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برگزاري اولين نشست كارگروه
تخصصيساماندهيمشاغلوميادين
شهرداريهاي كشور

اولين نشست مشترك كارگروه تخصصي ساماندهي
مش��اغل و ميادين شهرداريهاي كش��ور و كارگروه
تخصصي مديريت عرضه محصوالت كشاورزي صبح
پنجشنبهدرمهمانسرايشهردارياصفهانبرگزارشد.
در اين جلسه مهندس تحصيلي ضمن ابراز خرسندي
از حضور در ش��هرداري اصفهان ،اظهار داش��ت :اهم
اقدامات شركت ساماندهي در دوره تصدي مسووليت
در اين كارگروه ،تهيه ش��يوهنامه تخصصي سهگانه و
پيگيري تشكيل جلسات آن ،ميزباني سه دوره نشست
اصلي كارگروه در س��اختمان ش��ركت س��اماندهي،
تدوين پيشنويس ضوابط الزم ازجمله آييننامهها و
دستورالعمل ساماندهي دستفروشان است.
وي به اقدامات در دست اجرا اشاره كرد و گفت :هدايت و
راهبري كارگروه ملي ساماندهي كه در آييننامه هيات
دولت تدوين شده است ،همچنين آمادهسازي تجارب
شركت ساماندهي براي ديگر ش��هرها ،زمينهسازي
حضور مديرانعامل سازمانها در مجامع بينالمللي
و مجمع شهرداران آسيايي از جمله فعاليتهاي حال
حاضر اين شركت اس��ت .تحصيلي خاطرنشان كرد:
مجامع بينالمللي و مجمع شهرداران آسيايي با هدف
شناس��ايي و حل چالشهاي مشترك شهرهاي قاره
آسيا تشكليل شده و دبيرخانه آن در شهرداري تهران
مستقر است .مديرعامل ش��ركت ساماندهي صنايع
و مش��اغل ش��هر به معرفي برنامههاي جديد شركت
پرداخت و گف��ت :بنا داري��م در دوره جديد مديريت
س��اماندهي ،ضمن اجراي وظاي��ف و ماموريتهاي
ذاتي شركت ،برنامههاي نوين و بديعي را پايهريزي و
عملياتي كنيم .وي با تاكيد بر استفاده از فناوريهاي
جديد ،تصريح كرد :مكانيزاسيون مراكز تابعه و اجراي
طرحاپليكيشنكيوسكهايهوشمندبادرنظرگرفتن
استانداردهاي جهاني از جمله اهداف پيش روي اين
شركت اس��ت .مديرعامل شركت ساماندهي صنايع
و مشاغل ش��هر افزود :هدايت شهرداريهاي مناطق
22گانه براي پيشبرد هرچه سريعتر امور و جلوگيري
از رفتار سليقهاي ،احياي اقتدار شهرداري ،استفاده از
نخبگان و افراد صاحب سبك و تجربه ميتواند ما را در
راهخدمترسانيبهشهروندانوتحققاهدافمديريت
شهري ياري كند.
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محيطزيست

اندونزي به ازاي دادن هر  5پالستيك يك بليت اتوبوس ميدهد

مقابله با پالستيك از اروپا تا آسيا

گروه اجتماعي
از اروپ��ا تا جنوب ش��رق آس��يا ،دوره ت��ازهاي از مقابله با
«پالس��تيك» آغاز شده اس��ت .در تازهترين اين اقدامات
اتحاديه اروپا مصوب كرد كه اس��تفاده از 10نوع محصول
پالس��تيكي يكبار مصرف ك��ه از جايگزينهاي موجود
برخوردارند ،تا سال  2021ممنوع شود .بنا بر اين تصميم
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا به موجب اين طرح ،ملزم
خواهند بود  90درصد از بطريهاي پالستيكي را تا سال
 2025بازيافت كنند .به گ��زارش ايرنا ،اتحاديه اروپا تنها
يكچهارم از  25ميليون تن ضايعات پالستيكي توليدي
خود در هر سال را بازيافت ميكند .كارشناسان اميدوارند
كه قوانين جديد به كاهش بهاي پالستيكهاي بازيافتي
منجر شود .قوانين اتحاديه اروپا بايد در جريان مذاكراتي با
كشورهايعضوايناتحاديهبهتاييدوتصويبنهاييرسد.
طرح پيش��نهادي فوق شامل ممنوعيت كامل استفاده از
بشقابها و ظروف پالس��تيكي ،گوشپاككن و نيهاي
مخصوص نوشيدن مايعات ميشود و درخواست كاهش
استفادهازليوانهاييكبارمصرفوديگرمحصوالتمشابه
مخصوص بستهبندي غذا را ارايه ميدهد .يكي از اعضاي
پارلمان اروپا كه حامي اين طرح اس��ت ،گفت كه چنانچه
اين نهاد اقدامي انجام ندهد ،تا سال 2050پالستيكهاي
موجوددراقيانوسهابيشازماهيهاخواهدبود.
مقابله با پالستيك از آلمان تا اندونزي
بس��ياري از كش��ورها پيش از اين براي مقابله با زبالههاي
پالس��تيكي قوانين تش��ويقي و محدودكننده بسياري
تصويبكردهاند.براينمونهدرآلمانخريداراندرصورتي
كهبطريهايپالستيكيرابهفروشگاههابازگردانندمبلغ
مشخصيازپولپرداختيقبليشانرادريافتميكنند.در
سايركشورهاهم چنينمشوقهاييباشيوههايمختلف
پيشبينيشدهاست.درآسيايكيازكشورهاييكهبامساله
انبوه زبالههاي پالستيكي روبه رو است اندونزي است .اين

معضل در اندونزي به قدري جدي است كه پيشتر ارتش
اين كش��ور براي كمك به پاكس��ازي محي��ط طبيعي از
زبالههاي پالستيكي وارد عمل شده بود .همچنين در اين
كشور با گرتهبرداري از تجربههاي موفق در اروپا ،اقدامات
تشويقي هم پيشبيني شده اس��ت .براي نمونه ارايه هر
پنج پالستيك برابر با يك بليت اتوبوس به حساب ميآيد.
پيشبيني ميش��ود هر اتوبوس ماهيانه هف��ت تن زباله
پالستيكيجمعآوريكند.
ايران چه ميكند؟
درايرانهممصرفپالستيكبيدادميكند.پيشترناهيد
خداكرمي،رييسكميتهسالمتشورايشهرتهرانبااشاره
بهاينكههرايرانيروزانهسه«پالستيك»واردمحيطزيست
ميكند ،گفته است :در ايران ساالنه بيش از  ۲ميليون تن
پالستيك توليد ميشود .به گزارش ايسنا ،او با بيان اينكه
براس��اس يك مطالعه در سازمان محيطزيست مشخص
ش��د كه در هر غرفه ميوه و تربار  ۸ /۵كيلوگرم پالستيك
مصرف ميشود و در شمال تهران اين حجم پالستيك۱۳
كيلو و در شرق تهران شش كيلو بوده است ،گفت :بنابراين
روزانه  ۲۱تن و ساالنه  ۷ /۵ميليون تن كيسه پالستيكي
فقطدرميادينميوهوترهباراستفادهميشود.اوهمچنين
گفت :هر ايراني بهطور متوسط روزانه سه پالستيك وارد
چرخه محيطزيست ميكند .اما با اين وضعيت هنوز هم
جديتي در سطح سياستگذاري براي مقابله با پالستيك
ديده نميشود .چنان كه در تهران به عنوان پايتخت هنوز
همزبالههايپالستيكيبهمددزبالهگردهاجداميشوندو
مديريت شهري هيچ برنامه منسجمي براي مديريت آن
انجامندادهاست.
در ماهه��اي اخير با گران ش��دن م��واد اوليه محصوالت
پتروشيمي قيمت نهايي پالس��تيك هم در ايران افزايش
يافتهاست.اينگرانشدنمحصوالتپالستيكيراميتوان
به عنوان يك فرصت براي كاهش مصرف اين محصوالت
قلمدادكرد.
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وزارت كشور اعالم كرد

بهتاكسيهاياينترنتيسهميهبنزينتعلقميگيرد

گروه اجتماعي
بعد از اينكه عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيراني
شهرتهراندرگفتوگوبا«اعتماد»اعالمكردكهدرصورت
دو نرخي شدن بنزين ،تاكس��يهاي اينترنتي كه هنوز از
اين س��ازمان مجوز نگرفتهاند ،س��هميه سوخت دريافت
نميكنند ،دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور در
مصاحبهايدراينخصوصگفت:اگرقراراستتاكسيهاي
اينترنتي گوشهاي از حمل و نقل شهري را برعهده بگيرند،
تسهيالت الزم به آنها در صورت ضابطهمندي شدن داده
خواهد ش��د .پوريا محمديانيزدي در گفتوگو با ايسنا،
با بيان اينكه وزارت كش��ور مخالف فعاليت تاكس��يهاي
اينترنتي نيست و اين موضوع نيز رسما اعالم شده است،
گفت :وزارت كش��ور بهدنبال ضابطهمن��د كردن فعاليت
تاكسيهاياينترنتياست.اينشركتهاياينترنتينبايد
ي كنند و تاييد صالحيت اعضا
در كنار خياب��ان عضوگير 
تنها با يك اس��تعالم صورت گيرد .در حقيقت بايد همان
طوريكهدرتاكسيرانيسختگيريهاييبرايرانندگان
اعمال ميشود و تنها با ارايه يك شماره پالك هويت فرد،
تخلفاتوي،تعدادكميتههايانضباطيونوعمشكالتش
مشخص ميش��ود ،براي آنها نيز اين اقدامات انجام شود.
دبيرشورايعاليهماهنگيترافيككشوربااشارهبهاينكه
تاكسيهاي اينترنتي در حوزه تاكسيراني نيز اثرگذار بوده
و باعث كاهش درآمد آنها شدهاند ،اظهار كرد :اگر در طرح
جامع حمل و نقل مشخص شود كه در كل سفرهاي شهر
مثال20درصد حمل و نقل بايد با تاكسي صورت بگيرد ،با
حضوراينتاكسيهاياينترنتيكهمجوزهايالزمراندارد،
كنترلاين20درصدازدستماخارجميشود؛البتهبايدبه
اين موضوع توجه شود كه اين تاكسيها سقف عضوگيري
ندارند.ويدرپاسخبهاينسوالكهحتيبعضاديدهميشود
درتاكسيهاياينترنتيكهمجوزدارندهمتخلفاتيصورت
ميگي��رد ،با بيان اينك��ه تخلف وج��ود دارد ،گفت :براي

تاكسيهاييكهازنهادهايمربوطهمجوزهايالزمرادارند
هياتانضباطي،سامانه،137سامانه 1888وجودداردكه
در صورت اعالم تخلف ص��ورت گرفته پيگيريهاي الزم
انجام ميشود.اگر تخلفيدراينحوزهصورتبگيرد،رصد
ميكنيم .اما از تاكسيهاي اينترنتي كه مجوزهاي الزم را
ندارند هيچگونه اطالعاتي در دست نداريم و با وجود اينكه
زيرمجموعه اتحاديه كسب و كارهاي مجازياند؛ اما خود
اتحاديههمبهدرستياززيرمجموعهاشخبرندارد.بهگفته
وي،اعتقادمانبايدبراينباشدكهمديريتشهريزيرنظر
شهرداريباشدوشهرداريكشهربايدمتوليكليهاموردر
شهرباشد.بهعبارتديگرموضوعترافيكبايدازشهرداري
پرسيده شود و يك نفر پاسخگو باشد .محمديان در ادامه
گفت:بهدنبالساماندهياينتاكسيهاهستيمتامشخص
شودازچهخودروهايياستفادهميكنندوعمرناوگانشان
چقدر است تا به اين وس��يله استانداردهاي ناوگانشان را
افزايش دهيم و بگوييم كه خودروي باالي  10سال نبايد
عضومجموعهشودوهمچنيننوعخودروهابايدمشخص
باشد .از طرفي اگر به پروژه نوسازي تاكسيها در  10سال
اخير نگاه كنيم ،ميبينيم كه به جز خودروي پژو و سمند،
خودروي ديگري وارد ناوگان نشده و پرايدهاي قديمي در
حالخارجشدنازردههستند.دبيرشورايعاليهماهنگي
ترافيكشهرهايكشوربااشارهبهاينكهكيفيتارايهخدمات
تاكس��يهاي زير نظر شهرداري نيز جاي بحث دارد و بايد
رويآنكارشود،تصريحكرد:اگرنكتهمثبتيباشدقطعااز
آنالگوبرداريخواهيمكرد.بهطورمثالهماننظرسنجي
از مشتري كه توسط تاكسيهاي اينترنتي انجام ميشود،
اقدام خوبي است و ما نيز از آن الگوبرداري كرديم؛ اما بايد
گفت اين تاكسيهايي كه به صورت بي قاعده و قارچگونه
رشد ميكنند ،اگر روزي سرويس آنها دچار مشكل شود،
مسافررويزمينخواهدماند.بنابرايناينموضوعدغدغه
مديريتشهرياستوبايدضمنساماندهيومديريتآن،
تعرفههانيزمشخصشود.
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دسترسي 20درصد مردم چابهار
به آب شرب

عزيز س��اراني؛ نماينده سيس��تان و بلوچس��تان در
ش��وراي عالي استانها گفت« :فقط  20درصد مردم
چابهار به آب شرب دسترسي دارند .تصفيهكنهاي
بزرگ آب جهت شيرينسازي هزين ه زيادي دارد كه
دولت زير بار اين هزينه نميرود و نمايندگان شوراي
عالي اس��تانها تقريبا يك سال و نيم است كه پيگير
اين موضوع هستند .اين مشكل به دليل خشكسالي
 20سال است گريبانگير مردم منطقه شده و با قطع
ش��دن آب رودخان��ه هيرمند ،اين اس��تان وضعيت
مناسبي ندارد .چاهها همه خشك شدند و تنها چشم
اميد مردم به بارندگي در كش��ور افغانستان است كه
رودخانه هيرمند در آنجا جريان پيدا كرده و آب آن به
اينجا منتقل شود كه البته تاكنون اين اتفاق صورت
نگرفته اس��ت.آب اين منطقه ب��وي تعفن ميدهد و
براي تصفيه آن از مواد ش��يميايي استفاده ميشود
كه م��ردم بتوانند از اين آب اس��تفاده كنند كه البته
همين مواد ش��يميايي هم براي سالمت مردم ضرر
دارد.تنها منبع درآمد مردم اين اس��تان كش��اورزي
ب��ود كه آن هم با خشكس��اليهاي پيدرپي كامال از
بين رفت .در اين اس��تان كارخان ه و كارگاهي وجود
ندارد و با بسته ش��دن مرزها ،مردم فقط با يارانه 45
هزار تومان��ي زندگي ميكنند و جوانان تحصيلكرده
همه بيكارند .انواع آسيبهاي اجتماعي افزايش يافته
سرقت ،ناامني ،اعتياد و هزاران مشكل كه همه زاييده
بيكاري اس��ت و مردم اغلب به شغلهاي كاذب روي
آوردهاند .در بندرچابهار هم هيچ شغلي براي جوانان
وجود ن��دارد و فقط تاجران خارج��ي در اين منطقه
س��رمايهگذاري كرده بودند كه البته چندي است با
ش��رايط بد اقتصادي تمامي بازارهاي تجاري چابهار
هم در حال تعطيل شدن است و هر روز شاهد بسته
ش��دن چند مغازه هستيم چرا كه اجارهها باال رفته و
تاجران توان پرداخت آن را ندارند .ايلنا

مسموميت 40دانشآموز مهابادي
بر اثر آلودگي آب

اس��تفاده از آب آلوده  ۴۰دانشآموز روستاي درياس
مهابادراراهيبيمارستانكرد.ايندانشآموزانبهدليل
استفاده از آب چش��مه آلوده در مدرسه دچار عفونت
رودهاي شده بودند.
هماكنون كارشناسان مركز بهداشت مهاباد در محل
حضور دارند و در حال بررسي منابع آبي روستا هستند
و مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد با اشاره به اينكه
مخازن آب اين روستا توسط ش��ركت آب و فاضالب
روستايي شست وشو ش��ده اعالم كرد كه تا اطمينان
كامل از بهداشتي بودن مخازن آب روستا با استفاده از
تانكر به اهالي آبرساني ميشود .ايلنا
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ومسطح
 -12شهر مافيا  -دوستي  -شك و ترديد  -دل آزار كهنه
 -13كودكي كه از پا متولد شود  -نژاد كشور ايران  -لشكر
و قشون
 -14دارنده  -براي اينكه  -صبحانه نخورده
 -15پلكان چوبي  -عزرائيل

عمودي
 -1نام مادر امام رضا(ع)  -جهش ژنتيكي
 -2نشان ومدال  -باوقار  -از آالت موسيقي
 -3پدر رستم  -شكست خورده  -از هفت سين نوروزي
 -4س��رگردان و درب��در  -پول ژاپ��ن  -پيام الهي -
خرس تازي
 -5پهلوان  -رهبر حزب  -پر شدن معده
 -6لع��اب نشاس��ته  -محكم و ثابت  -از ش��هرهاي
همدان
 -7دهان عاميانه  -روشمند  -پسر زكريا(ع)

 -8ساز چنگ  -تاوان و جريمه  -ريز نمرات
 -9وسيله پرتابي ورزشي  -اطراف چيزي  -موي
گردن اسب
 -10حركت غير ارادي  -تپه  -از انواع ماشين
 -11برادر حضرت موس��ي  -ميوه پرزدار  -توان
آخر
 -12اثر پا  -ابزار احتياطي  -دويار هم قد  -بهار
 -13نقل كننده  -مشت زن  -صوف
 -14سير كوهي  -خاك مقدس  -سازمان پيمان
آتالنتيك شمالي
 -15ايده آليسم  -خمس و زكات

