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سعیدمرتضوی۱۶بهمنمحاکمهمیشود
دادگاه تجدیدنظر س��عید مرتضوی در بخش دوم پرونده 
تامین اجتماعی و ش��کایت پالیزدار، ۱۶ بهمن ماه امس��ال در 

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار می شود.
مجتبی نظری وکیل مدافع س��ازمان تامی��ن اجتماعی با 
اعالم این خبر گفت که نظر کارشناسان درخصوص بخش دوم 
پرونده تامین اجتماعی و وجوه اعطا شده به برخی افراد، واصل 

و دادگاه تجدیدنظر، ۱۶ بهمن ماه امس��ال را برای رسیدگی به 
پرونده تعیین کرده است.

این وکیل دادگس��تری در ادامه با انتقاد از نظر کارشناسان 
رس��می دادگستری در نظریه ارائه شده، اظهارکرد: کارشناسان 

رس��می دادگس��تری در نظریه خود، افرادی ک��ه وجوهی را از 
مرتضوی در زمان تصدی بر س��ازمان تامین اجتماعی دریافت 
کرده بودند را به عنوان بدهکار معرفی کرده اس��ت در حالی که 

طبق قانون، مقامی که پولی به کسی می دهد، مسئول است.

با اتمام مأموریت س��پاه کار اسکان موقت 
س��اکنان ۱۹۸۲ روس��تای زلزل��ه زده در پاســداران

استان کرمانشاه پایان یافت.
۲۱ آبان ماه برای اس��تان کرمانشاه یادآور تجربه تلخی است 
که نه تنها مردم این دیار بلکه ملت ایران داغدار این موضوع شدند 
و نش��ان داد زلزله 7.3 ریشتری استان کرمانشاه عالوه بر لرزش 
زمین سبب بروز بسیاری از رفتارهای انسان دوستانه از طرف ملت 

و اقدامات قابل توجهی توسط ارگان های مختلف شد.
سپاه پاسداران که از گذشته تاکنون کمک رسانی به مناطق 
محروم سراسر کشور در حوزه های مختلف را مأموریت خود قرار 
داده اس��ت بعد از وقوع زلزله مهیب اس��تان کرمانشاه از همان 
لحظات اولیه وقوع حادثه حضور چشمگیری در منطقه داشت و 
در مراحل مختلف امدادرسانی، آواربرداری، اسکان اضطراری و 

اسکان موقت در کنار زلزله زدگان استان کرمانشاه حاضر شد.
ب��ا وق��وع زلزله امدادرس��انی در ش��هر برعهده ارت��ش و در 
روستاهای پرتعداد منطقه به سپاه واگذار شد و بعد از اتمام اسکان 
اضطراری برای س��رعت بخشیدن به ساخت اسکان موقت قبل از 
شروع فصل س��رما طی تفاهم نامه ای بین بنیاد مسکن و قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( ساخت ۸000 کانکس یا اسکان موقت 

زلزله زدگان به این قرارگاه واگذار ش��د که در مدت یک ماه و نیم 
براساس تعهد داده شده بیش از ۸۱00 کانکس توسط این قرارگاه 
ساخته شده است. براساس تعهد قرارگاه خاتم االنبیا)ص( مقرر بود 
کانکس ها برای روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه در مدت 45 
روز ساخته شود که با سرعت عمل و تالش شبانه روزی این قرارگاه 
در مدت 40 روز تمام روستاهای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 

که بیش از ۱۹00 روستا بود به اسکان موقت مجهز شدند.
عملیات ساخت کانکس تنها اقدام سپاه پاسداران در مناطق 
زلزله زده اس��تان کرمانش��اه نبود بلکه س��پاه در امدادرسانی به 
زلزله زدگان، عملیات تخریب و آواربرداری واحدهای آسیب دیده، 
تأمی��ن مصال��ح و کمک به حمل مصالح حضور فعال داش��ت به 

طوری که رضایت مردم مظلوم منطقه را به دنبال داشته است.

ساخت۵۰ باب خانه دائمی درروستاهای زلزله زده کرمانشاه
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل تهران بزرگ از ساخت 

50 باب خانه دائمی در ۲0 روستای زلزله زده کرمانشاه خبر داد.
سردار محمدرضا یزدی در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه 
از حضور نیروهای سپاه حضرت محمد رسول اهلل تهران بزرگ در 
نقاط زلزله زده اس��تان کرمانشاه و در کنار سایر سپاه های استانی 
خبر داد. وی تصریح کرد: بالفاصله پس از وقوع زلزله در اس��تان 
کرمانشاه، سپاه حضرت محمد رسول اهلل تهران با اعزام آمبوالنس ها 

و نیروهای امداد و نجات در مناطق زلزله زده حضور یافت.
یزدی از استقرار این نیروها در روستاهای آسیب دیده خبر 
داد و گفت: نیروهای ما به توزیع چادر، بس��ته های آب معدنی، 

مواد غذایی، بهداشتی و امثال آن در بین مردم پرداخت.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: از همان ساعات اولیه 
پ��س از وق��وع زلزله در تالش بودیم که به س��رعت مردم را در 
خانه های دائم اس��کان دهیم اما چون شرایط سخت بود و مردم 
نی��ز کانکس های��ی را جهت اس��کان آس��یب دیدگان به منطقه 
می فرس��تادند و همزمان با کلید زدن ساخت خانه های دائمی، 

این کانکس ها را در بین مردم توزیع کردیم.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل تهران بزرگ خاطرنشان 
کرد: در جهت ساماندهی روستاهای آسیب دیده ساخت 50 باب 
خانه دائمی در ۲0 روستای زلزله زده استان کرمانشاه آغاز شد. وی 
از افتتاح ۲ باب از این مساکن خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به 

ساخت ۲5 باب دیگر در مرحله پی ریزی و خاکریزی است.
این مقام مسئول از پیشرفت 50 درصدی ۲3 باب خانه دائمی 
نیز خبر داد و گفت: تالش ما این است این تعداد نیز هر چه زودتر 
به مردم تحویل داده شود. سردار یزدی گفت: از روحانیون در توزیع 

کانکس و ساخت خانه های دائمی در روستاها کمک گرفته ایم.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل تهران بزرگ از اولویت 
ق��رار دادن خانواده ش��هدا و مددجویان تحت پوش��ش نهادهای 
امدادی برای دریافت کانکس و ساخت خانه های دائمی خبر داد. 
وی تصریح کرد: نیروهای س��پاه حضرت محمد رسول اهلل تهران 
بزرگ حدود 5۲ روز اس��ت که در روس��تاهای مناطق زلزله زده 
اس��تان کرمانش��اه حضور دارند. وی ادام��ه داد: 300 نیروی این 
سپاه به روستاهای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شده اند 
و فعالیت دارند اما انتظار داریم که مردم این مناطق نیز خود در 

ساخت خانه دائمی همکاری کنند تا زودتر به نتیجه برسد.

بیدی نیست که به این بادها بلرزد
این یک واقعیت انکارناپذیر اس��ت کسانی که چه در گذشته 
یعنی سال ۸۸ و موارد دیگر و اینهایی که این روزها دارند دست 
به اغتش��اش و آش��وب می زنند و به دنبال ایج��اد جو ناامنی در 
کشور هستند ۹0 در صدش��ان احمق و جاهل هستند چون اگر 
می فهمیدند این رفتار چه خس��ارتی به کشور و منافع کشورمان 
که خودشان هم جزئی از آن هستند می زنند، شاید آدم می شدند. 
آتش زدن پرچم کش��ور یعنی جهالت و حماقت محض. رفتاری 
که باعث ش��اد ش��دن دل دش��من گردد یعنی جهالت؛ برشاخه 
نشستن و بن بریدن. البته این نظام بیدی نیست که به این بادها 
بلرزد اما بفرض محال اگر این نظام تضعیف بشود آن احمق هایی 
که امروز در این کش��ور دنبال ناامن کردن کش��ور هستند پشت 
دستش��ان را داغ خواهند گذاشت بعد از اینکه ببینند کشورشان 

مثل افغانس��تان هر گوشه اش کشت و کش��تار است و خانواده و 
ناموسشان هم معلوم نیست دست کی هست.

کیانی
 

مدیریت غلط
مردم از مدیریت غلط سیاس��ی و اقتصادی ناراضی هستند نه 
با نظام. چگونه و با چه لحنی گفته بشود اغلب مدیران اقتصادی و 
سیاسی که سرنوشت مردم را به دست می گیرند فاقد حداقلی های 

مدیریتی هستند.
شکیبی

 
چند جوان بیکار

ه��ر خانواده چند جوان بیکار دارند و ناامید از آینده که هیچ 

امکانی در به دس��ت آوردن شغل، فراهم ش��دن شرایط ازدواج، 
تأمین مسکن و از داشتن حداقل ها محرومند و دولت تقریبا هیچ 

برنامه ای برای آنها ندارد.
خادمی

 
نمی توانند حال و روز مردم را بفهمند

امروز بزرگترین چالش جمهوری اسالمی ایران فاصله طبقاتی 
یا همان عدالت اجتماعی می باشد و برای کم کردن فاصله طبقاتی 
راه حل آن س��اده است اما هیچ گاه اجرا نخواهد شد. راه حل ساده 
این اس��ت که اگر ما در کشور قش��ر متوسط و غنی و فقیر داریم 
باید به ترتیب به قش��ر فقیر یا ضعیف و متوسط بیشتر رسیدگی 
کنیم اما به دلیل اینکه در دولت های گذشته و حال قشر غنی بر 
دول��ت تکیه زده اند و با توجه به ضرب المثل هیچ چاقویی دس��ته 

خودش را نمی برد هیچ غنی نمی تواند به ضرر خود کار کند و به 
همین دلیل در آینده کشور به بن بست خواهد خورد مگر دولتی 
مردمی و با نگاه مردم محور س��رکار قرار گیرد. امروز بس��یاری از 
وزرای دولت میلیاردر هستند و زندگی اشرافی دارند و نمی توانند 

حال و روز مردم را بفهمند.
حیدری

چرا فکری نمی کنند؟
این همه مسئوالن می گویند هوای تهران آلوده است اما چرا 
مس��ئوالن فکری برای افزایش کیفی و کمی حمل ونقل عمومی 
نمی کنند؟ یک روز آقایان مس��ئول با مترو بروند س��ر کارش��ان 

ببینند مردم چی می کشند.
ناشناس

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر
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 م

کبریاحسینزاده

درهای مت��رو باز می ش��وند. 
شهر در  ب��دون آنک��ه اج��ازه دهی��م سفر 

مسافرانی که س��وار شده اند، 
پیاده ش��وند، خودمان را با فش��ار و زور داخل واگن 
قط��ار جا می دهی��م. درهای قط��ار چندین بار برای 
بس��ته ش��دن تالش می کنند و در نهایت با صدای 
بوق ترسناکی، مامور مترو وارد عمل می شود و در را 

با زور و بازو می بندد.
فشردگی در سر و صدای زیاد را به امید رسیدن 
به ایس��تگاه بعدی تحم��ل می کنیم. دوب��اره در باز 
می شود، از ترس اینکه اگر بیرون برویم، نتوانیم دوباره 
س��وار ش��ویم، با تفکر اینکه هر کسی که می خواهد 
پیاده ش��ود و نمی تواند، مشکل خودش است، وسط 
جمعیت و راه می ایستیم. افرادی هم که برای پیاده 
شدن تمام تالش شان را می کنند و کیف شان را مثل 
توپ بیس بال زیر بغل می زنند و از روی پای دیگران 
رد می ش��وند و مجبورند برای پیاده شدن، دیگران را 
ه��ل دهند، بی فرهنگ خطاب می کنیم و هرچه هم 

که به دهانمان بیاید، نثارش می کنیم!
از  ب��ا ورود گروه��ی  این ب��ار دره��ای قط��ار 
دستفروشان بسته می شود. هر کدام سعی می کنند 
با تبلیغ بیشتری محصوالت خودشان را عرضه کنند. 
از تزریق ژل لب گرفته تا تست ریمل َدر طالیی ضد 
آب مخصوص اس��تخر، فال تاروت، لباس های شب، 
س��ی دی آموزش رانندگی، ش��یوه آبگیری طبیعی 
میوه، ل��وازم جانبی موبایل، لباس زی��ر، جوراب و... 
در واگن های قطار عرضه می ش��وند. کاالهایی که به 
گفته خود دست فروش��ان از بان��ه و نقاط مرزی وارد 
کشور شده اند تا با قیمت پایین عرضه شوند و دغدغه 
نان شان را در مترو برطرف کنند. بسته ها و چرخ های 
بزرگی که آنها در فضای کوچک مترو و شلوغی جابجا 
می کنند بارها صدایمان را در می آورد و با خودمان فکر 
می کنیم ما که بهای استفاده از حمل ونقل عمومی را 
پرداخت کرده ایم چرا باید خدمات این چنینی شامل 

حالمان شود، پس تکلیف حقوق شهروندی ما که این 
روزها درباره آن زیاد صحبت می ش��ود و تبلیغ اش را 

می کنند، چه می شود؟!
گردش��گران خارجی هم که برای اولین بار به 
ایران س��فر کرده اند و از مترو اس��تفاده می کنند، 
بارها از حضور بسیار دستفروشان شگفت زده شده  

و خندیده اند.
ای کاش زندگی چند ساعته ما در فضای مترو 
ب��ه همین چند نکته ختم می ش��د. با وارد ش��دن 
متکدیان سالخورده و کودک که نسخه دارو نشان 
می دهند یا عقب افتادن کرایه خانه  و خرج زندگی 
را فریاد می زنند، ترجیح می دهیم چشم هایشان را 
ببندی��م، هندزفری هایمان را دربیاوریم و با صدای 
بلند موسیقی گوش دهیم، بلکه بتوانیم از سالمت 

روانی خودمان محافظت کنیم. 
قطار هر چه به س��مت بازار ته��ران می رود و 
شلوغی بیش��تر می شود، پرخاش��گری هم به حد 
اعالی خودش می رسد. این بار مسافرانی با بارهای 
غیرمتعارف و فضایی که اِش��غال می کنند، دیگران 
را آزار می دهن��د. ه��ر چند دقیقه یکب��ار صدای 
دعوایی که دلیل آن فشار زیاد روی افراد است، از 

یک واگن دور یا نزدیک به گوش می رسد.
ب��ا رس��یدن به ایس��تگاه های دیگ��ر، واگن ها 
خلوت می ش��وند اما همچنان صدای موسیقی که 
برای حفظ سالمتی روانی خودمان صدایش را زیاد 
کرده ای��م ن��ه تنها پدر پرده گ��وش خودمان را در 

می آورد، بلکه مزاحم اطرافیان مان هم می شود.
ب��ا پیاده ش��دن حجم زیادی از مس��افران در 
برخ��ی ایس��تگاه ها و خل��وت ش��دن واگن ها باز 
هم ترجی��ح می دهیم فضای جل��وی در را به نفع 
خودمان مصادره کنیم و اجازه ورود به مس��افری 
دیگ��ر را ندهی��م تا وقت��ی که به ایس��تگاه بعدی 
رس��یدیم راحت تر پیاده شویم. در این بین سرمان 
را هم در گوش��ی مسافر کنار دس��تی  می کنیم و 
حتی در برخی موارد درباره عکس های شخصی اش 
که می بیند، نظر هم می دهیم! اگر ش��رایطی پیش 
بیاید و یک مس��افر در آن سر و صدا بتواند کتابی 
بخواند، چندین ب��ار درباره کتابی که می خواند هم 

پرس و جو می کنیم تا باالخره به مقصدش می رسد 
و همان چند دقیقه ای هم که می خواسته از وقتش 

به درستی استفاده کند را ما می گیریم.
بعد از س��فر داخل ش��هری با تنش بسیار که 
تقریبا آن را هر روز تجربه می کنیم، سرانجام از قطار 
پیاده می ش��ویم و می خواهیم کم��ی روی صندلی 
انتظار در راهروهای مترو بنش��ینیم تا خستگی مان 
را َدر کنی��م اما باز ه��م می بینیم تمام صندلی ها را 
دست فروشان اِشغال کرده اند و دوباره با بازار مکاره 
دیگری روبه رو می شویم، بنابراین ترجیح می دهیم 
راهم��ان را بگیریم و هر چه س��ریع تر از فضای زیر 

زمین خودمان را به فضای روی زمین برسانیم.
در بی��ن راه مجبوریم به افرادی که راهروهای 
مترو را با مس��یر پیاده رو و پارک اشتباه گرفته اند، 
تذک��ر دهیم که کنار بایس��تند و راه را برای عبور 
و م��رور باز کنند. با نزدیک ش��دن ب��ه پله برقی با 
حجمی از مس��افر روبه رو می ش��ویم که هر کدام 

س��عی می کنند از هر طرفی که شده، خودشان را 
زودتر به پله برس��انند و صف، احترام به بزرگ تر و 

کوچک تر هم برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد!
رعایت نکردن فاصل��ه با فرد جلوتر از خودمان 
یک��ی دیگ��ر از رفتاره��ای اش��تباهی اس��ت ک��ه 
باره��ا مشکل س��از و موجب تنش و برخ��ورد ما با 
دیگران ش��ده است. »تئاترش��هر« یکی از بارزترین 
ایستگاه هایی است که مردم هر روز در این زمینه با 
مشکل بسیاری روبه رو می شوند و با اینکه میله کنار 
پله برقی را بلندتر کرده اند تا مردم مجبور شوند صف 
را رعای��ت کنند، باز هم منظره هایی می بینیم که از 

آن به عنوان بی فرهنگی یاد می کنیم.
هر روز آموزش ه��ای زیادی درب��اره فرهنگ 
استفاده از مترو داخل واگن ها و خارج از آن تبلیغ 
می ش��ود، از هزینه های بس��یاری که ب��رای تمیز 
کردن فضای مترو می ش��ود تا نحوه درس��ت سوار 
و پیاده ش��دن، توجه به نظافت ش��خصی و خرید 

نکردن از دستفروشان. اما این تبلیغ ها تا چه اندازه 
موثر بوده  و توجه ما را جلب کرده است؟

بسیاری از ما به طور ناخواسته یا عمد با انجام 
کارهای اشتباه در طول روز، در قبال ناراحت کردن 
مردم جامعه مس��ئول هستیم و با انجام هر اشتباه 
موجب عصبانی ش��دن افرادی می شویم که ممکن 
اس��ت پیامدهای خطرناک تری را در جامعه ای که 

در آن زندگی می کنیم به همراه داشته باشد.
بدون ش��ک، همه  ما تجربه چنی��ن رفتارهای 
اش��تباهی را برای یکبار هم که ش��ده داش��ته ایم و 
دیگ��ران را از جایگاه خودمان قضاوت می کنیم و او 
را بی فرهنگ خطاب می کنیم اما همین که چند روز 
دیگر خودمان در جایگاه همان فرد قرار بگیریم باز هم 
حق را به خودمان می دهیم. اما بی  فرهنگ اصطالح 
اشتباهی است که همه ی ما از آن استفاده می کنیم. 
در واقع هر جامعه ای فرهنگی دارد و برچس��ب زدن 
بی فرهنگ به افراد یک اجتماع، اش��تباه محس��وب 
می شود. استفاده از »بی« که نشانه نیستی است، در 
ابتدای هر کلمه ای درست نیست، همانطورکه برخی 
از عبارت بی شخصیت اس��تفاده می کنند. در حالی 
که هر ف��ردی چه خوب و چه بد ش��خصیتی دارد 
و استفاده از بی شخصیت نمی تواند مفهومی داشته 
باشد. در فرهنگ نامه دهخدا، بی فرهنگ، ناپرهیخته، 

بی عقل یا بی تمیز معنی شده است.
هر روزه با انجام یکس��ری عادت های اش��تباه 
به صورت خواس��ته یا ناخواس��ته موجب عصبانی 
شدن برخی از افراد یک جامعه می شویم که حال 
یک روز آنها را خ��راب می کند و پیامدهای منفی 
به هم��راه می آورد. در واقع وقتی ما یک س��ری از 
رفتارهای اش��تباه که مخال��ف قوانین نظم در یک 
جامعه اس��ت، می بینیم یا ب��ا وجود آنکه می دانیم 
آن کار اشتباه است اما باز هم آن را انجام می دهیم 
را بی فرهنگی می پنداریم. جدا از ناکارآمدی نهادها 
و ارگان ه��ای دولتی برای ورود ب��ه این موضوع و 
حل چنین مش��کالتی، ما به عنوان یک شهروند تا 
چه اندازه خودمان را مس��ئول این پرخاشگری هر 
روزه در جامع��ه می دانیم و برای اصالح رفتارهای 

اشتباه مان چقدر تالش کرده ایم؟)ایسنا(

اتمام اسکان موقت مناطق روستایی زلزله استان کرمانشاه توسط سپاه؛

مأموریتی که انجام شد

شلوغی وسایل حمل ونقل عمومی و رفتارهایی ناخواسته

بی فرهنگیم یا اشتباه می کنیم؟

قرصبرنججان۹۲تهرانیرادر۸ماهگرفت
پزشکی قانونی اس��تان تهران اعالم کرد: ۹۲ نفر در 
اثر مس��مومیت با قرص برنج در ۸ ماه امسال جان خود 

را از دست داده اند.
در ۸ ماه امسال، ۹۲ نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج 
جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از مسمومیت با قرص 
برنج ۹3 نفر اعالم شده بود ۱ درصد کاهش یافته است. بنابر 
این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با قرص 
برن��ج در ۸ ماه، 5۲ مرد و 40 نف��ر زن بوده اند و در مهرماه 
امسال ۹ مورد فوتی بر اثر مسمومیت با قرص برنج به مراکز 

پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.
بنابر این گزارش، آلومینیوم فسفاد که از آن برای ضد 
عفونی کردن و جلوگیری از آفت زدگی غالتی چون برنج 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، به نام های تجاری مختلفی 
همچون کوئیک فوس و س��لفوس وجود دارد که در ایران 
به نام قرص برنج مشهور است. این قرص ظرف مدت 3 تا 
چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختالل کرده 

و فرد مرگ دردناکی خواهد داشت.

نقشبزاقدهاندرجرمسازیدندان
یک متخصص و ج��راح لثه گفت: خارش لثه و درد 
مبهم در لثه از سایر نشانه های وجود بیماری لثه و نسوج 

نگهدارنده دندان است.
بهزاد هوش��مند افزود: تحلیل و تورم لثه که منش��أ 
التهابی و غیرالتهابی دارد، تغییر رنگ و تغییر ماهیت لثه، 
ترشح چرک از شیار و خونریزی لثه، قوام لثه و جابه جایی 
دندان ها بر اثر بیماری های لثه ایجاد می ش��ود. همچنین 

ممکن است بر اثر تخریب استخوان فک نیز ایجاد شود.
وی عام��ل اصل��ی الته��اب و خونریزی لثه و نس��وج 
نگهدارنده دندان را بیماری های میکروبی و بیماری عفونی 
دانست و گفت: برداشتن جرم از روی دندان باید انجام شود 

چون پالک میکروبی می تواند روی جرم تشکیل شود.
یک متخصص و جراح لثه در پاس��خ به این پرس��ش 
که آیا بزاق افراد می تواند بر جرم سازی روی دندان نقش 
داش��ته باش��د؟، افزود: بله. اگر کلسیم و فسفر بزاق افراد 
باالتر باش��د این بزاق جرم ساز اس��ت. برای تشکیل جرم 
نیاز به میکروب نداریم؛ اما س��طح جرم، سطح ناهموار و 

خشنی است که میکروب را نگه می دارد. 

خطرورزشدرهوایآلودهراجدیبگیرید
یک فوق تخصص ریه با تشریح اثرات منفی آلودگی هوا 
بر سیستم تنفس توصیه کرد: از ورزش کردن در هوای آلوده 
باید به ش��دت اجتناب کرد به دلیل اینکه در حین ورزش 
افراد مجبورند از دهان تنفس انجام دهند و این موضوع باعث 

ورود بیش از حد آلودگی به سیستم تنفسی خواهد شد.
جعفر اصالنی اظهار داش��ت: انس��ان ها روزانه هوای 
زی��ادی را ب��رای حیات س��لول های بدن خ��ود دریافت 

می کنند که حجم این هوا به ده مترمکعب می رسد.
وی گف��ت: تنف��س هوا از طریق بین��ی باعث تهویه 
هوای وارد ش��ده می ش��ود اما باید توجه داش��ت ذراتی 
ک��ه اندازه آن ه��ا از 7 الی ۸ میکرون کوچک تر باش��ند 

می توانند از طریق بینی وارد دستگاه تنفسی شوند.
اصالن��ی گفت: آلودگی ه��وا در درجات متفاوتی وارد 
سیستم تنفس��ی افراد می ش��ود که هرچه میزان غلظت 
آالینده ها بیشتر باشد تنفس سخت تر خواهد شد. افرادی 
که از بیماری آسم، برونشیت و بیماری های قلبی و عروقی 
رنج می برند باید بیش��تر مرقب باشند زیرا وارد شدن این 
ذرات به ریه آن ها می تواند ترکیبات اسیدی را ایجاد کند.

ثبتبیشاز۸هزارزلزلهدرشیلیدرسال۲0۱7
مرکز ملی زلزله نگاری گزاررش کرده است، از ابتدای 
سال ۲0۱7 تا پایان آن ۸ هزار و ۹4 زمین لرزه در کشور 

شیلی ثبت شده است.
زمین لرزه های این کش��ور به نسبت سال ۲0۱۶، ۲۶ 
درصد و به نس��بت سال ۲0۱5 با ۲5 درصد رشد مواجه 
بوده است. حداقل 35۲ مورد از این تعداد زلزله به قدری 
پُر قدرت بوده اند که توس��ط عموم مردم حس ش��دند و 

می توانستند خسارات قابل توجهی به بار آورند. 
بررس��ی های مؤسس��ه ملی ژئوفیزیک حکایت از  آن 
دارد که ویترین زلزله تاریخ از زمان اختراع دس��تگاه های 
لرزه نگاری دقیق در ۲۲ می ۱۹۶0 در ش��یلی به بزرگای 
۹.5 درجه در مقیاس ریش��تر اتفاق افتاد که هزار و ۶55 
کشته، 3 هزار مجروح و ۲ میلیون آواره برجای گذاشت.

همچنین در ۲7 فوریه ۲0۱0، زلزله ای به قدرت ۸.۸ 
ریش��تر در شیلی رخ داد که دست کم 700 کشته برجای 
گذاشت؛ زیرساخت های قوی و ساختمان های محکم، در 
برابر زلزله های پُرقدرتی که رخ می دهد، حفاظت می کند و 

با وجود ریشترهای باال تلفات حاصل از آن کم است.

رئیس شورای شهر تهران:
فقطاطالعداریمطرحیتهیهشدهاست

رئیس شورای شهر تهران گفت: آنچه که ما در حال 
حاضر اطالع داریم، طرح��ی درباره ترافیک تهران تهیه 
شده و شهرداری تالش می کند که این طرح به تصویب 

برسد، ولی هنوز مسیرهای قانونی طی نشده است.
محسن هاش��می درباره طرح جدید ترافیک تهران 
و موضوعات��ی که در این باره اعالم می ش��ود، گفت: هنوز 
اعالم رس��می درباره طرح ترافیک نش��ده است و معاون 
شهردار تالش می کند ایده هایی که در این باره وجود دارد 
را مط��رح کند و مصوبات آن را بگیرد. وی بیان داش��ت: 
هنگامی که ش��روع به فعالیت در مورد طرحی می شود، 
طبیعی است که پرسش و پاسخ های آن نیز آغاز می شود 

و در مورد طرح، مسائل دیگری را مطرح می کنند. 
هاشمی افزود: آنچه که ما در حال حاضر اطالع داریم، 
طرحی درباره ترافیک تهران تهیه شده و به شورای عالی 
ترافیک تهران نیز الصاق شده است و معاونت حمل ونقل 
و ترافیک ش��هرداری تهران تالش می کند که این طرح 
به تصویب برس��د، ولی هنوز مس��یرهای قانونی خود را 
طی نکرده اس��ت. وی افزود: طرح جدید ترافیک باید در 
شورای شهر و ش��ورای عالی ترافیک به تصویب برسد و 

سپس درباره جزئیات آن توضیحات الزم ارائه شود. 
رئیس ش��ورای ش��هر گف��ت: دی��روز نی��ز معاون 
حمل ونقل و ترافیک ش��هر تهران در جلسه هم اندیشی 
اعضای ش��ورا توضیحاتی را درباره این طرح ارائه داد که 
به نظر می رس��د کلیات طرح مورد تأیید اس��ت، ولی در 
جزئیات باید مواردی بیشتر باید مورد بحث قرار بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه طرح ترافیک تا فروردین ماه سال 
آینده ادامه خواهد داشت، گفت:  بیش از ۲0 سال از طرح 
ترافی��ک فعلی می گ��ذرد و در ابتدا تنها ۲0 هزار خودرو 
اجازه ورود به طرح ترافیک را داش��تند و 4 هزار خودرو 
نیز می توانس��تند به صورت روزانه این طرح را خریداری 
کنن��د، ولی در حال حاضر ب��رای ورود به محدوده طرح 
ترافیک بیش از ۱00 هزار خودرو مجوز دارند و به همین 
دلیل، آلودگی هوای تهران کاهش نمی یابد و عماًل انگار 
طرح ترافیکی اجرایی نمی ش��ود و به همه کارت ورود به 
مح��دوده را داده ایم. از س��وی دیگر،  درآمدی هم نصیب 

شهرداری تهران نمی شود، چون تورم زیاد است. 
هاشمی اضافه کرد: در حال حاضر با درنظر گرفتن 
خودروهای��ی که به ص��ورت غیرقانون��ی وارد محدوده 
طرح می ش��وند، می توان تعداد آنها را ۲00 هزار خودرو 
اعالم کرد و ما س��عی می کنیم در طرح جدید ترافیک، 
ورودی ها به مح��دوده را کم کنیم. وی افزود: ۲0 هزار 
خ��ودرو برای ورود به طرح ترافیک تبدیل به ۱۲3 هزار 
خودرو ش��ده است و باید این موضوع مورد بررسی قرار 
بگیرد که چرا در این بازه زمانی این اتفاق افتاده است. 
وی اظهار داشت: کارت های شناور اقدام مناسبی بود 
ولی به صورت مناسب از آن استفاده نمی شد. کارت های 
شناور به صورت غیرقانونی در اختیار افرادی قرار گرفته 
بود که مجوز آن لغو شد و 500 تا ۶00 کارت به صورت 

غیرقانونی دراختیار بعضی از افراد قرار داشت. 
طرح جدید ترافیک در دولت تصویب شد

رئیس کمیس��یون حمل ونقل شورای اسالمی شهر 
ته��ران گفت که طرح جدید ترافیک در ش��ورای عالی 
ترافیک تصویب ش��ده و این طرح ب��ه احتمال قوی در 

شورا هم به تصویب می رسد.
محمد علیخانی در گفت و گو با فارس گفت: این طرح 
در ش��ورای عالی ترافیک تصویب شده و در حال حاضر 
باید در شورای ش��هر تصویب شود. قرار است شهرداری 
ظرف یکی، دو روز  آینده الیحه را به شورای شهر ارسال 
کند. وی گف��ت: احتماالً الیحه بازنگ��ری طرح ترافیک 
جدید به جلسه آینده شورای اسالمی شهر تهران برسد.

وی در پاس��خ به این پرس��ش که  آی��ا این طرح به 
تصویب می رس��د، گفت: معلوم نیس��ت اما با کلیات آن 
همه اعضای ش��ورا موافق هس��تند و ممکن اس��ت در 
جزئیات آن تغییراتی ارائه شود. علیخانی ادامه داد: آن 
طور که ما امروز )دیروز( جلسه داشتیم اکثریت اعضا بر 
بازنگری طرح تأکید داش��تند ولی بر روی جزئیات باید 
بعد از آمدن الیحه بررس��ی های الزم صورت گیرد. این 
طرح حتماً تعیین تکلیف می شود و اگر طرح به تصویب 

نرسد همان طرح قبلی اجرا می شود. 
رئیس کمیس��یون حمل ونقل شورای شهر تهران در 
پاسخ به این پرسش که معاون حمل ونقل شهرداری تهران 
اعالم کرده که در صورت عدم تصویب طرح جدید در اجرای 
طرح قبل نیز تغییراتی صورت می گیرد، گفت: مجدداً باید 
الیحه به شورا ارائه شود اما باید ابتدا الیحه بازنگری تعیین 
تکلیف شود و اگر تصویب نشد تصمیم گیری درخصوص 

نحوه طرح ترافیک در سال آینده اعالم می شود. 
علیخانی گفت: به احتم��ال زیاد این طرح تصویب 
می ش��ود اما جزئی��ات آن قطعاً تغییرات��ی می کند ولی 
کلی��ات آن حتماً تصویب خواهد ش��د. وی درخصوص 
نرخ های پیش��نهادی اعالم شده در طرح جدید ترافیک 
از س��وی ش��هرداری، گفت: این نرخ ها در حد پیشنهاد 

است و باید شورا در این زمینه تصمیم گیری کند. 
وی گفت: استثنائاتی وجود دارد ممکن است برای 
برخی اقش��ار مانند جانب��ازان، معلولین، بیماران خاص 

تسهیالتی در نظر گرفته شود.
علیخانی درخصوص سهمیه خبرنگاران برای طرح 
ترافی��ک، گفت: ه��ر عضو می تواند پیش��نهادی در این 
زمینه ارائه کند، بعد به رأی گذاش��ته می ش��ود. ممکن 
است هر پیشنهادی مطرح شود و بازنگری طرح جدید 
حتماً در جلسه علنی مورد بررسی قرار می گیرد. وی در 
پاسخ به این پرس��ش که آیا طرح تا ۱5 بهمن تصویب 
می شود، گفت: باید دید چقدر زمان برای تصویب صرف 

می شود ولی فکر کنیم این طرح به تصویب برسد. 
رئیس کمیسیون حمل ونقل ش��ورای اسالمی شهر 
تهران در پاس��خ به این پرس��ش که زیرساخت های الزم 
برای اجرای طرح فراهم اس��ت، گفت: شهرداری معتقد 
است که زیرساخت ها فراهم است اما برای طرحی که ما 
در نظر داریم که میزان دریافتی ها باید براساس پیمایش 
صورت گیرد دوربین ها نمی تواند این کارها را انجام دهد 
ممکن است طرح ما در داخل مصوبه بیاید و مکمل طرح 

شهرداری شود و در آینده این طرح هم اجرایی شود.
وی ادام��ه داد: م��ا میزان پیمای��ش و زمان حضور 
را مبن��ا قرار می دهیم به هر حال ممکن اس��ت کس��ی 
5 کیلومت��ر در داخل محدوده تردد کند و کس��ی صد 
کیلومتر. در طرح ش��هرداری این موضوع یکسان دیده 
ش��ده و یک قیمت برای آن پرداخت می ش��ود ولی ما 

معتقدیم که باید هر دو موضوع لحاظ شود. 


