش«ایرنا»،محوطهتاریخیریوی،بقایایمعمارییکشهردورانهخامنشیواشکانیباگستره ۱۱۰هکتاررادرخود
یداده استکهاینامراهمیتحراستوحفاظتازاینشهرتاریخیرابهوظیفهایهمگانیبرایهمهفرهنگدوستانتبدیلکردهاست.
جا 

دستور قطع درختان
شهر هخامنشی

بستن کمربند میتواند خطر
مرگ و میر را در سرنشینان
صندلی عقب ۲۵ ،تا ۷۵
درصد کاهش دهد.

همدلی به جای برچسب سیاسی

محمدجواد حقشناس در گفتوگو با «شهروند» :انتظار میرود آقای شهردار و همکارانش همین هفته جزئیات اجرای این مصوبه را اعالم کنند

محمد ساالری در گفتوگو با «شهروند» :شورای شهر وظیفه دارد به منظور صیانت از عزتنفس ،کرامت شهروندان و حقوق شهروندی کنشگری کند

عکس :پایگاه اطالعرسانی شورای شهر تهران

گزارش
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به این بیماری در بیمارستانهای کشور بستری شدهاند؛
این آخرین آمار ابتال به آنفلوآنزا در کشــور است .وزارت
بهداشت هشــدار داده« :ویروس بهشدت مسری است
و در عین حال هم تأکید کرده اســت که میزان پیشروی
بیماری تا دو هفته آینده شــدیدتر میشود اما بعد از آن
فروکشیمیکند ».نزدیکبهیکهفتهازاعالمآغازاولین
موجآنفلوآنزابهکشورمیگذردکهخبرهاازوخامتاوضاع
حکایت دارد .تا هفته گذشته تعداد فوتشدگان آنفلوآنزا
 15نفربودکهبااضافهشدنچهارنفردیگر،تعدادقربانیان،
به  19نفر رســید .این اما تمام ماجرا نیســت ،به گفته
معاون وزیر بهداشت ،چهارهزار نفر هم در بیمارستانها
بستری شــدهاند که مشــکوک به آنفلوآنزا هستند اما
 273نفر مبتالی قطعیاند؛ یعنی از آنها آزمایش گرفته
شده و مشخص شده است که درگیر ویروس آنفلوآنزای
 H1N1یا همان آنفلوآنزای فصلی که قبال به آن خوکی
گفتهمیشد،هستند؛ویروسیکهشدتحملهاشامسال
بیشتر از سالهای قبل است .آمارها هر روز با سرعت قابل
توجهی باال میرود و تختهای بخش عفونی و حاال حتی
عمومی بیمارستانها پر از بیمار است .مسئوالن وزارت
بهداشت این اطمینان خاطر را دادهاند که بیماران نگران
نباشند،داروبهاندازهکافیوجوددارد.
همه چیز از ســرمای زودرس شروع شــد ،موج سرما
امسال زودتر و بهمراتب شدیدتر از ســالهای قبل وارد

مردمی هم در اینباره به ما کمک کنند تا بتوانیم در کنار یکدیگر از
افراد اشرار بودند .هویت افرادی که در اعتراضات شرکت داشتهاند،
اینشرایطعبورکنیم».
کامال تفکیکشده است .هیچگاه گفته نشده است که تمام افرادی
محمد ساالری ،از دیگر اعضای شورای شهر هم به «شهروند»
کهاعتراضکردهاند،اشرارند».
میگوید مصوبه اخیر شورای شــهر اهمیت زیادی دارد و همین
کنشگریبرایحفظعزتنفسشهروندان
هم دلیلی بود که هیچکدام از حاضران جلسه مخالف آن نباشند:
محمدجواد حقشناس ،عضو شورای شــهر تهران هم که در
«شورای شهر تهران بهعنوان پارلمان محلی و در قامت نمایندگان
کمیته سهنفره نظارت بر این مصوبه هم قرار دارد ،به «شهروند»
شقانونیوبه
مردمتهراندرشورایشهروظیفهداردبرایایفاینق 
میگوید شــورا برای سومینبار در ســالهای گذشته به وظیفه
منظور صیانت از عزتنفس ،کرامت شهروندان و حقوق شهروندی
اجتماعی خودش عمل کرده است« :پیش از این درسال  88هم
کهبهآنمعتقداست،کنشگریکند،بنابرایندیروزاعضایشورای
مصوبهای برای دلجویی از خانوادههای آسیبدیده داشتیم و البته
شهر در همین راستا تصمی م گرفتند شهرداری تهران را ملزم کنند
بعد از فاجعه منا در ســال 94هم این اتفاق افتاد و شورا مصوبهای
در زمینه ارزیابی وضع شهروندانی که دچار خسارات روحی ،روانی،
برای همدلی با خانوادهها صادر کرد .حــاال در جدیدترین اتفاق
مالی و حیثیتی شدهاند با توجه به
میخواهیم از خانوادههای حوادث
حوزه اختیاراتی که دارد از مسیر
اخیر دلجویی کنیم .هفته گذشته
شورای شهر تهران بهعنوان پارلمان
قانونی به ایفای وظیفه انســانی
با خانم ابتکار هم دیدار داشــتیم
و ایشــان از پیگیریهایشان از محلی و در قامت نمایندگان مردم تهران در خود بهعنوان نهادی عمومی اقدام
مصوبه شورای سوم گفت و اینکه شورای شهر وظیفه دارد برای ایفای نقش کند».
بهگفتهاو،شورایشهربهمنظور
همچنان پیگیر خانوادههای آن
اتفاقات اســت که در نوع خودش قانونی و به منظور صیانت از عزتنفس ،ضمانت قانونیداشتن این مصوبه
کرامت شهروندان و حقوق شهروندی که به کمیتهای سهنفر iتشکیل داد تا در
اتفاقخوبیاست».
یکبازهزمانیمشخصاینمصوبه
به گفته او ،جلساتی با شهرداری
آن معتقد است ،کنشگری کند
را محقق کند .این کمیته نظارت
گذاشته خواهد شــد و شهردار و
بر نحوه اجرای مفاد این مصوبه را
همکارانش باید از امــروز به فکر
بهعهده دارد و البته پیشنهادهایی هم در مفاد مصوبه داشتند که
عملیاتیشدن این مصوبه باشــند« :انتظار میرود آقای شهردار
آنها را اِعمال کردند« :معاونت برنامهریزی نماینده شهرداری بود.
و همکارانش همیــن هفته جزئیات اجرای ایــن مصوبه را اعالم
درواقع صیانت از اموال شــهروندان ،حریم شهروندان و حرمتی
کنند و بگویند قرار است کار را از کجا شروع کنند .ما از شهرداری
که شهروندان به لحاظ حقوقی در شهر دارند به عهده نهاد شهری
میخواهیمباجدیتبااینمصوبهبرخوردکندوبابرنامهایکهارایه
بهعنوان نهاد عمومی است .شورای شــهر برای اتفاقات دیگر در
میدهد ،نهادهای زیردست خود را هم به انجام وظایفش مجاب
کشورتصمیماتیبرایسایرشهرهاهمداشتهاست».
کند ».حقشــناس میگوید« :باید به جای ایجاد چتر امنیتی و
او میگوید در حــوادث اخیر بســیاری از شــهروندان دچار
برچسب سیاسی برای اتفاقاتی از این دست کمی همدالنه با مردم
آسیبهای مادی و معنوی شــدند ،بنابراین اعضای شورای شهر
حرکتکنیموکمککنیم فضایامنیتیکمرنگ شودوجامعهبه
سعی داشتند تا جایی که قانون اجازه میدهد از ظرفیت شهرداری
وضع عادی برگردد :نباید اجازه دهیم این زخم کهنه شود .اگر این
استفادهکنندتابتوانندبخشیازاینمشکالتراکمکنند،البتهقرار
زخم کهنه شود ،ضرر آن بسیار زیاد خواهد بود .امیدواریم نهادهای
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آنفلوآنزا با شدت و سرعت در حال پیشروی اس
چهارهزار نفر در بیمارستانها بستری شدهاند که مشکوک به آنفلوآنزا هستند

مرزهای کشــور شــد و همه را غافلگیر کــرد .آمارها از
کرمانشاه و آذربایجانغربی و شرقی و کرمان و استانهای
شمالیمیآید؛هرکدامباتعدادقابلتوجهیفوتی.
5کانونشیوعآنفلوآنزا؛واکسنبزنید
استانهای گلستان ،مازندران ،کهگیلویهوبویراحمد،
کرمان و خوزستان در کانون شیوع آنفلوآنزا قرار گرفتهاند.
گزارشهای وزارت بهداشت نشان میدهد بیشترین آمار
شیوع این بیماری مربوط به این پنج استان است .علیرضا
رییسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت به ایسنا گفته که
ویروس  H1N1با شــدت بیشتر ،سهم باالیی در شیوع
بیماری آنفلوآنزا دارد« :تمام کسانی که در بیمارستانها
بستری شــدهاند ،مبتال به بیماریهای زمینهای مثل
مشکالت تنفســی و بیماریهای قلبی بودند ».مسعود
مردانی ،عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا ،هم نسبت به آغاز
موج دوم شیوع آنفلوآنزا در کشور هشــدار داده است .به
گفته او ،موج اول این بیماری در اوایل شروع سرما یعنی
از هفتههای اول مهر و آبان شروع میشود و موج دوم آن به
دیوبهمنمیرسد.
حــاال از مبتالیان به نقص سیســتم ایمنی ،کودکان،

سالمندان ،مبتالیان به بیماریهای مزمن قلبی ،ریوی،
ناراحتیهایمزمنعصبی،ناراحتیهایمزمنمتابولیک،
کلیوی ،چاقی مفرط ،زنان باردار ،مبتالیان به ســرطان
و عفونتهای مزمن ماننــد اچآیوی و مصرفکنندگان
مستمرآسپرین،کورتون،افرادتحتدرمانشیمیدرمانی
ورادیوتراپیخواستهشدهتابهتزریقواکسنآنفلوآنزااقدام
کنند؛ هنوز هم دیر نشده است .واکسن آنفلوانزا دارویی
بیضرر و در دسترس و حاوی آنتیژن ویروس است؛ یعنی
قدرت ایمنیزایی دارد .بر همین اســاس افراد در معرض
خطر باید از شهریور واکسن خود را تزریق کنند .اما این به
معنایآننیستکهبعدازاینتاریخامکانواکسیناسیون
وجودندارد.تاریخانقضایاینواکسنتاپایانبهارسالبعد
است ،اما بهتر است گروههای در معرض هر چه زودتر این
واکســن را مصرف کنند .از زمان تزریق واکسن تا حدودا
دو هفته بعد فرد نسبت به بیماری مقاومت پیدا میکند.
درمجموع این واکســن کامال بیضرر است و حتی زنان
باردار هم میتوانند آن را تزریق کنند .حســین عرفانی،
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریــت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشــت ،این توضیحها را داده است .به گفته او،
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طرح کمک به خانوادههای جانباختگان و مجروحان اعتراضات اخیر تصویب شد

فروغفکری|هنوزآماررسمیازتعدادافرادیکهدراعتراضات
دوهفتهگذشتهآسیبدیده وخانوادههایشاندرگیر شدند،اعالم
نشده است؛ اما روز گذشته شــورای شهر تهران طرح دوفوریتی
الزام شــهرداری برای ارایه الیحه رســیدگی بــه خانوادههای
آسیبدیده را بررسی و درنهایت این پیشنهاد را با  ۲۰رأی موافق
تصویب کرد .شهربانو امانی در این جلسه با قرائت دوفوریت این
طرح گفت« :نظر به حوادث تأسفبار اخیر که منجر به واردشدن
خسارات مالی و جانی به برخی از شهروندان تهرانی شد و با توجه
به لزوم رســیدگی به خانوادههای آســیبدیده ،شهردار تهران
موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و در
حد ممکن التیامبخش صدمات روحی ،روانی و اجتماعی نسبت
بهجبرانبخشیازصدماتواردهباشدوگزارشاقداماتاجراشده
را به شــورا ارایه کند ».پس از آن هم کمیتهای سه نفره با حضور
شهربانو امانی ،سید محمود میرلوحی و محمدجواد حقشناس
برای نظارت بر حســن اجرای این مصوبه تشکیل شد .مرتضی
الویری هم پیشنهاد داد که کلمه جانباختگان ،شهدای امنیت
و مجروحان حذف شــده و این طرح در خصوص آسیبدیدگان
باشد« :هر کسی که در این حوادث آسیب دیده چه مأمور راهنما
dیورانندگیوچهیکنوجوانپانزدهسالهبایدحمایتشوند».
در جلسه روز گذشته شورای شهر ،سردار یزدی ،فرمانده سپاه
محمد رسولاهلل(ص) تهران بزرگ هم حاضر شد و با بیان اینکه در
حالشناساییکشتهشدگانهستندوبهخانوادههایشانسرکشی
میشود ،گفت« :همانطور که صف آشوبگران از مردم جدا شد،
صف کسانی که جانشــان را بیگناه از دســت دادند نیز از صف
کســانی که به نوعی میخواستند اموال عمومی را تخریب کنند،
جدا میشود ».او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است افرادی به
اشتباهکشتهشدهباشندهمگفت«:ایننیزبررسیمیشودامااالن
نمیتوانیمدرموردآناظهارنظرکنیمولیبهدقتبررسیمیشود
کهدلیلکشتهشدنافرادچهبودهاست».
رســیدگی به خانواده آســیبدیدگان در حالی روز گذشــته
موضوع اصلی شورای شهر تهران بود که الیاس حضرتی ،نماینده
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی ،هم خبر از دیدار جمعی
ازنمایندگانباخانوادههایکشتهشدگانومصدومانناآرامیهای
اخیر داد و به «ایسنا» گفت« :حســاب معترضان از تعداد بسیار
اندکی که جزو اوبــاش و نیروهای آموزشدیده و ســازمانیافته
بودند ،جداســت و به همین دلیل دولت و حکومت هم باید برای
تسلی خاطر خانوادههای کشتهشــدگان و مصدومان که عمدتا
دچار مشکالت اقتصادی هم بودند ،این دلجویی را از انجام دهند
تااین خانوادههاخود رابیگانهازنظامندانند.بههمیندلیل تصمیم
داریم در چند روز آینده با تعدادی از همکاران مجلس به خانواده
کســانی که در ناآرامیهای اخیر اعضای خانواده خود را از دست
دادند یا افرادی از خانواده آنها دچار مصدومیت شــدند ،سرکشی
کنیم؛ چراکه درواقع این افراد هم خانواده و فرزندان ما هستند».
از طرف دیگر ،حسامالدین آشنا ،مشاور فرهنگی رئیسجمهوری،
هم گفت که همه افرادی کــه برای اعتراض بــه خیابان آمدند،
اغتشاشگرنبودند«:البتهرئیسدفتررئیسجمهوریدرارتباطبا
این افراد توضیحات الزم را داده است و بهطور قطع تمام مسئوالنی
خ خواهند داد ».او در پاسخ به
که باید در اینباره پاسخ بدهند ،پاس 
این پرسش که باالخره افراد در خیابان را چه باید تلقی کنیم؟ به
«ایلنا» گفت که در اینباره مقام معظم رهبری ،رئیسجمهوری و
وزیر کشور صحبت کردهاند« :هیچکس اظهار نکرده است که تمام
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بر این اســت که ارزیابی از حوادث اخیر صورت بگیرد و به شورای
شهر ارایه شود« .در مفاد مصوبه حمایتها قید شده است با عنایت
به بند دوم ماده  80قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوبسال ،75نظر به حوادث
تأسفباراخیرکهمنجربهواردشدنخسارتجانیومالیبهبعضی
از شهروندان تهرانی ،جانباختگان ،شهدای امنیت و مجروحان شد
و با عنایت به لزوم همراهی و رســیدگی مسئوالن به خانوادههای
آسیبدیده ،شــهرداری تهران موظف اســت با هماهنگی سایر
دستگاههای اجرایی ذیربط و در حد ممکن ضمن التیامبخشی
صدمات روحی ،روانی و اجتماعی نســبت به جبران بخشــی از
خسارات وارده اقدام و گزارش اجرا و اقدامات انجام شده را به شورای
شهرتهرانارایهکند».
مصوبهفعلیجنبهتبلیغاتیپیدانکند
مصوباتی از این دست در شورای شهر ،پیش از این هم وجود
ث سال  ،۸۸شورای شهر تهران با رأی
داشته است .پس از حواد 
اکثریت مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن شورای شهر و
شهرداری تهران مکلف شدند به خانوادههای آسیبدیده از این
حوادثرسیدگیکنند.پسازآن،تعدادیازاعضایشورایسوم
ضمنارزیابیوضعودیدارباآسیبدیدگان،دوگزارشبرایمقام
معظم رهبری تهیه کردند و اقداماتی هم به شهرداری تهران در
ابعاد درمانی ،مددکاری و بازتوانی محول شد که طی سالهای
 ۸۹و  ۹۰پیگیری و رســیدگی شد .معصومه ابتکار که آن زمان
عضو شورا بود ،چندی پیش این اقدامات را در چارچوب قانونی
مصوبات شورا دانسته و گفته بود« :این رسیدگیها به این دلیل
بود که از گسترش و تشدید مســائل جلوگیری شود و در قالب
وظایف نمایندگی مردم دنبال میشــد ».حاال پس از گذشت
نزدیک به 10ســال بار دیگر مصوبهای مانند مصوبه گذشــته
تصویب شده است اما محمد حقانی ،عضو شورای چهارم شهر
تهران به «شهروند» میگوید« :این مصوبه فقط در همان شورای
سوم بررسی شد و هرگز در شــورای چهارم بررسی نشد و ادامه
نیافت ».به گفته او ،اعضای شورای ســوم این مصوبه را تدوین
کرده بودند و فقط هم در همان دوره بعضی از اعضای شــورای
سوم به دیدار تعدادی از خانوادههای آسیبدیده رفتند« :بعضا
کمکهای مالی هم برای آنها جمع میشــد ،اما اصال مصوبهای
نبود که به دقت اجرا شــود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت .الزم
اســت مراقب باشــیم مصوبه فعلی به این وضع دچار نشود».
حقانی میگوید شهرداری ارگانی است عمومی ،نزدیک به مردم
و به دلیل خدماتی که ارایه میدهد خیلی با مردم درگیر است،
بنابراین در اینگونه مصیبتها هم موظف اســت به داد مردم
برسد؛ این درحالی اســت که تاکنون هیچ آمار دقیقی از تعداد
آسیبدیدگان در تهران ،تعداد کشتهها و زخمیها داده نشده
اســت و هنوز هم مقام مســئولی در اینباره اظهارنظر درستی
نکرده است« :الزم است ابتدا بدانیم چه تعداد خانواده به صورت
مستقیم درگیر این ماجرا هستند تا بعد بتوانیم به وضعیتشان
رسیدگی کنیم ».به گفته او ،آنچه تاکنون اعالم شده آمار آسیب
به اموال عمومی اســت و تعداد افرادی که بهصورت مســتقیم
و غیرمستقیم درگیر این اتفاق هســتند ،مشخص نیست« :از
خانوادهای که عضوی از آن کشتهشده ،نمیتوان با پول یا کمک
مالی حمایت کرد .حمایتهای روانی و عاطفی الزم است .باید با
آنها صحبت کرد و دید چطور میتوان مصیبتشان را تسکین
داد.کارسختیاستکهامیدوارمباجدیتعملیاتیشود».

ویروس آنفلوآنزا بهطور مرتب در حال جهش و تغییر است
و همین هم شده تا عالیم ابتال به این بیماری افزایش پیدا
کند .تب باالی  39درجه و ســرفه دو نشانه اصلی ابتال به
آنفلوآنزاست و میتوان به آن بدندرد و سردرد را هم اضافه
کرد .یکی از مهمترین ویژگیهای ابتال به این بیماری بروز
ی که در سرماخوردگی،
ناگهانی عالیم آن اســت .در حال 
عالیم بهتدریج خودش را نشــان میدهند .از همه اینها
مهمتراینکهدرماناینبیماریباآنتیبیوتیکامکانپذیر
نیســت« :مصرف مایعات گرم و غذاهای ســبک بسیار
کمککننده است و بهتر اســت از غذاهای سرخکردنی،
چرب ،سرکه و ...خودداری شود».
چهبایدکرد؟
آنفلوآنزا بیماری حاد تنفســی تبدار ناشی از ویروس
اســت که به صورت همهگیر در سراسر دنیا بهخصوص
در فصل زمستان شایع میشــود .با توجه به ویژگیهای
این بیمــاری ،تأکید میشــود که افراد از دســتدادن،
روبوسیکردن و حضور در جم ع افرادی که مبتال به این
بیماریاند ،خودداری کنند .همچنین دستها را مرتب
بشویند؛ چراکه ویروس آنفلوآنزا از طریق دست حداقل
میتواند به مدت نیمســاعت قدرت انتقــال عفونت را
داشته باشــد .افراد باید هنگام سرفه و عطسه دهان خود
را بپوشــانند و در صورت دسترسینداشتن به دستمال
از آستین لباس خود اســتفاده کرده و جلو دهان خود را
بگیرند.

خبر
دوسال پس از تصویب قانون هوای پاک
هنوز بودجه مشخصی برای این قانون وجود ندارد
تذکر به بیتوجهی
به قانون هوای پاک

شــهروند| بعد از گذشت دو ســال از تصویب قانون هوای
پاک ،اعضای شــورای شــهر میگویند بیتوجهی به ابزارهای
قانونی ،تهران را گرفتار آلودگی هوا کرده اســت .دیروز شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد که هوای پایتخت پس از
هشت روز در شرایط سالم قرار گرفت .این اتفاق ،پس از تجربه
دو روز وضع قرمز اگرچه به مدد جریان باد افتاد ،اما صبح دیروز
اعضای شورای شهر همچنان از بیثمربودن برنامهها برای بهبود
کیفیت هوا گفتند ،عالوه بر این معاون محیطزیســت انسانی
سازمان حفاظت محیطزیست هم گله کرد که پس از گذشت
دوسال از تصویب قانون هوای پاک هنوز اجرای این قانون هیچ
بودج ه مشخصی ندارد .در روزهای گذشته مدیرعامل شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران هم راهــکار مقابله با آلودگی هوا را
اجرای مصوبات و قوانینی دانسته بود که اجرایشان به بهانههای
ق افتاده اســت .اینطور که مسعود تجریشی،
مختلف به تعوی 
معاون محیطزیست انسانی ســازمان حفاظت محیطزیست
به ایسنا گفته است ،اختصاصنیافتن بودجهای مشخص برای
اجرای قانون هوای پاک یکی از عوامل آلودگی هواست« :سازمان
حفاظت محیطزیست حدود 6ماه گذشته نامهای برای دولت
ارسال و درخواست کرد بخشی از منابعی را که از طریق افزایش
قیمتانرژیایجادمیشود،برایالزاماتزیستمحیطیوخرید
اتوبوسهای نو ،از رده خارجکردن تاکســیهای فرسوده و سایر
اقداماتی که بهبود کیفیت هوا در کشور را به دنبال دارد و حتی
مصوبات دولتی نیز هســتند ،هزینه کند ،اما متاسفانه درحال
حاضر سیاست دولت این نیســت که درآمد حاصل از افزایش
قیمت بنزین را به اجرای اقدامات زیســتمحیطی اختصاص
دهد ».به گفته او در بودجههای سنواتی و قانون برنامه پنج ساله
ششم نیز هیچ ردیفی برای اجرای قانون هوای پاک دیده نشده
است .اشاره تجریشی به اجرانشدن قانون درحالی است که برای
نمونه تاکنون برای اجرای ماده  ۸قانون هوای پاک که درباره از
رده خارجکردن وســایل نقلیه موتوری فرسوده است ،اقدامات
چشمگیریصورتنگرفتهاست.
روز گذشته شورای شهر هم صحنه بحث درباره آلودگی هوا
ن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه
بود .محس 
یکیازراهکارهایکاهشآلودگیهواتقویتسیستمحملونقل
عمومیدرشهراست،گفت«:وضعیتحملونقلعمومیتهران
طی ۳۰سال سپری شده از پایان جنگ ،در بدترین شرایط قرار
دارد ».به گفته او با وجود تکرار لزوم تقویت سیستم حملونقل
عمومی تهران ،هنوز اقدامی اجرایی صورت نگرفته است و اگر
راجع به این موضوع اقدامی عاجل از ســوی دولت و شهرداری
انجامنشود،وضعازشرایطفعلیبهمراتببدترخواهدشد.
ازسویدیگرمجیدفراهانی،رئیسکمیتهبودجهشورایشهر
تهران به ماده  9قانون هوای پاک اشــاره کرد که وزارت کشور را
موظف میکند با همکاری دیگر نهادها زمین ه نوسازی ناوگان
حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بزرگ را در مدت
پنجسال از طریق یارانه ،تسهیالت یا صفرکردن سود بازرگانی
واردات خودروهای هیبریدی به انجام برساند یا در بخش دیگری
که وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی هرساله
ناوگانحملونقلدرونشهریرابهمیزان5درصدنوسازیکند،
اما چنین نکرده است« :با وجود این وظایف قانونی میبینیم که
وزارت کشــور بعد از تصویب این قانون یک اتوبوس هم تأمین
نکرده است ،برهمین اســاس ب ه نمایندگی مردم به وزیر کشور
تذکرمیدهم».علیخانی،رئیسکمیسیونحملونقلوترافیک
شورای اسالمی شهر تهران هم پیش از آغاز صحن علنی شورای
اسالمی شهر تهران گفت« :قوانین و مصوبات زیادی در این حوزه
وجود دارد ،در بسیاری از این مصوبات نامی از شهرداری تهران
عنوان نشده ،اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از قوانین
در این مورد اجرا نشده و مجلس باید پیگیر علت اجرانشدن این
قوانین باشد .مدیریت شــهری تالش خود را در این حوزه انجام
داده است».
«فارابی» و «عطار»
در فهرست گرامیداشت یونسکو
شهروند| دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو -ایــران ،از
قرارگرفتن نام ابونصر فارابی و عطار نیشــابوری در فهرســت
گرامیداشــت کمیســیون ملی یونســکو خبر داد .حجتاهلل
ایوبی با اشــاره به بزرگداشت شیخ شــهابالدین سهروردی
ت هزار و هفتصد و پنجاهمین ســالروز تأسیس
و گرامیداشــ 
دانشگاه جندیشاپور از سوی کمیسیون ملی یونسکو در سالی
که گذشــت؛ گفت« :هر دوسال یکبار کشــورها میتوانند دو
شخصیت برجســته خود را که تولد و وفات آنان در مضربی از
 ۵۰است ،به یونسکو معرفی کنند و بزرگداشت این شخصیتها
برگزار شود ».او با بیان اینکه بعد از بررسی گروههای کارشناسی
درنهایت دو شــخصیت «ابونصر فارابی (معلم ثانی)» و «عطار
نیشابوری» برای معرفی به یونسکو به منظور ثبت در «فهرست
گرامیداشت یونسکو» انتخاب شدند ،ادامه داد« :ابونصر فارابی از
مفاخر ایران در علوم زبان و ریاضیات و کیمیا و هیأت و موسیقی و
طبیعیاتوالهیاتوعلوممدنیوفقهومنطقبودهاست،بنابراین
بزرگداشت این نابغه اندیشمند که در هم ه عمر در راستای پیوند
وتلفیقدینوفلسفهدرتاریخاندیشهاسالمیتالشکرد،اتفاقی
بزرگ است ».به گزارش ایسنا ،ایوبی در ادامه با اشاره به جایگاه
«عطار نیشابوری» و قرارگرفتن نا ِم این عارف و شاعر نامی کشور
درفهرست«گرامیداشتیونسکو»گفت«:نامعطارکهعمرخود
را در ســده  6و  7هجری در راه سیر سلوک گذاشت نیز در این
فهرست قرار گرفته و شاهد برپایی بزرگداشت این عارف و شاعر
نامآورایرانهستیم».

