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با هدف بياثرکردن تحریمهاي آمریکا در زمینه تأمین دارو انجام شد

ﺧﺒﺮ

ابالغ برنامه امتحانات نهایي
دانشآموزان سیلزده خوزستان

مذاکره دارویي با  ۱۵کشور

 ۳/۵میلیون تردد غیرمجاز
در محدوده طرح ترافیک

تخریب ۱۴هزار کیلومتر راه
و  ۴۰۰پل در سیل
 شــرق :ســردار کمال هادیانفر ،رئیس پلیس
راهنمایي و رانندگي ،در نشست خبري خود با ارائه
گزارشــي از وضعیت تصادفات در دو ماه گذشته
گفت :در نوروز امسال از  ۲۵اسفند تا  ۱۵فروردین
شرایطی ناپایدار در کشور داشتیم و با وجود همه
تالشهاي انجامشده متأسفانه یکي از بحثهاي
جدي ما در ایــن ایام ،پدیده واژگوني اســت .وي
ادامه داد :متوســط واژگوني در کشــور  ۲۵درصد
اســت؛ اما در نوروز به  ۴۹درصد افزایش پیدا کرد
و آبگرفتگي سطح معابر نیز یکي از دالیل این امر
بود .رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي ناجا با بیان
اینکه  ۱۰۷هزار نیروي اورژانس ،امدادي و پلیس
در  ۲۰۰هــزار کیلومتر از راههاي کشــور مســتقر
بودند ،گفت :بر اثر ســیل ۱۴ ،هــزار کیلومتر راه و
 ۴۰۰پل در سراســر کشــور تخریب شدند .او ادامه
داد :خوشــبختانه شــاهد کاهــش ۱۷٫۶درصدي
جانباختگان تصادفات بودیم و در نوروز امســال
 ۱۹۵نفر کمتر از سال گذشته در تصادفات جادهاي
جان خود را از دست دادند .همچنین در فروردین
 ۱۶۰فقره کاهش جانباختگان را که شــامل ۱۱٫۶
درصد است ،شاهد بودیم .در دو ماه اخیر نیز ۱۴.۳
درصد با کاهش جانباختگان مواجه بودیم که این
نشان از تالش همه دستگاهها بهویژه پلیس راهور
دارد .او در بخــش دیگري از صحبتهاي خود با
اشاره به ارســال پیامک براي خودروهاي متخلف
گفت :از ابتداي ســال بیــش از یکمیلیونو ۵۰۰
هزار پیامک براي خودروهاي متخلف ارسال شده
است و اگر پیامک براي خودرویي ارسال نميشود،
به دلیل این اســت که یا شــماره فرد تغییر کرده
است یا شماره اشتباه اســت .رئیس پلیس راهور
ناجا درباره وضعیت اجراي طرح ترافیک جدید در
تهران نیز گفت :بهطورکلي یکسري موارد مربوط
به شهرهاســت که در این مورد فرماندار و رئیس
پلیس راهور هر شهر تمهیداتي را انجام ميدهند؛
اما در موارد کالنتري مانند طرحهاي سراسري و
طرحهاي مهم ،مسئله در شــوراي عالي ترافیک
که ما نیز در آن عضو هستیم ،بررسي ميشود.

احتمال تغییر سایز کتب درسي
در سال تحصیلي آینده
 ایسنا :رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزي
آموزشــي درباره تأثیر افزایــش قیمت کاغذ و به
دنبــال آن افزایش قیمت کتب درســي در ســال
تحصیلــي آینده بــر تصمیم »تغییــر قطع کتب
درســي« )تغییر اندازه کتب درســي( گفت :این
امر در تصمیم ما تأثیر مســتقیم نداشــته است،
ولي خب بيتأثیر هم نیست؛ البته اصل بحث ما
براي نظرســنجي دراینباره ،بررســي اثرات تغییر
قطع کتب درســي در آموزش بود که مشــخص
شــد تأثیر منفي نخواهد داشــت .حجتاالسالم
علــي ذوعلم ،درباره تغییر قطع کتب درســي در
ســال تحصیلي جدید و فراخواني که در ماههاي
گذشته دراینباره انجام شد ،اظهار کرد :فراخواني
براي دریافت نظرات معلمــان درباره قطع کتب
درســي و کوچکترشدن آن انجام شد .وي افزود:
در نظرخواهــي ۸۰ ،درصــد موافــق ایــن اقدام
بودنــد؛ ولي افراد زیادي در نظرخواهي شــرکت
نکرده بودند و بــه همین علت باید از پژوهشها
و مطالعات انجامشــده در این زمینه نیز استفاده
کنیم و بعد تصمیمگیــري نهایي را انجام دهیم.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشــي
بــا بیان اینکه این کار باعــث صرفهجویي درخور
توجهــي در مصــرف کاغــذ ميشــود ،گفــت:
نظرســنجي تأییدي بر تصمیم ما بــود تا بتوانیم
آن را بهتدریج اجرائي کنیــم .ذوعلم درباره تأثیر
افزایــش قیمــت کاغذ و بــه دنبــال آن افزایش
قیمت کتب درســي در سال تحصیلي آینده براي
اجراي ایــن برنامه گفت :این امــر در تصمیم ما
تأثیر مستقیم نداشته است ،ولي خب بيتأثیر هم
نیســت؛ البته اصل بحث ما براي اعالم فراخوان
و نظرســنجي ،بررســي اثرات تغییــر قطع کتب
درسي در آموزش بود که مشخص شد تأثیر منفي
نخواهد داشت .براي اجراي این طرح باید به یک
جمعبندي و تصمیمگیري نهایي برسیم.
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 شــرق :برنامه امتحانــات نهایي تیرمــاه ویژه
دانشآموزان مناطق سیلزده استان خوزستان به
مناطق درگیر سیل ابالغ شــد .یک فایل ۹برگهاي
برنامــه امتحانــات نهایي دانشآمــوزان مناطق
سیلزده به مناطق و نواحي آموزشوپرورش متأثر
از پدیده سیالب ارســال شده است .این امتحانات
در همه رشــتههاي تحصیلــي از  ۱۷تیر  ۹۸آغاز
خواهد شــد .دانشآموزان پایــه دوازدهم ،دوره
پیشدانشــگاهي ،دانشآمــوزان فنيوحرفهاي،
سال سوم متوسطه بزرگســاالن و داوطلبان آزاد
مشمول این برنامه امتحاني خواهند بود .برگزاري
یــک نوبت امتحاني عالوه بر خــرداد از تمهیدات
شــوراي عالي آموزشوپرورش بــراي حمایت از
دانشآموزان سیلزده است .دانشآموزان مناطق
ســیلزده ميتوانند برنامــه امتحاني خــود را از
مدرسه محل تحصیل و همچنین سایت اداره کل
آموزشوپرورش استان خوزستان دریافت کنند.

شــرق :مبادالت بانکي براي تأمیــن دارو همچنان با
مشکل مواجه است؛ دلیل هم تحریمهاي آمریکاست.
روز گذشــته بهروز بنیادي ،عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس درباره برخي اخبار منتشرشده مبني بر
کمبود پانســمان ویژه بیماران ايبي و فوت هفت نفر
از آنهــا گفت :این آمار و اطالعــات در فضاي مجازي
منتشــر شــده؛ اما دراینباره هنــوز هیچگونه گزارش
رســمي به ما داده نشــده اســت .بااینحال تحریمها
قطعا در بحث غذا و دارو مؤثر بوده؛ چراکه باز هم در
تبادل مالي و بانکي دچار مشکل هستیم« .او همچنین
به سفر ظریف و مذاکره درباره دارو و تجهیزات اشاره
کــرد و افزود »بهتازگی آقاي ظریف در ســفري که به
ژنو داشــتند ،به دنبال راهکارهایــی بودند تا به حوزه
دارویي و تجهیزات پزشــکي کشور آسیبي وارد نشود.
همچنین کمیســیون بهداشــت و درمــان نیز وظیفه
دارد در ایــن زمینه پیگیريهــاي الزم را انجام بدهد.
کشورهایي ازجمله سوئیس اعالم کردند که در حوزه
دارویي و تجهیزات پزشکي آمادگي الزم براي کمک به
ایران را دارند .امیدواریم عالوه بر همکاري این دســت
از کشــورها ،تالشهایي که در داخل صورت ميگیرد،
بهســرعت انجام شود و ما شاهد رسیدگي و درمان به
بیماران ايبي یا پروانهاي باشیم«.
با شــروع تحریمهاي آمریکا علیه ایران مشــکالت
حــوزه بهداشــت و درمان نیــز براي ایرانیان شــروع
شــد .دسترســي به دارو و تجهیزات پزشکي روزبهروز
ســختتر شــد و این وضعیت همچنــان ادامه دارد.
هرچنــد مقامــات آمریکایي همیشــه ادعــا کردهاند
تحریمهــا شــامل دارو و غذا نميشــود؛ اما واقعیت
موجود خالف این موضوع را نشان ميدهد .بااینحال
در این شرایط ایران ســعي کرد از طریق دیپلماتیك از
ســوي وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت تا حدي
مشــکالت حوزه بهداشــت و درمــان را کاهش دهد.
دراینباره بهمن ســال گذشــته ســفارت سوئیس در
تهران براي نخستینبار با انتشار پیامي در توییتر اعالم
کرد که قصد دارد یک کانال مالي مســتقل براي ایران
ایجــاد کند و در این زمینه بــا همه طرفها ازجمله با
ایاالت متحده آمریکا در حال رایزني و گفتوگوســت.
این کانال مالــي با کانال مالي اتحادیه اروپا موســوم
به »اینســتکس« تفاوت دارد و به طور مســتقل عمل
ميکند .هدف از ایجاد این کانال ارســال دارو ،وسایل
پزشــکي و مــواد غذایي به ایــران عنوان شــده بود.
هرچنــد رایزنيها دراینباره همچنــان ادامه دارد؛ اما
منابع آگاه به »شــرق« گفتهاند که تاکنون این موضوع

عملیاتي نشــده اســت .این در حالي است که نگاهي
به وضعیت بیمــاران ایراني بهویژه آن دســته که به
داروهــا و درمانهاي حیاتي و خاص کــه از خارج از
کشــور وارد ميشــود ،نیازمندنــد ،نشــان ميدهد در
شرایط مناسبي به ســر نميبرند .بسیاري از داروهاي
وارداتي مهم ،در داروخانهها بهآســاني پیدا نميشود
و داروهایي که وجود دارد ،بهســختي و با قیمتهایي
بسیار گزاف فروخته ميشود و داروهاي تولیدي داخل
نیز مانند سایر کاالهاي داخلي افزایش قیمتها شامل
حالشان شده است.
بــه گفتــه کیانــوش جهانپــور ،رئیــس مرکــز
روابطعمومــي وزارت ،کانالهایی مالــي وجود دارد
کــه وزارت بهداشــت نميتوانــد دربــاره جزئیــات
آن اطالعاتي منتشــر کنــد .او دراینباره به »شــرق«
ميگویــد »بههرحــال کانالهاي مالي برقرار اســت؛
اگرچــه گاهي تعــدادي از کانالهاي مالــي به علت
بدخواهيهــا و تحریمهاي ظالمانه آمریکا مســدود
ميشــوند؛ اما عمال ظرفیتهاي مــوازي همزمان با
مسدودشــدن این کانالها ایجاد ميشــود و ما از این
ظرفیتهــا براي حل مشــکالت حــوزه دارو و درمان
اســتفاده ميکنیم و به دلیل رویهاي که ایاالت متحده
آمریــکا علیه دارو ،درمان و مردم ایران در پیش گرفته
است ،تاجایيکه امکان داشته باشــد ،درباره جزئیات
این کانالها صحبت نميکنیم«.
او همچنیــن دربــاره ســفر وزیر بهداشــت به ژنو
براي حضور در هفتادودومین اجالس جهاني ســاالنه
ســازمان جهاني بهداشــت گفت» :در این سفر با وزیر
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معصومه اصغری :محسن هاشمی که چند روز پیش
محور اصلی شــعارهای کارگران معترض شــرکت
بهرهبردای مترو بود ،روز گذشــته در صحن شــورا
اعالم کرد مشــکل مطرحشده ،مسئله حادی نیست
و فقط با شایعهپراکنی به آن دامن زده شده است و
او از شهردار تهران خواسته موضوع را پیگیری کند.
شرکت بهرهبرداری متروی تهران بازوی اجرائی
و به قولی پیشــانی مجموعه مترو تهران است که
در ســالهای گذشته بهواســطه مدیران سیاسی و
تصمیمهــای سیاســی و مصلحتهای سیاســی،
میدانی برای سالیق و تسویهحسابها شده است و
در نهایت هزینه این تصمیمها را نهتنها شهروندان،
بلکــه کارکنان مترو هم باید بدهنــد؛ اما در آخرین
تصمیم برای نیروهــای حفاظت فیزیکی مجموعه
بهرهبــرداری متــروی تهران ،یک تصمیــم بیرونی
بــرای تعیین تکلیف این نیروهــا موجب اعتراض و
نگرانی کارکنان شده است و جمعی از این کارگران
اقدام به اعتراض در داخل ایستگاهها و مقابل دفتر
مرکزی این شــرکت کردند .چنــد روز قبل تعدادی
از ایــن کارگران مربوط به خط یــک مترو تهران در
اعتراض به آنچه نامشــخصبودن وضعیت شغلی
و مزدشــان بود ،تجمع کردند .به گفته این کارگران،
آنها از سال  ۹۱تا خردادماه جاری؛ یعنی هفت سال
در اســتخدام شــرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی
»پیمان مرو« بودهاند و اکنــون پیمانکار قصد دارد
بــدون آنکه مطالبــات مزدی حــدود  ۲۵۰کارگر را
پرداخت کند ،از بخش خدماتی پایانه فتحآباد خط
یک مترو تهران خارج شــود .کارگران مدعی هستند
پیمانکار با احتســاب  ۱۶روز خرداد سال جاری که
پایان قرارداد کاری کارگران است ،حدود دو ماه و ۱۶
روزمزد بههمراه اضافهکاری بدهکار است .عالوه بر
آن حــق اضافهکاری اســفند  ۹۷را بههمراه چهار
ســال سنوات و حدود  ۹ماه حق بیمه سال جاری و
گذشته به کارگران پرداخت نکرده است.
البته گویا این تأخیر و بدقولیها ســابقه داشــته
اســت و پیش از این نیز مطالبات معوقه بیشــتری
از پیمانــکار فعلی )پیمــان مرو( داشــتهاند که با
پیگیریهای زیاد کارگران وصول شــد .این شــرکت
پیمانــکاری با آن جذب با چــراغ خاموش چند ده
هزار نفری نیروها در مترو ارتباطی داشــته است و
بسیاری از آن اســتخدامهای مورددار و غیرقانونی
در شرکت بهرهبرداری از طریق همین شرکت انجام
شده است ،زیرا کارکنان مترو در شهریور سال  ۹۲در
نامهای سرگشاده که به رسانهها هم کشیده شد ،از
نقش این شــرکت پرده برداشــتند .در نامه کارکنان
مترو که با محوریت اعتراض به »استخدام اتوبوسی
در شــرکت مترو تهران توســط حامیــان انتخاباتی
آقای  «...شروع میشد ،آمده است» :شرکت پیمان
مــرو از شــرکتهای پیمانــکار زیرمجموعه مترو

بود که امــور خدماتی نظیر )آبدارچی ،تایپیســت،
نگهبــان ،پیک و مســئولیت تعــدادی از کارمندان
در قســمتهای مختلف منجملــه کامپیوتر( را بر
عهده داشــت .با تصمیم مدیریت شرکت مترو این
شرکت در درون تشکیالت مترو قرار گرفت و پرسنل
آن بهصورت رســمی در شــرکت مترو درآمدند که
البته این اقدام میتواند ،پسندیده باشد ،چراکه اوال
این دســته از افراد جزء خدومترین و پرزحمتترین
افراد این شــرکت در سالیان مختلف بودهاند و ثانیا
این اقدام یک شــرکت واسطه را حذف کرد ،هرچند
بار تعهدی بیشــتری برای شــرکت مترو ایجاد کرد.
البته رمزگشــایی از علت ایــن اقدام ماهیت تخلف
انجامشــده را آشــکار میکنــد ،چراکه در پروســه
اســتخدام این افراد تعداد زیادی در حدود بیش از
 ۱۵۰نفر نیز بهصورت ناعادالنه و بدون اطالعرسانی
عمومــی و بــه صرف ارتبــاط با مســئوالن مترو یا
نزدیکان ایشــان و ...و با عنوان این موضوع که این
افــراد توصیهشــدگان نمایندگان شــورا یا مجلس
هســتند ،در پســتهای کارمنــدی و کارشناســی
مشــغول به کار شدهاند .بررسی ســوابق این افراد
نشان میدهد بیشــتر این افراد نیروهای غیرکیفی،
غیرمتخصــص و ناکارآمد و عموما تعدیلشــده از
ســوی ســازمانهای غیرمرتبط با حوزه حملونقل
هســتند .آیا این عدالت اســت که جوانان کارآمد،
تحصیلکرده و توانمند کشــور به انزوا کشیده شوند
و بهدنبال شــغل باشــند و عدهای بــدون آزمون و
برقراری شــرایط برابر در شــرکت متروی تهران که
یک شرکت تخصصی است ،استخدام شوند و حتی
یکشــبه به پستهایی در ســطح باال که به تجربه
نیاز دارد ،دست یابند؟
امــا این کارگــران معترض در شــعارهای خود
محســن هاشــمی ،رئیس شــورای شــهر تهران و
مدیرعامــل ســابق متــروی تهران را خطــاب قرار
میدادنــد ،درحالیکه این تصمیم بــرای تغییرات
قرارداد این کارگران ارتباطی با شــورا و شهرداری و
حتی شرکت بهرهبرداری متروی تهران پیدا نمیکند
و گویا مجموعهای بیرون از شهرداری تهران تصمیم
به تغییر وضعیت نیروهای حفاظت فیزیکی گرفته
اســت؛ اما روز گذشــته محســن هاشــمی در عین
بیارتباطی موضوع در جلســه علنی شــورا اعالم
کرد از شــهردار تهران درخواست کرده موضوع این
کارگران را پیگیری کند .او گفته اســت این مســئله
مشــکل حادی نیست و فقط با شایعهپراکنی به آن
دامن زده شده است.او درباره اعتراضهای کارکنان
مترو نیز گفت :مترو مســئله مهمی است و هرگونه
اختالل در آن میتواند تبعات بدی برای شهر داشته
باشد .در تذکر گفتم وقتی شایعهای مطرح میشود،
باید هرچهســریعتر مسئله روشن شــود تا تبعاتی
نداشته باشد.

بهداشــت ســوئیس و همچنیــن بیــش از  ۱۵هیئت
عاليرتبــه بهداشــت و درمــان کشــورهاي مختلف
مذاکراتي صورت گرفته اســت .عالوهبراین با دبیرکل
سازمان بهداشت جهاني و مدیرکل منطقهاي سازمان
بهداشــت جهاني درباره حوزههاي مختلف ســالمت
ازجملــه تهدیدها و تحریمهاي ایــاالت متحده علیه
ســالمت مردم ایــران و تأثیراتی که ایــن تحریمها بر
ســالمت عمومي جامعه در کوتاهمــدت و بلندمدت
میتواند داشته باشد ،مذاکراتي انجام شد.بهطورکلي
سازمان بهداشت جهاني و شرکتهاي شرکتکننده در
این اجالس ،اقدامات آمریکا را غیرانساني ميدانستند.
کشورهاي مختلف با شــدت مختلف راهحلهایي در
این زمینه داشــتند که با اســتفاده از ایــن ظرفیتها،
امیدواریم تا پایان امســال و ســال آینده مشکالتي در
تهیه تجهیزات پزشکي ،مواد اولیه دارویي و داروهاي
اساسي نداشته باشیم«.
تالشها براي ایجاد این کانال با سوئیس همچنان
ادامه داشــت و در همین خصوص سعید نمکي ،وزیر
بهداشت ،با سفیر سوئیس هم دیدار کرد .در این دیدار،
وزیر بهداشت از سفیر سوئیس خواسته بود نسبت به
عملیاتيشدن همکاريهاي بانکي سوئیس در زمینه
انتقال دارو همــکاري با ایران را افزایش دهند .نمکي
در این دیدار از ســفیر کشور ســوئیس خواست کانال
مالي ویــژهاي را که بهمنظور تأمین کاالهاي اساســي
و مورد نیاز کشــور تنظیم شده اســت ،هرچه سریعتر
راهانــدازي کــرده و همچنیــن همکاريهــاي بانکي
ســوئیس در زمینه دارو و غذا هرچه سریعتر عملیاتي

شود .او همچنین بر مساعدت وزارت بهداشت درباره
تسهیل حضور و فعالیتهاي شرکتها و کمپانيهاي
سوئیســي در ایران تأکید کرد» .مارکوس الیتنر« ،سفیر
ســوئیس در ایران نیز برای پیگیري موضوعات بانکي
در اسرع وقت و تشریح و بیان نتایج این اقدامات ،قول
مساعد داد.
هرچند هفتهها از این جلسه ميگذرد ،اما همچنان
هیچ اقدامی عملي دراینباره نشــده است .بااینحال،
پس از این دیدار نیز ســعید نمکي ،وزیر بهداشــت که
براي شــرکت در هفتادودومین اجالس جهاني ساالنه
سازمان جهاني بهداشت عازم سوئیس شده بود ،بر این
موضوع تأکید کرد .او در این نشست که وزراي بهداشت
دیگر کشــورها نیز در آن حضور داشــتند ،گفت» :ما از
ســازمان جهاني بهداشــت درخواســت ميکنیم تأثیر
این تحریمها را در راه دسترســي به پوشــش همگاني
سالمت ارزیابي کند و اقدامات الزم را از طریق مدیرکل
ســازمان ملل متحد و در نشســت مقامات بلندپایه در
زمینه پوشــش همگاني ســالمت که در شهریور سال
جــاري برگزار خواهد شــد ،انجــام دهــد .تحریمها و
اقدامات یکجانبــه تهدیدآمیز ،آســیبهاي زیادي به
افراد بيگنــاه که نیازمند مایحتاج ضــروري نظیر دارو
و تجهیزات پزشــکي هستند ،وارد ميکند و آنها بهطور
تبعیضآمیز به مردم آسیب زده و افراد آسیبپذیر را در
ایران قربانــي ميکنند .بنابراین ما از جامعه بینالمللي
ميخواهیم ایاالت متحــده آمریکا را به خاطر اقدامات
غیرقانوني مســتمری که نوعي »جنایت علیه بشریت«
است ،مورد بازخواست قرار دهند«.
او در این ســفر با وزیر بهداشت سوئیس نیز دیدار
کرد .نمکي با اشــاره به بخشهایي از سخنراني وزیر
بهداشت ســوئیس مبني بر کاهش ظلم و خشونت و
گامبرداشــتن در راســتای ارتقاي صلح جهاني گفت:
باید مراقب باشــیم فشــارها به مــردم باعث کاهش
شاخصهاي ســالمت نشــود« .وزیر بهداشت ضمن
قدرداني از نگاه انساندوستانه وزیر بهداشت سوئیس،
از وي براي ســفر بــه ایران و بازدید از دســتاوردهاي
بخش سالمت کشــورمان دعوت کرده و در ادامه نیز
ســابقه همکاريهاي خوب کشور ســوئیس با ایران
در زمینه دارو را یادآور شــد .در ادامــه این دیدار ،آلن
برسه ،وزیر بهداشت کشــور سوئیس گفت :در شرایط
فعلي که فشــارهایي به ایران وارد شــده اســت ،باید
بررسي شــود تا چه میزاني ميتوان این همکاريها را
گسترش داد .مشــتاقیم روابط دو کشور را ارتقا دهیم.
باید بهترین مسیر را براي ارتباط پیدا کنیم.

 مهر :دبیر کمیســیون عمران و حملونقل شوراي
شــهر تهران ،گفت :به جاي پافشــاري بر یک تصمیم
اشــتباه براي  ۳٫۵میلیون تردد غیرمجاز در محدوده
طرح ترافیک سال  ۹۷چارهاندیشي کنید .محمدعلي
کروني ،با اشاره به پافشــاري بر تصمیمات اشتباه در
حوزه حملونقل و اینکه بزرگترین عارضه براي شهر
و بدهکاري به شهروندان است ،افزود :اینکه به اشتباه
از همه ترددکننــدگان در محدوده زوج و فرد مبلغي
ثابت صرفا براســاس سلیقه شــخصي و نه متکي بر
روشــي اصولي اخذ شــود؛ یعني تخلف و بدهکاري
شهرداري به شــهروندان؛ چراکه محدوده زوج و فرد
در سال  ۹۷مجهز به دوربین در مبادي خروجي نبوده
و مســتندات متقن و متعددي دراینباره به کمیسیون
واصل شده اســت .او ادامه داد :اخذ عوارض زوج و
فرد در زمان تصویب مصوبه طرح ترافیک ســال ۹۷
مدنظر کمیســیون عمران و حملونقــل نبود؛ چراکه
فرمانداري با آن مخالفت کرده بود .البته در سال  ۹۸با
تصویب شوراي ترافیک تهران کال محدوده زوج و فرد
حذف شد؛ بنابراین بهدرستي در مصوبه طرح ترافیک
ســال  ۹۸براي تردد در محدوده زوج و فرد سابق باید
عوارض پرداخت شود.

هواي کشور این هفته گرمتر ميشود
 مهر :ســازمان هواشناســي اعالم کــرد :در هفته
جاري در اغلب نقاط کشــور ،افزایش نســبي دما رخ
ميدهد و دماي هوا در اهواز تا روز چهارشــنبه به ۴۷
درجه ســانتيگراد خواهد رســید .مدیرکل پیشبیني
و هشــدار ســریع ســازمان هواشناسي کشــور اعالم
کرد :یکشــنبه در اســتانهاي چهارمحالوبختیاري،
کهگیلویهوبویراحمد ،جنوب و غرب اصفهان ،شمال
فارس ،خراسان رضوي ،خراسان شمالي و بخشهایي
از کرمــان ،رگبار و رعدوبرق و وزش باد شــدید موقت
داریم .به گفته او در سه روز آینده براي برخي مناطق
شرق و جنوب شــرق کشور و روز دوشنبه براي استان
هرمزگان ،وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیشبیني
شــده و در هفته جاري در اغلب نقاط کشور ،افزایش
نســبي دما رخ ميدهد .او در پایــان درباره وضعیت
جوي تهران در دو روز آینده اظهار کرد :آسمان تهران
امروز صاف تا کمي ابري با حداقل دماي  ۱۷و حداکثر
دماي  ۳۱درجه ســانتيگراد و روز سهشنبه نیز صاف
تــا کمي ابري با حداقل دماي  ۱۸و حداکثر دماي ۳۳
درجه سانتيگراد پیشبیني ميشود.

