طرح تقسیط جریمههای رانندگی برداشته شد
مهر :رئیــس پلیس راهور ناجــا گفت :خودروهایی که بیش از یک ســال از بدهی اقســاط بدهی جریمههایشــان گذشــته
اســت و مبلغــی را پرداخــت نکردهانــد توقیف میشــوند و البتــه این را هــم بگویم کــه طرح تقســیط ک ً
ال برداشــته
شد.
سیدکمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون اقدامات و عملکرد پلیس راهور ،تصادفات
و خدمات در دو ماهه سال جاری و برنامههای پیش رو سخن گفت .سردار هادیانفر اظهار داشت :بحث مدیریت ترافیک ،تسهیل و
ایمنی در تردد و ارائه خدمات ترافیکی ازجمله برنامههای اصلی پلیس راهور است .رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :جدیترین
برنامه پلیس راهور کاهش سوانح و تصادفات با رویکرد کاهش جانباختگان است.

سالمت


کرونا؛ متهم افزایش اضطراب
اجتماعی در سالمندها

جـامـعـه
Society

شنود تلفنهمراه چه زمانی
قانونی است؟

باشگاه خبرنگاران جوان :گاهی اوقات این
پرسش مطرح میشود که آیا برای پی بردن به
شنود میتوان به پلیس فتا مراجعه کرد یا خیر؟
براساس اصل  ۲۵قانون اساسی ضبط و فاش
کردن مکالمات تلفنی در زمره استراقسمع
است .بر همین اســاس هرگونه تجسس در
مکالمات ممنوع است .البته ماده  ۵۸۲قانون
تعزیرات این جرم را دربــاره مأموران دولتی
هم پیشبینی کرده است .به موجب ماده ۵۸۲
قانونمجازاتاسالمیاگرکسیمکالماتتلفنی
اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده
استراق سمع کند ،مجرم است.
هر یک از مســتخدمان و ماموران دولتی ،اگر
مراسالتیامخابراتیامکالماتتلفنیاشخاص
را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب
مورد مفتــوح یا توقیف یا معدوم یا بازرســی
یا ضبط یا استراق ســمع کند یا بدون اجازه
صاحبان آنها مطالب را افشــا کند ،به حبس
از یک سال تا سه ســال یا جزای نقدی از ۶تا
۱۸میلیون ریال محکوم خواهد شد .عالوه بر
قوانین گفته شــده در فصل جرایم رایانهای،
شنودغیرمجازمحتوایدرحالانتقالارتباطات
غیرعمومی ،در سامانههای مخابراتی یا امواج
الکترو مغناطیسی یا نوری جرمانگاری شده
است.

ایسنا :مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تنها یک چهارم اعضای دارای قابلیت
پیوند در کل کشور اهدا میشود ،گفت :این در حالی است که روزانه تقریباً دوازده نفر به علت نرسیدن عضو پیوندی در لیست انتظار پیوند
فوت میکنند؛ در صورتی که اگر به ظرفیت واقعی کشور در زمینه اهدای عضو یعنی شاخص  ۴۰ pmpبرسیم ،این میزان مرگ و میر به
کمتر از دو مورد در روز کاهش پیدا میکند.
فرحناز صادقبیگــی ،به مناســبت  ۳۱اردیبهشــتماه «روز ملی اهــدای عضو» گفت :بیشــتر این افــراد از بیمــاران دیالیزی
نیازمنــد پیوند کلیه هســتند و در رتبههــای بعدی بــه ترتیب بیمــاران نیازمند پیونــد کبد ،قلب ،ریــه ،پانکــراس و روده قرار
دارند.
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حنای کرونا در کف جادهها بیرنگ میشود!
دریا قدرتی پور  /گروه جامعه
powerfulsea@gmail.com

حنای ترس از کرونــا دیگر رنگی ندارد
و با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه
رمضان خیلیها در تدارک سفر به مناطق
خوش آبوهوا هستند .روزهایی که هنوز
کرونا قربانی میگیرد و هر روز بر میزان
مبتالیان افزوده میشود ،گویا خیلیها
خیال ترس از مرگ شدهاند .به تنگ
بی ِ
آمدن مردم از خانهنشینی ،خیلیها را
به صرافت انداخته کــه با رعایت اصول
بهداشتی سفر کنند .اکنون موج به راه
افتاده از بیخطربودن کرونا موجب شده
که روزهای سفر آغاز شود بدون اینکه
تمهیدات مناســبی برای آن اندیشیده
شده باشد .حاال احتمال تهدیدی جدی
با بازبودن راههای ســفر در راه اســت؛
وضعیت پرخطری که احتمال به وقوع
پیوستنش دور از ذهن نیست و بیش از
هر چیزی تالش ،چارهاندیشی و مدیریت
مسئوالن را میطلبد تا بتوانند وضعیت
فعلی را حفظ و انتقــال این ویروس به
شــهرها را مهار کنند .با وجــود اینکه
امسال هیچگونه خدماتی درمورد اسکان
مسافران در شهرها نیست یا به حداقل
رسیده اما با پایان اردیبهشتماه ،وضع
گردشگری هم داغ شده است؛ امری که
شــاید فاجعه بزرگی را با خود به دنبال
داشته باشد .به اعتقاد یک روانشناس،
این رفتار به علت نبود اطالعرسانی واحد
است که موجب میشود مردم از فضای
مجازی اطالعــات دریافت کنند و گیج
شوند و همین موضوع باعث میشود که
آنها فکر کنند همه چیز دروغی بیش
نیســت و این بیماری را جدی نگیرند.

عکس خبر

عکس:مهر

دانستنیهای حقوقی

فوت روزانه ۱۲بیما ِر منتظ ِر پیوند عضو

زیادشدن بیم موج دوم ابتال به کرونا با افزایش سفرها در آستانه تعطیالت عید فطر

مریم یادگاری  /گروه جامعه
M.Yadegari@gmail.com

مشاور معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با
اشاره به پیامدهای شیوع کرونا بر سالمندها
گفت :استرس به شــرایطی گفته میشود
که فــرد در موقعیتــی قــرار میگیرد که
مطالبات زیادی از او وجــود دارد اما منابع
فردی و اجتماعی پاســخگوی این مطالبات
نیســت که باید گفت ســالمندان در زمان
شــیوع کرونا دقیقاً در چنین وضعیتی قرار
گرفتند .امانالهباطنــی ،درباره ویژگیهای
دوران سالمندی اظهار داشــت :از دیدگاه
جمعیتشناســی ،به افراد باالی 65ســال
ســالمند گفته میشــود اما بــه دو دلیل
نمیتوانیم درباره ســن ســالمندی حکم
واحدی صادر کنیم .وی دربــاره این دالیل
افزود :ســالمندی در افراد گوناگون شرایط
متفاوتی داشته و از طرف دیگر ،سالمندی در
جوامع مختلف تعاریف گوناگونی دارد .برای
مثال در کشــور ما و با توجه به برنامهریزی
شورای عالی جوانان ،ســن جوانی را از 15
تا  29ســال در نظر گرفته بودند که اخیرا ً و
به دلیل تغییرات اجتماعی مانند باال رفتن
سن ازدواج سه ســال به آن افزوده شد؛ در
حالی که در کشوری مانند انگلستان به افراد
 13تا  19ساله و در اســترالیا به افراد  12تا
 25ساله جوان میگویند .باطنی با اشاره به
دستهبندی گوناگون افراد سالمند گفت :در
یک دستهبندی افراد سالمند به سالمندان
جوان (از  65تا  74سال) ،سالمندان میانسال
(از  75تا  85سال) و سالمندان پیر (باالی 85
سال) تقسیم میشــوند .همچنین سازمان
بهداشــت جهانی به افراد  60تا  75ســاله
سالمند جوان ،به افراد  75تا  90ساله سالمند
پیر و به افراد باالی  90ســال ســالخورده
میگویــد .ایــن نویســنده و پژوهشگر
اجتماعی دربــاره تأثیرات شــیوع کرونا بر
ســالمندان بیان کرد :علم پیریشناسی از
سه جنبه زیستشناختی ،جامعهشناختی
و روانشناسی به پدیده سالمندی میپردازد.
در دوران ســالمندی به دلیل کاهش انرژی
جســمانی توانایی رویارویی ســالمندان با
اســترس کاهش پیدا میکند که در زمان
شیوع بیماری کرونا شــاهد این امر بودیم.
باطنی ادامه داد :اینکه در رسانههای جمعی
مدام گفته میشد کرونا کاری به جوانان ندارد
و افراد پیر را درگیر میکند و یا انتشار برخی
خردهفرهنگها مشــابه نظریــه توطئه در
فضای غیررسمی مبنی بر اینکه این ویروس
در آزمایشگاهها و با هدف کم کردن جمعیت
ســالمند جهان ساخته شــده است ،باعث
تولید اضطراب اجتماعی برای ســالمندان
شد .متأسفانه حتی زمانی که خبری مبنی
بر رهایی یافتن سالمند 90ســاله از کرونا
منتشر میشود برای سالمندان ایجاد استرس
میکند.

کوتاه از جامعه

به گفته ایرانمنش ،رفتار لجبازانه برخی
برای اصرار بر مسافرات یا تردد عادی در
اماکن عمومی نیز ناشی از همین مسئله
اســت که آنها تصور میکنند با چنین
رفتاری با تصمیمگیرندگان و مدیریت
جامعه مخالفت خواهند کرد« :معموالً
برای این افراد هزینه مــادی و معنوی
مخالفت در مراحل اولیه شاید مهم باشد،
اما رفتهرفته تمام هزینهها ارزش خود را
از دست میدهند و فقط هدف که همان
مخالفت است ،در اولویت قرار میگیرد.
به گفته این کارشــناس با وجود اینکه
پیدرپی شاهد هشدار ،ممنوعیت ،اخبار
نگران کننده و مــرگ بیماران مبتال به
کرونا در سطح وسیع هســتیم ،باز هم
افرادی هســتند که میخواهند با این

به عقیده پزشکان و
متخصصان ،تنها راه
مقابله با کروناویروس و
قطع زنجیره انتقال ،در
خانه ماندن و خودداری
از مسافرت است
مسئله مخالفت کنند.
دســتورالعملی بــرای
ممنوعیت ورود مسافران به

شهر وجود ندارد
او علــت این موضوع را عــدم اعتماد به
رسانه داخلی میداند و میگوید :بخشی
از علت رفتارهای لجبازانه مردم ناشی از
فقدان صداقت در اطالعرسانی است .چه
بپذیریم و چه نپذیریم ،اعتماد عمومی به
رسانههای داخلی بسیار کاهش یافته و
اغلب مردم به رسانههای مجازی و حتی
خارجی روی آوردهاند؛ حتی کســانی
که رســانه داخلی را دنبــال میکنند
نیز برای صحت آن بــه فضای مجازی
مراجعــه خواهند کــرد .اینها همه در
حالی است که هنوز دستورالعملی برای
ممنوعیت ورود مســافران به شهرهای
مختلف وجــود ندارد و ایــن امر ،زنگ
خطری برای بحرانی شدن شرایط است.

هفتههاست که بیماری کرونا وارد کشور
شده و گســترش آن همچنان صعودی
اســت؛ به همین ســبب هنوز هم الزم
اســت تدابیر الزم در نظر گرفته شود تا
شهرهایی که روبه زردی رفتهاند دوباره با
افزایش مبتالیان رو به قرمزی نروند .اما
با وجود هشدارها و توصیههای پزشکان،
افرادی هستند که میخواهند بار سفر
ببندند و راهی جادهها شــوند و با وجود
اینکه پیشبینی میشود ،حجم سفرها
نسبت به سال گذشــته کاهش یابد ،اما
همین تعــداد ورودی و خروجی برای
هر استانی نیز میتواند خطرناک باشد
و بیماری را گســترش دهد .به عقیده
پزشــکان و متخصصان ،تنها راه مقابله
با کروناویروس و قطــع زنجیره انتقال،
در خانه ماندن و خودداری از مسافرت
است .بنابراین امسال باید فصل متفاوتی
از سفرهای تابســتانی را تجربه کنیم و
برای حفظ ســامتی و جان عزیزمان
عالوه بر رعایــت نکات بهداشــتی ،از
مســافرت و رفتوآمدهای غیرضروری
خودداری کنیــم و تصمیماتی بگیریم
که در روزهای آتی شــاهد افزایش آمار
مبتالیان به کرونا در کشــور نباشــیم.
شاید مســئوالن باید در تدبیری تازه،
ورودیهای هــر شــهر را ببندند و اگر
ایــن کار را در توان خــود نمیدانند ،از
مردم و نیروهای داوطلب و همیشه در
صحنه درخواست کنند تا آنها پای کار
بیایند و مانند روزهای اول سال ،باز هم
تمهیدات و محدودیتهــای جدی در
این رابطه مدنظر قرار گیــرد تا دوباره
شاهد ســیر صعودی بیماری همهگیر
نباشــیم و نخواهیم نوشداروی بعد از
مرگ سهراب را بنوشیم.

سفرههای افطاری ساده

ماه مبارک رمضان را میتوان فرصت تمرین برای
زندگی جاری مؤمنان دانست .وقتی که سادگی
افطار و ماه رمضان در جامعه به عنوان یک ارزش
جلوهگر شود ،درک میشود که میتوان مراس م و
مراودات اجتماعی را به سادگی برگزار کرد و آثار
خوب و مثبت این حرکت در زندگی جاری شود .با
این تجربه است که میتوانیم عنصر سادگی را به
مسائل و موضوعات گوناگون جامعه تعمیم دهیم.
مینا نوعی
خبرگزاری مهر

شهری

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خبر داد:

بهسازیهزارکیلومترازراههایکرمانشاهنیازمند۵۰۰میلیاردتوماناعتبار

اکبرمیثاقی  /گروه ایران :مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای اســتان کرمانشاه گفت :سال گذشته
تمرکز خود را بر ساماندهی جادهها و بزرگراههای منتهی به کربال گذاشتیم و روکش و لکهگیری آسفالت بالغ
بر ۳۰۰کیلومتر از راههای استان انجام شد .به گزارش «نسلفردا» مهندس فریبرزکرمی ،به بیان اقدامهای
انجام شده در حوزه بهسازی و لکهگیری آسفالت پرداخت و گفت :در سال  ۹۸بهرغم مشکالت بسیار از جمله
وقوع سیل ،زلزله و نیز کمبود اعتبارات ،موفق به لکهگیری و روکش آسفالت بیش از  ۳۰۰کیلومتر از راههای
استان شدیم .کرمی با بیان اینکه بهرغم بدهکارشدن به پیمانکارها کارها انجام شد ،تصریح کرد :امسال نیز
چند قرارداد خوب پیمانی داریم و کار را در سطح جادههای شهری و روستایی شروع کردهایم و چنانچه منابع
مالی مورد نیاز تزریق شود ،امسال نیز مانند سال گذشته میتوانیم کار ویژهای در خصوص ایمنی جادهها و
کاهش تلفات جادهای انجام دهیم .او ادامه داد :براساس برنامهریزیهای انجام شده بخشی از کارها را خودمان
به شکل امانی انجام میدهیم و بخشی نیز به پیمانکار سپرده میشود .هر دو این امر نیاز به اعتبار دارد و در
شرایط کنونی اعتبارات موجود کافی نیست .در استان  ۸هزار و  ۱۰۰کیلومترراه داریم که از این میزان هزار
کیلومتر نیاز به روکش و بهسازی آسفالت دارد و انجام این امر نیازمند  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار است؛ در حالی
که اعتبار کنونی استان حدود ۱۰۰میلیاردتومان بوده و این مبلغ راه به جایی نمیبرد .او با اشاره به اینکه تالش
میکنیم با همین اعتبار و با استفاده از امکانات موجود کار را با کمترین هزینه پیش ببریم ،تصریح کرد :سال
گذشته حدود ۲۰۰میلیاردتومان برای آسفالت راهها هزینه شد و امسال نیز کمتر از ۵۰درصد سال گذشته
اعتبار برای استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است .مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه
با اشاره به اینکه سال گذشته تمرکز خود را برساماندهی جادهها و بزرگراههای منتهی به کربال گذاشتیم،
گفت :جادههایی وجود داشت که به مدت  ۱۰تا  ۱۲سال مشــکل داشت و به یمن مسیر زوار ،این جادهها تا
مرز خسروی لکهگیری و پرتگاهها ایمنسازی شد و شانهسازی انجام گرفت .درمجموع همان طور که عنوان
کردم  ۳۰۰کیلومتر در مسیر بزرگراه کربال ،جاده را بینقص کردیم .او با اشاره به انتقال جادههای روستایی
از اداره راه و شهرسازی به اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد :به همین دلیل به حوزه ساخت
راههای روستایی نیز ورود پیدا کردهایم و در این خصوص برنامهریزیهای الزم را انجام دادهایم .کرمی ادامه
داد :امسال در مسیر کوزران – جوانرود که از شریانهای اصلی به شمار میآید ،مشغول فعالیت هستیم .در
راههای روستایی اسالمآباد غرب نیز یکسری کارها در حال انجام است .بهسازی راههای مواصالتی و مرزی
را نیز در دستور کار داریم؛ ازجمله جاده سومار که یک راه ترانزیتی است و روزانه بیش از هزار کامیون در این
مسیر تردد دارند.

نیازمند قانون مادر برای
آموزشوپرورش هستیم

وزیر آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه هدف ما
اعتالی جایگاه آموزش و پرورش اســت ،گفت:
از نمایندگان مجلس توقع ارائه یک قانون مادر
برای آموزش و پرورش داریم؛ قوانین زیادی برای
آموزش و پرورش در مجلس مصوب شد اما این
قوانین در ادوار گذشته پاسخگوی مشکالت نبوده
اســت؛ لذا قانونی باید تدوین شود که به اعتالی
جایگاه معلمان بینجامــد .حاجیمیرزایی ،در
دیدار با فرهنگیان منتخب دوره یازدهم مجلس
شورای اسالمی که در باشگاه فرهنگیان برگزار
شد ،با تبریک به منتخبان اظهار کرد :امیدوارم
مجلس شورای اسالمی در راستای پیشرفت کشور
و تحقق آرمانهای انقالب اسالمی و رهنمودهای
رهبری گام بردارد .وی افزود :بدون تردید هیچ
تحول پایداری در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر
اینکه از مسیر آموزش و پرورش بگذرد بنابراین
آنچه آینده کشور را میسازد برنامههای آموزش
و پرورش است.

کاهش اقدام به خودکشی
در اسفند ۹۸

تسنیم :مدیرکل دفتر سالمت روانی اجتماعی
و اعتیاد وزارت بهداشــت گفت :میزان اقدام به
خودکشی در اسفند  ۹۸نسبت به اسفندماه سال
گذشته ۲۷درصد کاهش داشتهاست .حاجبی،
در پاسخ به این پرسش که آمار اختالالت روانی
و خودکشی در کشــور چهقدر است؟ گفت :آمار
شــیوع اختاللهای روانی  23.6درصد اســت؛
شایعترین اختالل در کشور ما اختالل افسردگی
با 12.7درصد است که در سنین  15تا 64سال
رخ میدهد .میزان فوت ناشی از خودکشی در هر
صدهزارنفر بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور،
 6فرد است .وی در پاسخ به این پرسش که پس
از بحران کرونا میزان خودکشی چه قدر افزایش
یافته است ،اظهار کرد :اتفاق جالبی که افتاده و
به دنبال علل آن هستیم این است که تاکنون که
آمار اسفند را جمعآوری کردهایم متوجه شدیم
میزان اقدام به خودکشی 27درصد در اسفند98
نسبت به اسفند 97کاهش داشتهاست .تعابیری
نیز برای آن وجود دارد و در فروردین امسال نیز
آمارهای اولیه کاهش نسبی را نسبت به فروردین
 98نشان میدهد.


پزشکی
ارائه خدمات دندان
در مناطق قرمز بالمانع است

ایرنا :دبیر کمیته دندانپزشکی ستاد کرونا درباره
بازگشایی هدفمند مراکز خدمات دندانپزشکی
گفت :کمیته دندانپزشکی ستاد کرونا در تاریخ
 13فروردین با دســتور معاونــت درمان وزارت
بهداشت تشکیل شد .هوشمند افزود :پس از چهار
جلسه هماندیشــی کمیته دندانپزشکی ستاد
کرونا دستورالعمل بازگشایی مراکز ارائهدهنده
خدمات دندانپزشکی را در تاریخ  23فروردین
ابالغ کرد .او گفت ۲۷ :اردیبهشــت  ۹۹با ابالغ
معاونت درمان وزارت بهداشت ،امکان بازگشایی
مطبها و کلینیکهای دندانپزشکی در سراسر
کشور فراهم شد.

تشریح سازوکار فعالیت مجدد
دستفروشها در پایتخت

محیط زیست

رئیس مرکز ملی گردوخاک سازمان هواشناسی مطرح کرد:

کاهشفعالیتکانونهایداخلیگردوغباردرکشور
ایسنا :طی روزهای اخیر وقــوع گردوخاک در برخی استانهای مرزی کشور مشــکالتی را برای مردم در
روزهای سخت کرونایی ایجاد کرده است .طوفانهای گردوخاک در این استانها که گاهی منشأ داخلی دارد
و گاه از سایر کشورها به ســمت ایران حرکت میکند ،هر کدام به سهم خود کیفیت هوا را کاهش میدهد و
نفس کشیدن را دشوار میکند .ردیس مرکز ملی گردوخاک سازمان هواشناسی در این باره با اشاره به اینکه
در استانهای مختلف کشور منشاهای داخلی و خارجی گردوخاک به نسبتهای مختلفی فعالیت میکنند،
اظهار کرد :در استانهایی غربی کشور مانند کردستان و کرمانشاه منابع داخلی گرد و خاک زیادی وجود ندارد
و بیشتر طوفانهای گردوخاک از کشور عراق به این مناطق وارد میشود .وی ادامه داد :در سایر استانها ازجمله
ایالم و خوزستان منشأ گردوخاک به تفکیک شهرها متفاوت است .برای مثال در شهر آبادان ۹۰درصد منشأ
گردوخاک خارجی و در اهواز ۶۰درصد منشأ آن داخلی است .بنابراین در هر شهری میزان تأثیر کانونهای
داخلی و خارجی در تشــکیل طوفانهای گردوخاک باتوجه به جهت باد غالب ،شدت آن و نزدیکی و دوری
به کانون گردوخاک متفاوت است .با این وجود میتوان گفت که در مناطق مرکزی ایران ازجمله استانهای
اصفهان و یزد منشأ گردوخاک بیشتر داخلی است .رئیس مرکز ملی گردوخاک با بیان اینکه در استان گلستان
با منابع داخلی و خارجی ایجاد گردوخاک درکنار یکدیگر مواجه هستیم ،تصریح کرد :عالوه بر وجود کانونهای
داخلی گردوخاک در این استان از جمله «اینچهبرون» ،بخشی از گردوخاک در گلستان از کشور ترکمنستان
وارد میشود .سبزهزاری ،با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر با بارشهای خوب در کشور کانونهای داخلی
گردوخاک تا حدودی کنترل شدهاست ،گفت :در استانهای مختلف فعالیت منابع داخلی گرد و خاک بسته
به این است که در دوره خشکسالی باشیم یا ترسالی .در حال حاضر در استان خوزستان وسعت منابع داخلی
ایجاد گردوخاک حدود ۱۳۰هزار است .نوع بافت و شرایط اقلیمی در این استان بهگونهای است که حتی اگر
بارندگیهای خوبی در آن رخ دهد تابش مســتقیم آفتاب طی چند روز میتواند مجدد کانونهای داخلی
گردوغبار را فعال کند .وی در ادامه تصریح کرد :تاالبها برای آنکه تبدیل به منشأ گردوخاک شوند باید مدت
زمان طوالنی خشک شده باشند .در حال حاضر باتوجه به بارشها در کشور ،تاالبهایی که منشأ گردوخاک
دارند تا حدود مناسبی آبگیری شدهاند یا خاک آنها مرطوب شده است .رئیس مرکز ملی گردوخاک با اشاره
به کانونهای خارجی گردوخاک گفت :در حال حاضر بیشتر اوقات گردوخاکهای کشورهای عراق ،عربستان
و سوریه ،ایران را تحت تأثیر قرار میدهند و در شهرهای مرزی ســبب افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی
میشوند .متاسفانه در برخی از کشورهای هممرز با ایران به علت مشکالت داخلی ،بعضاً وضعیت کیفیت هوا
جزو اولویتهای آخرشان محسوب میشود .به همین دلیل کنترل این منابع گردوخاک سختتر شده است.

فارس :رئیس کمیته شهرسازی و عضو هیئت
رئیسه شورای شــهر تهران ،در تشریح سازوکار
فعالیت مجدد دستفروشان در پایتخت اظهار
کرد :به دلیل ماندگاری ویروس کرونا در پایتخت
تا به امروز ،از ستاد مقابله با کرونای شهر تهران
خواستم شیوهنامه فعالیت مجدد دستفروشان
پایتخت را مورد بررســی قرار دهد .عضو هیوت
رئیســه شــورای شــهر تهران بیان کرد :ستاد
مقابله با کرونای شــهر تهران شیوهنامه فعالیت
دستفروشــان در پایتخت را ابالغ و براســاس
همان شیوهنامه با فعالیت مجدد دستفروشان
در پایتخت موافقت کرد .نژادبهرام ،در پاسخ به
این پرسش که در شیوهنامه ابالغی از سوی ستاد
مقابله با کرونای شهر تهران برای فعالیت مجدد
دستفروشان در پایتخت به چه مواردی تاکید
شده است ،تصریح کرد :به دو موضوع تاکید شده
که یکی از آنها فعالیت دستفروشان در محیط
باز و غیرمسقف است و در ادامه نیز دستفروشان
باید مکان مشخص داشته باشند.

گالیه از ارائه خدمات بیضابطه
به معتادان در منطقه۱۲

ایسنا :اعضای شــورای شــهر تهــران میزبان
اعضای شورایاری منطقه ۱۲بودند و سعید ،دبیر
شــورایاران این منطقه با بیان اینکه منطقه۱۲
دارای فرســودگی زیادی است ،گفت :مسئوالن
میگویند ۳۰درصد ســطح منطقه ۱۲فرسوده
است؛ اما به نظرما بیش از نیمی از منطقه در بافت
فرسوده قرار دارد .وی با اشاره به ترافیک شدید در
منطقه ۱۲به خصوص در محدوده بازار و مولوی
تصریح کرد :کارگاههای شهری میدان قیام و ۱۵
خرداد باقی هستند و اگر این دو کارگاه عمرانی
جمعآوری شود بسیاری از مشکالت حل میشود.
این در حالی است که ما در منطقه مولوی شاهد
تصادفات زیادی هستیم که میتوان تنها با چند
اصالح هندسی این مشکل را حل کرد.

