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فرماندار تهران از ابالغ مصوبه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی از ســوی دبیرخانه هیات حل اختالف وزارت کشــور به فرمانداری تهران 
خبر داد.

عیسی فرهادی گفت: در این مصوبه افزایش 10 درصدی کرایه تاکسی ها و افزایش 15 درصدی نرخ کرایه اتوبوس و مترو به تصویب رسیده است 
که این مصوبه به فرمانداری تهران ابالغ شده است.

به گزارش ایســنا، فرماندار تهران در خصوص دعوت از منتخبین پنجمین دوره شــورای اسالمی شــهر تهران ری و تجریش نیز گفت: منتخبین 
دوره پنجم شورای شهر تهران برای 12 مرداد ماه دعوت خواهند شد تا فعالیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران ری و تجریش آغاز شود.

سیستم حمل و نقل عمومی و کارکرد واقعی آن در تهران

ابالغ افزایش نرخ 
کرایه ها به فرمانداری 

تهران  گزارش 

خبر

با توجه به افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد 
شهرنشــینی نیاز به حمل و نقل عمومی در شــهرهای 
کشــور به یک ضرورت تبدیل شده است که مدیریت 
شــهری هرچه در این جهت قدرتمندتر ظاهر شــود 
رضایت عمومی باالتری کســب خواهد کرد و برعکس 
عملکرد ضعیف در این مقوله سبب کاهش میل استفاده 
مردم از وســایل حمل و نقل عمومی شده و در پی آن 
ترافیک ســنگین و آلودگی هوا و بسیاری از معضالت 

دیگر در پی خواهد داشت.
بي شــک دنیاي امروز ما با ســرعتي بیشتر از آنچه 
تصور می کنیم، در حال پیشــرفت و توســعه است و 
روزي نیست که اخبار جدیدي درباره پیشرفت هاي به 
دست آمده در زمینه هاي مختلف و به خصوص دستیابي 
محققان به فناوري هاي نوین که ســایه آن را بر ابعاد 
مختلف زندگي احســاس می کنیم، اعالم نشود. با این 
که در اغلب کشــورها استفاده از فناوري هاي ارتباطي 
امکان عدم حضور افراد براي انجام کارهاي مختلف را 
از طریق اینترنت یا دیگر فناوري هاي ارتباطي به وجود 
آورده اســت، اما همچنان در بسیاري از کشورها مانند 
کشور ما میزان عبور و مرور و رفت و آمد افراد در سطح 
شهرهاي بزرگ در مقایســه با گذشته به میزان قابل 
توجهي افزایش یافته و بــه یکي از ضروریات زندگي 

شهروندي مبدل شده است.
افزایش تعداد اتومبیل هاي شخصي تا جایي صورت 
گرفته اســت که اغلب خانواده ها بیش از یک اتومبیل 
دارند و این به آن معناســت که هر روز بیش از پیش، 
شــاهد مشــکالت ناشــي از ناکارآمدي سیستم ها و 
زیرســاخت هاي ترافیک در سطح شــهرهاي بزرگ 
خواهیم بود. شاید برایتان جالب باشد که در رده بندي 
کشــورهاي مختلف بر اساس ســهمی که روش هاي 
جایگزیــن اســتفاده از اتومبیل هاي شــخصي مانند 
سیســتم هاي حمل و نقل عمومي، دوچرخه سواري یا 
حتي پیاده روي در نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از 
امکانات عمومی در این کشــورها داشته اند، کشورهاي 

اروپایــي مانند هلنــد، دانمارك، ایتالیا، فرانســه و ... 
رتبه هاي نخســت این فهرســت را به خود اختصاص 
داده انــد و ایــن در حالي اســت که ایــن موضوع در 
کشــورهاي آســیایي کمتر مورد توجه بوده است. در 
اغلب کشورهاي اروپایي وسایل حمل و نقل عمومی و 
حتي اســتفاده از دوچرخه از جایگاه بســیار مهمی در 
ســفرهاي درون شهري برخوردار اســت و معموالدر 
این کشــورها سیســتم هاي حمل و نقل ریلي مناطق 
وسیعي از محدوده ترافیکي شــهرها را تحت پوشش 

قرار می دهند.
البته باید پذیرفت که اطالع رساني و همچنین زمان 
بنــدي دقیق از جمله عوامل مهمی هســتند که نقش 
بسیار مهمی در گســترش کاربرد سیستم هاي حمل و 
نقل شهري در این کشورها داشته اند و به این ترتیب 
از آنجا که همه قطارها و اتوبوس ها بموقع در ایستگاه 
مستقر می شوند و در ساعت مشخصي ایستگاه را ترك 
و در ایســتگاه بعدي توقف می کنند، افــراد می توانند 
براســاس یک برنامه زمان بندي شــده مشــخص از 
اتوبوس یا مترو استفاده کنند و سر ساعت مشخصي به 

مقصد مورد نظرشان برسند.
بــا توجه به این موارد تمامی مســئولین شــهرها در 
شــورایی به نام شورای ترافیک گردهم جمع می شوند 
تا تصمیمات باالدســتی برای حل مشکالت ترافیکی 
یک شــهر اتخاذ شــده و به آن عمل کننــد، یکی از 
این موارد پوشــش ســفرهای درون شهری روزانه در 
تهــران و رضایت شــهروندان از ارائه خدمات حمل و 
نقل عمومی است، چرا که رضایت مردمی میزان اعتماد 
عمومی به استفاده از وســایل نقلیه عمومی را افزایش 

می دهد.
با این وجود این ســوال پیش می آید که سهم واقعی 
حمــل و نقل عمومی برای پوشــش ســفرهای درون 
شــهری روزانه در تهــران چقدر بــه واقعیت رضایت 
مردم نزدیک اســت. در این زمینه شهرام جبارزادگان 
کارشناس شهری معتقد است که سهم واقعی حمل و 
نقل عمومی از پوشش سفرهای درون شهری روزانه در 
تهران، با آنچه از جانب مسئوالن مطرح می شود، تفاوت 
اساسی دارد. وی می افزاید: به موجب طرح جامع شهر 
تهران، ســهم حمل و نقل عمومــی در جابه جایي هاي 

شــهري باید به ٧٥ درصد برسد که در این میان، سهم 
شــبکه ریلي )مترو( ٣٠ درصد، ناوگان اتوبوسراني ٢٥ 
درصد و ناوگان تاکســیراني ٢٠ درصد است. در ابتدا، 
بایــد ببینیم حمل و نقل عمومی در تهران، امروز از چه 
جایگاهي برخوردار اســت و در کجا قرار دارد؟ در حال 
حاضر به طور متوســط روزانه بالغ بر ٢٠ میلیون ســفر 
در شــهر تهران انجام مي شود. مسئوالن مربوطه ادعا 
مي کنند سهم حمل و نقل عمومی در جابه جایي روزانه 
شــهروندان تهران، ٦٠ درصد و به عبارتي ١٢ میلیون 
سفر در روز است، آماري که مانند بسیاري از آمارهاي 
مشابه، بزرگ نمایي شــده است. واقعیت این است که 
امروز ســهم حمل و نقل عمومی در ترددهاي شهري 
با خوش بیني، ٩ میلیون ســفر است و به سختي به ٤٥ 
درصد مي رسد؛ به عبارتي، در حال حاضر، سهم وسایل 
نقلیه شخصي در تهران به مراتب بیشتر از وسایل نقلیه 

عمومی است.
جبارزادگان این موضوع را به تفکیک مورد بررســی 
قرار می دهد و ادامه می دهد: در زمینه مترو، مسئوالن 
مربوطــه می گوینــد در حــال حاضر روزانــه ٣ تا ٥/ 
٣٣میلیون سفر با مترو انجام مي شود که قطعا این گونه 
نیســت. زیرا ناوگان متروي تهران متشکل از حداکثر 
١٤٠٠ دســتگاه واگن در قالب ٢٠٠ رام قطار است که 
بخش قابل توجهي از آنها شــامل حدود ٥٠ قطار، هر 
روز بــه دلیل نیاز به انجام تعمیــرات جزئي و کلي، از 
سرویس خارج هستند و در نتیجه، حدود١٥٠ قطار باقي 
مي مانند که نســبت به سرویس رساني اقدام مي کنند. 
هر قطار متشــکل از ٧ واگن است که هر واگن روزانه 
دو هزار مسافر را جابه جا مي کند و به عبارتي، هر قطار 
مترو ظرفیت جابه جایي ١٤ هزار مســافر در روز را دارد 
که با احتساب ١٥٠ قطار فعال در خطوط مترو، روزانه 
٢ تا ٥/ ٢ میلیون سفر از طریق مترو انجام مي شود که 
یک میلیون کمتر از آمار مورد ادعاســت و البته همین 

عدد نیز در روزهاي تعطیل تقریبا نصف مي شود.
این کارشــناس شهری به وســیله نقلیه اتوبوسرانی 
اشــاره می کنــد و می گویــد: در زمینه اتوبوســراني، 
مســئوالن مربوطه مدعي انجام روزانه ٥/ ٤٤ میلیون 
سفر با اتوبوس هستند که مسلما این گونه نیست. زیرا 
ناوگان اتوبوســراني تهران متشــکل از حدود ٦ هزار 

دســتگاه اتوبوس شــامل ٤ هزار اتوبوس تک کابین 
و ٢ هزار اتوبوس دوکابین اســت کــه هر روز بخش 
قابل توجهي از آنها به دلیل اســتهالك و فرســودگي 
از کار مي افتند و به تعمیرگاه اعزام مي شــوند و عمال 
روزانه ١٥٠٠ دســتگاه اتوبوس از چرخه خدمات رساني 
خارج مي شــوند.  روزانه هردســتگاه اتوبوس دوکابین 
حدود ١٢٠٠ مســافر و هر دستگاه اتوبوس تک کابین 
نیز حدود ٦٠٠ مســافر را جابه جا مي کنند؛ به عبارتي، 
١٥٠٠اتوبوس فعال دوکابین روزانه حدود 8/ ١ میلیون 
و ٣ هزار اتوبوس فعال تک کابین نیز روزانه حدود 8/ ١ 
میلیون مسافر دیگر و جمعا هر روز ٦/ ٣میلیون مسافر 
را جا به جا مي کند که با ٤ و نیم میلیون مســافر مورد 
ادعا فاصله بســیاري دارد.وی به بخش تاکسیرانی نیز 
اشــاره می کند و ادامه می دهد: در بخش تاکسیرانی، 
تاکسي وسیله حمل و نقل عمومی نیست، بلکه وسیله 
حمل و نقل نیمه عمومی اســت، موضوعي است که در 
آینده به آن مي پردازیم. در این بخش نیز مســئوالن 
مربوطه داعیه جابه جایي روزانه ٥/ ٤ میلیون مســافر با 
تاکسي را دارند که یقینا این گونه نیست.  زیرا، ناوگان 
تاکســیراني تهران متشکل از ٧8 هزار دستگاه تاکسي 
است که حداکثر دوســوم آنها، یعني ٥٢ هزار دستگاه 
تاکسي در سطح شهر و در خطوط تاکسیراني مشغول 
به کار هستند و ٢٦ هزار دستگاه باقي مانده، به نحوي 
از انحا و به صورت دائم یا موقت از گردونه خدمات دهي 
خارج هســتند و تنها در داخل آمار سازمان تاکسیراني 
قرار دارند. هر دســتگاه تاکسي روزانه حدود ٦٠ مسافر 
را جابه جا مي کند؛ به عبارتي، ٥٢ هزار دستگاه تاکسي 
فعــال، روزانه حــدود ٣/ ١ میلیون مســافر را جابه جا 
مي کننــد که بــا ٥/ ٤ میلیون مســافر ادعایي فاصله 

فراواني دارد.

شهال منصوریه 

محققان می گویند تغییرات اقلیمی برای دهه های پیش 
رو تبعــات خوبی نخواهند داشــت. این تحقیقات نشــان 
می دهــد تغییرات آب و هوایی ســبب هجوم موج گرمای 
مرگباری در آینده خواهد که نقاط بیشتری از کره زمین را 
درگیر می کنند و البته به مشکل بسیار جدی تری نسبت به 

وضعیت فعلی تبدیل می شود.
به گزارش خبرگزاري خبرآنالین و به نقل از ســي ان ان، 
تحقیقات می گویند در صورت انتشار گازهای گلخانه ای به 
میزان فعلی، تا سال ٢١٠٠ سه نفر از چهار نفر بر روی کره 
زمین دست کم بیســت روز در سال را در معرض گرما و 

زطوبت مرتبط با این امــواج قرار می گیرند.در حال حاضر 
این عدد یک نفر از سه نفر است.

همین تحقیقات نشان داده است اگر انسان برای کاهش 
انتشار گازهای فسیلی تالش بسیاری کند و از انتشار آنها 
تا جایی کــه می تواند جلوگیری کنــد، یعنی دقیقا همان 

چیزی که در توافق نامه آب و هوایی پاریس قید شــده اما 
بــاز هم افزایش دمای هوا و رطوبــت، هجوم امواج گرما 
را در پی خواهند داشت.ســی ان ان در عیــن حال در این 
گزارش کنایه ای به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از 

توافق نامه آب و هوایی پاریس زده است.

گرمای مرگبار، تهدیدی برای آینده کره زمین

آلودگی هوا بر روی کودکانی که داخل خودرو هســتند،  
بسیار بیشتر از کودکانی که بیرون خودرو هستند، اثرگذار 

است.
سولماز احدی کارشــناس شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران در این باره گفت:  نتایج مطالعات انجام شده بر روی 
کودکان که ١٢ ژوئن ٢٠١٧ در نشریه گاردین منتشر شده 
نشان می دهد کودکانی که با استفاده از دوچرخه و یا پیاده 
به مدرســه می روند در معرض آلودگی کمتری نسبت به 

کودکانی که با اتومبیل به مدرسه می روند، قرار دارند. 
پروفســور دیوید کینگ مشاور ارشــد علمی درباره این 
مطالعه گفته: خودرو جعبه جمع آوری گازهای سمی است. 
در خــودرو، کودکان عمومًا در معرض مواجه با ســطوح 
باالتر آلودگی هوا نســبت به هوای بیرون قرار دارند. وی 
در مصاحبه با گاردین ضمن توصیه به استفاده از دوچرخه 

و پیــاده روی برای رفتن به مدرســه اذعان کرد: آلودگی 
هوا می تواند باعث آسیب ریوی کودکان شده و تحقیقات 
جدید نشان داده که آلودگی هوا می تواند بر میزان توانایی 
یادگیری کودکان در مدرســه تأثیر داشته و عامل آسیب 

DNA کودکان شود.
به گفته احدی،  شــما ممکن اســت با خودروی پاکی 
رانندگی کنید، اما کودك شــما در صندلی عقب ماشین، 
در جعبه ای از دود ناشــی از خودروهای اطراف شما قرار 
داشته باشد. طیف وسیع مطالعات صورت گرفته، نشانگر 
مواجه با ســطوح باالتر آلودگی برای سرنشــینان خودرو 
نســبت به عابرین پیاده و دوچرخه ســواران مســیرهای 
مشابه دارد. پروفسوراستفان هولگیت، متخصص آسم در 
دانشــگاه ساوتهمپتون نیز در این زمینه گفته: کودکان در 
زمان دوچرخه سواری و پیاده روی، نسبت زمان قرار داشتن 

در داخل خودرو، در معرض مواجه کمتر با ســطوح باالی 
آلودگی هوا هستند.به گزارش مهر، او گفت: آلودگی داخل 
خودرو می تواند ٩ تا ١٢ برابر بیشــتر از هوای خارج باشد 
و کودکان در صندلی عقب، از طریق فن روشــن خودرو 
و پنجره ها، در معرض استنشــاق آالینده های خروجی از 
اگــزوز خودروهای اطراف قرار دارند. کودکان نســبت به 
بزرگساالن نســبت به آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند و 
آلودگی هوا خطر ابتال به حساســیت، آســم و مشکالت 
تنفســی را در کودکان افزایش می دهد. مطالعات مشابه، 
نشاگر کاهش توانایی تمرکز و اختالالت رشد سلول های 
عصبیDNA و سیســتم ایمنی کودکان در مواجه با 

آلودگی هوا بوده است.
هولگیــت ضمن اشــاره بــه مزایــای پیــاده روی و 
دوچرخه ســواری در کاهــش آلودگــی هــوا و افزایش 

فعالیت های بدنی افراد، گفت برخی والدین به اشتباه فکر 
می کنند هوای داخل خودروشان آلودگی کمتری نسبت به 
خارج خودرو دارد. بن بارت از دانشــگاه کینگ لندن نیز 
ضمــن اندازه گیری میزان مواجه افــراد با آلودگی هوا در 
اتومبیل، اتوبوس، دوچرخه و درحال پیاده روی در شــهر 
لندن طی ســال ٢٠١٤ گفت، راننــدگان خودرو با تفاوت 
زیادی، در معرض ســطح باالتر آلودگی قرار دارند و این 
تفکر که با نشســتن در داخل خودرو از آلودگی هوا فرار 

می کنید، اشتباه است.

فضای خودرو برای کودکان مثل جعبه دود است

ادامه آب یاری 
با فاضالب در 
مزارع سبزی 
جنوب تهران

رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از 
اجرای طرح ایمنی فاضالب خبر داد و گفت:  آبیاری مزارع سبزی و صیفی در برخی 

شهرها از جمله جنوب تهران ادامه دارد. 
خســرو صادق نیت افزود: متاســفانه آبیاری با فاضالب در مزارع سبزی و صیفی 
برخی شــهرها و اســتانها از جمله جنوب تهران همچنان ادامه دارد و متاسفانه هنوز 

این مشکل به طور کامل بر طرف نشده است.
وی گفــت: برای برخورد با این پدیده به خصوص با توجه به احتمال بروز مواردی 
از بیماری وبا و انتقال این بیماری، از طریق آلودگی های ناشی از فاضالب، استان ها 
و شــهرهایی که مزارع آنها با فاضالب آبیاری می شــود با همــکاری وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت نیرو، شناسایی شده اند. رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت اضافه کرد:  برای مقابله اساسی و جدی با این پدیده غیر بهداشتی، برنامه 
جدیدی با عنــوان »برنامه ایمنی فاضالب« با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی و 
وزارت نیرو آماده شــده که بر اساس آن مسیرهای آبیاری با فاضالب شناسایی شده 
تا از انتقال فاضالب جلوگیری شود و به نوعی برنامه پیشگیرانه را اجرا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در گذشته برخورد با پدیده آبیاری مزارع با فاضالب به این شکل بود 
که به صورت موردی با مواردی که آبیاری با فاضالب داشتند، برخورد می شد و عالوه 
بر اینکه کشاورزان و استفاده کنندگان از فاضالب در مزارع به دستگاه قضایی معرفی 
می شــدند،محصوالت آنها نیز معدوم می شــد. به گزارش ایرنا، صادق نیت گفت: در 
برنامه جدید یک پله جلوتر رفتیم و با شناسایی مسیرهای انتقال فاضالب و جاهایی 
که فاضالب از سیستم خارج می شود تا به محل نهایی و مزارع برسد، این مسیرها را 
با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت نیرو مسدود می کنیم و به نوعی چرخه 
انتقال فاضالب به مزارع بسته می شود و به این ترتیب امکان استفاده و بهره برداری 
از فاضالب در مزارع کشــاورزی از بین می رود. وی افزود: این برنامه تدوین شده و 
از تیر امســال با همکاری وزارت بهداشــت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در 
سراســر کشور اجرا می شود. بیماری وبا یک بیماری میکروبی)باکتریایی( است که از 
طریق آلودگی های محیطی می تواند انتقال پیدا کند و با اســهال شدید، می تواند در 

مواردی به مرگ فرد مبتال منجر شود.

علی رغم وجود نظرات متعدد کارشناســان درباره مرگ هیرکان )پلنگ رهاسازی 
شــده در پارك ملی گلســتان(، گزارش نهایی دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط 

زیست برای ما فصل الخطاب می باشد.
مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست 

با بیان این مطلب به تشریح روند رهاسازی حیات وحش به طبیعت، پرداخت.
مجید خرازیان مقدم، درباره سیاست و رویه سازمان حفاظت محیط زیست در مقوله 
رهاســازی گونه های حیات وحش اظهار کرد: اگر یک جانور وحشــی به هر دلیل از 
طبیعت گرفته و به ســازمان محیط زیســت تحویل داده شود، پروسه به این ترتیب 
است که اگر گونه آمادگی رهاسازی و بازگشت به طبیعت داشته باشد، در اسرع وقت 
دســتور بازگشت حیوان به زیستگاه اولیه داده می شود. به گزارش ایسنا، وی با تاکید 
بر اینکه اولویت سازمان محیط زیست بازگشت حیات وحش به طبیعت است، گفت: 
اگر حیوان به دلیل جراحت قابلیت رهاسازی نداشته باشد، در مرکز نگهداری حیوانات 
بعد از تیمار و داشتن شرایط الزم به طبیعت برمی گردد و یا اگر پرونده قضایی مفتوح 
در محاکم قضایی داشــته باشد باید منتظر تعیین تکلیف قضایی و رفع مشکالت آن 

باشیم و سپس نسبت به آزادسازی حیوان در زیستگاه اولیه اقدام می کنیم.
وی افزود: اگر گونه حیات وحش در شــرایطی باشــد کــه در کوتاه مدت قابلیت 
رهاســازی نداشته باشد، در این شرایط آن را یا در مرکز نگهداری حیوانات سازمان، 
حفاظت می کنیم یا آن را به ســایر مراکز مجــاز نگهداری حیوانات به صورت امانی 
تحویل می دهیم تا اگر مشکلی دارد با هزینه خود این مراکز رفع و رجوع  شود و وقتی 

به مرحله ای رسید که قابلیت رهاسازی داشت این اقدام صورت می گیرد.
خرازیان مقدم در مورد وضعیت گونه هایی که شــرایط رهاسازی به طبیعت ندارند، 
گفت: اگر به هر دلیل حیوان قابلیت رهاسازی در طبیعت را نداشته باشد و کارشناسان 
سازمان بر اساس خرد جمعی رهاسازی را تصمیم درستی ندانند، از گونه در یک مرکز 
مجاز نگهداری حیوانات حفاظت می شــود تا در مطالعات و تحقیقات از آن اســتفاده 
شود و در برخی موارد به باغ وحش های مجاز و مورد قبول سازمان منتقل می شود.

این مقام مســئول در سازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: اولویت سازمان 
حفاظت محیط زیســت هم در ســتاد مرکزی و هم در استان ها این است که حیوان 
وحشــی که به هر دلیل از طبیعت جدا شــده در صورت داشتن شــرایط مساعد به 
طبیعت بازگردد. وی در مورد رهاســازی پلنگ ماده که اخیرا مرگ این حیوان محور 
توجه ها نیز قرار گرفته، با تاکید بر اینکه گزارش دفتر بازرسی سازمان محیط زیست 
فصل الخطاب اســت، اظهار کرد: در موضوع هیرکان افراد مختلف در قالب اشخاص 
حقیقی نظرات متفاوتی در این باره ارائه داه اند و علی رغم احترامی که به نظرات همه 
کارشناســان در این موضوع داریم باید تاکید کنم که در بحث هیرکان همانطور که 
قبال در نشســت معاونت محیط زیســت طبیعی همزمان با هفته محیط زیست گفته 
شــد فصل الخطاب ما گزارش دفتر بازرســی سازمان اســت که تا ٤8 ساعت آینده 
اعالم خواهد شــد.خرازیان مقدم در ادامه با اشــاره به وجود کمیته بررسی رهاسازی 
حیات وحش اظهار کرد: برای بررســی پروســه رهاسازی گونه های حیات وحش در 
ســازمان،کمیته ای وجود دارد که قصد داریم با جلب افراد ذی صالح و صاحب نظر در 
این کمیته، آن را تقویت کنیم تا بتوانیم در شرایطی که یک حیوان شاخص در اسارت 
نگهداری می شود در مورد رهاسازی یا عدم رهاسازی آن بهترین تصمیم را بگیریم.

گزارش دفتر  بازرسی 
سازمان محیط زیست 

درباره »هیرکان« 
فصل الخطاب  است

نتایج مطالعات منتشر شده در گاردین نشان می دهد

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
تهران دربــاره نرخ بیکاری اســتان تهــران گفت: 
براساس سرشــماری سال 95نرخ بیکاری در استان 
تهران حدوداً 12درصد اســت و حدود 450هزار نفر 
جویای کار در اســتان تهران هســتند که برای رفع 
مشــکل بیکاری استان نیاز است تا ساالنه 150هزار 
فرصت شــغلی ایجاد شــود که برنامه ریزیهای الزم 

برای این مهم انجام خواهد شد.
نعمت اهلل ترکی در حاشیه سومین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان در جمع خبرنگاران 
گفت: در این جلسه گزارش عملکرد اداره کل دیوان 

محاســبات اســتان تهران در مورد بودجه ارائه شد 
که براین اســاس کاهش انحرافات بودجه را شــاهد 
هستیم؛ برخی دســتگاهها نیز در مورد درآمدهای 

مکلفی کوتاهی کردند که باید گزارش دهند.
وی تاکیــد کرد: اگر دســتگاهی کوتاهی کرده و 
برابــر قانون عمل نکرده اســت طبــق گزارش های 
دیوان محاســبات قطعا باید پاسخگو مراجع نظارتی 
باشد. انحرافاتی که ممکن از در دستگاه های اجرایی 
صورت گرفته باشــد برابر آمارهای ما 27 مورد بوده 
و در بخش شــرکت های دولتی نیــز 67 مورد بوده 
است که مقرر شد این موارد پیگیری شود.وی درباره 

دیگر دستورکار سومین جلسه شورای برنامه ریزی 
و توســعه استان تهران در سال 1396 گفت: در این 
جلســه گزارش اداره کل ثبت احوال اســتان تهران 
درباره ساماندهی وضعیت صدور شناسنامه و بایگانی 
و نگهداری اسناد هویتی در استان تهران ارائه شد و 
همچنین گــزارش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان تهران درباره مهارت آموزیهای کوتاه مدت 
نیز مورد بررســی قرار گرفت.رییس سازمان برنامه 
و بودجه استان تهران با اشــاره به گزارش سازمان 
فنی و حرفه ای استان تصریح کرد: حدود 50درصد 
افراد جویای کار در اســتان مهارت آموزی و شغلی 

ندارند و مقرر شد مهارت آموزی توسط آموزش فنی 
و حرفه ای در 16 شهرســتان و با حمایت از بخش 
خصوصی انجام شود؛ البته آموزشهای الزم مرتبط با 
اشتغالزایی و فرصت شغلی انجام می گیرد و در این 
رابطه مشورت نیز با دستگاههای اجرایی مورد توجه 
خواهد بود.ترکی درباره توجه به تولید و اشتغال در 
سال 96 گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان 
سال 96 حدوداً 100 هزار فرصت شغلی را در استان 
تهران خواهیم داشــت که غالــب آنها در حوزه های 
صنعــت، خدمات ، گردشــگری و فنــی و حرفه ای 

تعریف شده است

نرخ بیکاری در تهران 12درصد است

سرپرســت سازمان اورژانس کشور با اشــاره به آماده باش اورژانس برای پوشش راهپیمایی روز 
قدس در سراســر کشــور، گفت: ١٧هزار نیروی عملیاتی و امدادی در سراسر کشور آماده خدمت 
رسانی به مردم هستند.دکتر پیر حسین کولیوند افزود: بیش از دو هزار ٦٠٠ آمبوالنس، ٦٤ اتوبوس 
آمبوالنــس و ٩٠ موتورالنس همگام با مردم، راهپیمایی روز قدس را پوشــش می دهند.وی گفت: 
همچنین در تهران عالوه بر آمادگی پایگاه های ثابت سطح شهر ناوگان ویژه ی اورژانس متشکل 
از ٢٣ دســتگاه آمبوالنس، ٥ دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، 8 خودروی فرماندهی، ٤موتورالنس و 
١٠٠ نیروی امدادی به صورت ویژه در مســیرهای ١٠ گانه منتهی به دانشگاه تهران، آماده خدمت 
رسانی به مردم هستند. سرپرست سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی 
اورژانس در سراسر کشور با استقرار در مسیرهای اصلی راهپیمایی روز قدس و محل برگزاری نماز 

جمعه این مراسم را پوشش می دهند.

آماده باش 1۷ هزار نیروی اورژانس 
در مراسم روز قدس

معــاون رییس جمهــور در امور زنان و خانــواده درباره 
ایــرادات مطــرح شــده پیرامــون ازدواج فرزندخوانده با 
سرپرست گفت: الیحه ای در دولت برای حذف تبصره ماده 
٢٦ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرســت در 
دســت اقدام است و به مراحل نهایی رسیده است. با حذف 
تبصره مذکور، این مشــکل هم با توجه به انتقادات جدی 

که به آن مطرح بود، حل می شود.
شــهیندخت مــوالوردی در حاشــیه ضیافــت افطــار 
شــیرخوارگاه آمنه دربــاره اقدامات انجام شــده در زمینه 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار گفت: برای توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانوار برنامه های متنوعی را از مسیرهای 
مختلــف پیگیری می کنیم، البته وظیفــه ذاتی در این باره 
نداریم و متولیان دیگری هســتند که برنامه های موثری 

در این زمینه دارند.
وی افــزود: معاونــت زنان بــاب ماموریتــی که برای 

هماهنگی و هم افزایی بین بخشی دارد طرح های متعددی 
را در دســتورکار دارد. اکنون در چارچوب شورای اجتماعی 
کشور طرح جامع توانمندســازی زنان سرپرست خانوار را 
ارائه دادیم و امید است به زودی اعتبار درخواستی با اولویت 
١٥ اســتان اول تخصیص یابد. در این طرح توانمندسازی 

اقتصادی مدنظر است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 
از ابتدای دولت یازدهم طرح پایلوتی را در شــهر ری اجرا 
کردیم که فازهای مختلفی داشت و چون موفق بود مبتنی 
بر آن طرح جامع را ارائه دادیم که از توانمندســازی شروع 
می شــود و تا کارآفرینی ادامه پیدا مــی کند گفت: یکی 
از بندهای ماده 8٠ برنامه توســعه به توانمندســازی زنان 
سرپرست خانوار اختصاص یافته و معاونت زنان ملزم شده 
اســت با همکاری وزارت رفاه برنامه ای را تدوین کند که 
مقدمات آن فراهم شــده و امیدواریم برنامه اثربخشــی را 

داشته باشــیم که باید تا پایان برنامه ششم توسعه به اجرا 
درآمده باشد.

موالوردی در پاســخ به اینکه آیا سیاســت شــما برای 
توانمندســازی زنان صرفا حمایت مالی اســت؟ ادامه داد: 
سیاست بر این اســت که برنامه ها صرفا حمایتی نباشند. 
اکنون برنامه دیگری که در دستورکار دولت قرار دارد نظام 
بیمه چندالیه است. الیه اول، الیه مساعدت است ولی در 
الیه های بعدی سمت و سوی توانمندسازی مدنظر است و 
فاز های بعدی به کارآفرینی می رسد. تالش می کنیم یک 

شبکه ای از همکاری ها را داشته باشیم.
افزایش آمار زنان سرپرست خانوار

وی به ارائه آمارهایی از زنان سرپرســت خانوار پرداخت 
و عنوان کرد: طبق برآورد سرشماری عمومی در سال ٩٠، 
شمار زنان سرپرست خانوار دومیلیون و پانصد هزار نفر بود 
که حتما افزایش پیدا کرده اســت. شــاید اکنون حدود سه 

میلیون و پانصد هزار نفر باشد. 
البته در حال دریافت اطالعات و آمارهای جدید هستیم.

معــاون رییس جمهــور در امور زنان و خانــواده درباره 
ایرادات وارد بر ازدواج فرزندخوانده با سرپرست و سرانجام 
رفــع آن گفت: الیحه ای در دولت برای حذف تبصره ماده 
٢٦ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرســت در 
دســت اقدام است و به مراحل نهایی رسیده است. با حذف 
تبصره مذکور این مشکل هم با توجه به انتقادات جدی که 

به آن مطرح بود، حل می شود.
موالوردی ادامه داد: این الیحه در کمیســیون اجتماعی 
دولت تصویب شــده اما هنوز در دولت به تصویب نرسیده 

است.
 راهکار این اســت که به قانون ســابق که در آن اشاره 
ای به ازدواج فرزندخوانده با سرپرســت نشده بود برگردد و 

موضوع مسکوت باشد.

راهکاری برای رفع ایراد وارد بر ازدواج فرزندخوانده با سرپرست


