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هاشمی: جلوی تخریب ۴۱۱ باغ را گرفتیم
| رئيس شوراى شــهر تهران در مورد 
مصوبه شورا پيرامون وضعيت 62 باغ گفت كه 

در خصوص اين موضوع كم لطفى شده است.
محسن هاشمى در پايان جلسه شوراى شهر 
تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
وقت جلسه امروز شوراى شهر تهران به بررسى 
و تصويب پر ماده ترين اليحه ارســالى از سوى 
شــهردارى تهران به منظور ارتقاى ايمنى حمل و نقــل دانش آموزان 
مدارس اختصاص يافت ، گفت: در طول 1,5ســال گذشته اين اليحه پر 
ماده ترين اليحه ارســالى بود كه تمام وقت شــوراى شهر به بررسى آن 

گذشت.
وى در مورد حواشــى جلسه هفته قبل شــورا در مورد رأى مثبت به 
استفساريه شهردارى تهران در مورد تعيين تكليف وضعيت 62 پرونده 
برج – باغ گفت: به نظر مى رســد در اين مورد نسبت به شورا كم لطفى 
شده و تيترهاى تخريبى براى اين خبر در نظر گرفته شد و باعث شد كه 
فضاى جامعه ملتهب شــود و آنچه كه در جلسه شورا رخ داد، منعكس 
نشد.هاشمى با بيان اينكه واقعيت اين بود كه بر اساس مصوبه برجـ  باغ 
بيش از 1000 باغ كه چندين هكتار بودند تخريب شدند، تاكيد كرد: به 
محض روى كار آمدن شوراى شهر مصوبه برجـ  باغ لغو شد و هدف شورا 
اين بود كه جلوى تخريب باغات را بگيرد اما از شورا و شهردارى گذشته 
بيش از 400 پرونده برج باغ مانده بود كه شهردارى مجبور شد در مورد 

اين 473 پرونده استفساريه بدهد.
وى با بيان اينكه ما در مورد 62 باغ تصميم گرفتيم اما از تخريب 411 
باغ ديگر جلوگيرى كرديم، گفت: اين 62 باغ پول داده بودند و كســى 
حاضر نيست پولش را پس بگيرد اما قرار شد كميته اى تشكيل شود كه 
اين 62 باغ را بررسى كند و اگر باغى درختان انبوه داشته باشد، شهردارى 
مى بايست با مالك جلسه بگذارد و يا آن باغ را خريدارى كرده و يا حقوق 
مكتسبه را در جاى ديگر در نظر بگيرد و مى بينيد كه هنوز مجوز قطعى 

صادر نشده است.

توضیحات »حناچی« درباره چرایی 
استفاده از درختان سوزنی برگ در تهران

| شــهردار تهران در توضيح اســتفاده 
از درختان ســوزنى برگ در تهران گفت: اين 
درختان نســبت به ســاير گونه ها آب كمترى 
نياز دارند؛ شايد بهره ورى بااليى نداشته باشند 
اما آب كمترى مصــرف مى كند، البته زياد هم 
ضعيف نيســتند و نكته قابل توجه درباره اين 

درختان اين است كه هميشه سبز هستند.
پيروز حناچى در مراســم بهره بردارى از فاز نخست پروژه تقاطع سه 
راه باغ شهر گفت: هزينه تقريبى اين پروژه 17 ميليارد تومان بوده، البته 
هنوز اين پروژه تكميل نشده اما مرحله مهم آن كه پل چپ گرد از جاده 
قم است انجام شده است كه امروز افتتاح شد؛ در حقيقت با افتتاح اين پل 

يكى از گره هاى اصلى ترافيكى در اين محدوده باز مى شود.
وى با قدردانى از دست اندركاران افتتاح اين پروژه و به ويژه شهردارى 
منطقه 19 تاكيد كرد: اميدواريم فاز بعدى پروژه در نيمه نخســت سال 
آينده به بهره بردارى برسد. طول اين پروژه 513 متر و طول عرشه آن 
265 متر و عرض نيز حدود 10 متر است. دو پل ديگر در فازهاى بعدى 

اين تقاطع احداث خواهند شد.

توزیع »سبد کاال« و »عیدی« مددجویان ظرف 
هفته آینده

| رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) از واريز آخرين مستمرى سال 97 
مددجويان كميته امداد خبر داد.پرويز فتاح در نشست خبرى خود كه به منظور 
تشريح عملكرد يكســاله اين نهاد و پاسخ به سواالت خبرنگاران برگزار شد گفت: 
براساس دستور رئيس جمهور «سبد كاال» و همچنين «عيدى» مددجويان هم 
ظرف يك هفته آينده پرداخت مى شود.فتاح با بيان اينك سال سختى را به پايان 
مى بريم افزود: اين ســختى در جامعه هدف ما هم ظهور و بروز داشــته است. با 
برنامه ريزى ها و همراهى مردم، دولت و مجلس وظايفمان را به شــكل كامل طى 
اين سال به نتيجه رســانديم و نتيجه اقدامات آرامشى است كه در جامعه هدف 

ما حاكم است.
وى با بيان اينكه هميشه سعى كرديم در سختى ها كنار مردم باشيم، اظهار كرد: 
با وجود سختى ها به آينده اميدواريم. اقشار تحت پوشش كميته امداد ضعيف ترين 
هستند اما مورد حمايت نظام اند. نگران نيستيم اما مسير سختى را پيش رو داريم.
رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) با بيان اينكه شب گذشته يارانه به حساب 
همه افراد تحت پوشش واريز شد، گفت: فرداشب مستمرى همه افراد تحت پوشش 

واريز و پرونده مستمرى سال 97 بسته خواهد شد. 

محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی 
پنجشنبه آخرسال

| رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ تمهيدات اين پليس 
براى پنجشنبه و جمعه آخرسال را اعالم كرد. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا،  
سردار محمدرضا مهماندار اظهاركرد: طبق يك سنت و اعتقاد مذهبى همه ساله 
شهروندان در روزهاى پنجشنبه و جمعه آخر سال به زيارت قبور شهدا و اهل 
قبور رفته و با قرائت فاتحه ياد و خاطره آنان را زنده نگه مى دارند كه در ســال 
جارى نيز مراسم مذكور 23 و 24 اسفندماه برگزار مى شود.وى با بيان اينكه 
پليس راهور در بهشــت زهرا (س) ، حرم مطهر امام خمينى (ره)، حرم مطهر 
حضرت عبدالعظيم ،امام زاده صالح، امام زاده اسماعيل، امام زاده على اكبر چيذر 
حضور خواهند داشت، گفت: طرح ترافيكى پليس از ساعت 24 روز چهارشنبه 
23 اسفند آغاز شده و تا عادى شدن وضعيت و البته در روز اول عيد نيز ادامه 
خواهد داشت.وى افزود: براين اساس در مرقد مطهر حضرت امام خمينى (ره) 
و معابرهاى منتهى به بهشــت زهرا(س) محدوديت هاى ترافيكى اعمال شده 
است.مهماندار درباره محدوديت هاى تردد خودروها نيز گفت: محدوديت از 
جاده قديم قم به سمت بلوار عالمه عسگرى و از جاده قديم قم به سمت بزرگراه 

شهيد آوينى در صورت تراكم خودروها اجرا خواهد شد.

 لحاظ یارانه توانبخشی
برای مبتالیاِن اوتیسم

| رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت با بيان 
اينكه به منظور حمايت مالى از خدمات توانبخشــى بيماران اوتيسم، در معاونت 
درمان اعتبار 4 ميليارد تومانى پيش بينى شده، گفت: بر اين اساس براى هر بيمار 
يك ميليون تومان يارانه جهت دريافت خدمات توانبخشى در نظر گرفته شده است.
دكتر مهدى شــادنوش درخصوص حمايت از مبتاليان به اختالل اوتيسم، گفت: 
يكى از اقدامات مهم در ماه هاى اخير، تدوين و ابالغ شناسنامه خدمتى براى طيف 
اختالل اوتيسم است.وى تصريح كرد: در حال حاضر 62 مركز خصوصى توانبخشى 
با امكان ارائه خدمات به طيف اختالل اوتيسم در سطح كشور شناسايى شده كه 
قرار است دانشگاه هاى علوم پزشــكى با انعقاد قراردادى با اين مراكز، از بيماران 
اوتيســم حمايت مالى كنند. به اين صورت كه بيمار خدمات مورد نياز خود را با 
تعرفه دولتى در اين مراكز دريافت كرده و دانشــگاه بخشى از هزينه ها را جبران 
مى كنند.شــادنوش با بيان اينكه به منظور حمايت مالى از خدمات توانبخشــى 
بيماران اوتيسم، در معاونت درمان اعتبار 4 ميليارد تومانى پيش بينى شده است، 
افزود: در اين راستا، براى هر بيمار يك ميليون تومان يارانه جهت دريافت خدمات 

توانبخشى در نظر گرفته شده است. 

خبرنامه دریچه

بطحائی خبرداد: رصد مستمر ایمنی مدارس

| رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
مقام معظم رهبرى و رئيس جمهورى به شــدت از بوى 
نامطبوع مسير فرودگاه امام (ره) گله مند هستند و رهبر 
انقالب نيز دســتور داده اند تا پايان دولت دوازدهم اين 

مساله رفع شود.
عيسى كالنترى در حاشيه مراسم افتتاح تصفيه خانه 
فاضالب كارخانه پانــدا ميهن اظهاركــرد: مقام معظم 
رهبــرى و رئيس جمهورى به شــدت از بــوى نامطبوع 
مسير فرودگاه حضرت امام گله مند هستند حتى رئيس 
جمهورى اظهار كرده است هنگامى كه در مسير فرودگاه 
هستم بوى منطقه سبب مى شــود از خواب بيدار شوم. 
مقام معظم رهبرى دســتور داده اند كه تــا پايان دولت 
دوازدهم بوى نامطبوع مسير اين فرودگاه بايد رفع شود.

رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين 
كه اين بوى نامطبوع ناشــى از صدمه به محيط زيست و 
منابع ما در حال هدر رفتن است، تصريح كرد: همين آب 
و فاضالبى كه استحصال مى شود گرانبها است و نبايد آن 
را از دست بدهيم. ما به عنوان دولت حق نداريم بگويم كه 
چون در منطقه توليد صورت مى گيرد و محل جمع آورى 
زباله است پس مردم بايد اين بوى نامطبوع را حس كنند.
كالنترى در ادامه گفت: دستگاه هاى مختلف از جمله 
وزارت نيرو و شــركت آب منطقه اى موظف هستند كه 
بوى نامطبوع را رفع كنند. شهردارى تهران حق ندارد كه 
در ارزان ترين جاى ممكن زباله هاى شهرى را دپو كنند.

معاون رئيس جمهورى با اشاره به اين كه بوى نامطبوع 
مسير فرودگاه امام خمينى (ره) ظلمى است كه به مردم 
كرده ايم و بايد حق آنان را به آنان برگردانيم،اظهاركرد: 
تمام واحدهاى آلوده كننده آب موظف هســتند كه هر 
آبى را كــه آلوده مى كنند هزينــه اش را پرداخت كنند. 
رها كردن فاضالب آسايش مردم را به هم مى زند و جرم 

بزرگى است.
كالنترى با اشــاره به اين كه شــركت پاندا ميهن كه 
اقدام به راه اندازى تصفيه خانه فاضالب خود كرده است 
وظيفه اش را انجام داده است،تصريح كرد: زندگى را نبايد 
براى مردم غيرقابل تحمل كنيم چرا كه مســائل زيست 

محيطى حق مسلم آنها است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه 
ما عرضه نداشتيم كه منابع كشور را پخش كنيم و همه 
آن ها را در شعاع 50 كيلومترى تهران مستقر كرده ايم، 
خاطرنشان كرد: شهر را بايد محيطى قابل تحمل و قابل 
زندگى براى مردم كنيم. چنانچه اين كار را انجام نداديم، 
بايد از آنان عذرخواهى كنم و من به سهم خود به خاطر 
بوى بد مسير فرودگاه امام (ره) كه آلودگى هاى محيطى 

را به همراه داشت، عذرخواهى مى كنم.

دســتور رییس جمهوری برای انتقال مرکز دفن 
زباله آرادکوه

كالنترى درادامه با اشاره به اينكه اميدواريم تا دو سال 

آينده بوى نامطبوع مسير فردوگاه امام رفع شود، گفت: 
مسئله بزرگ تر در اين رابطه پسماندهاى آرادكوه است 
كه در اين باره رييس جمهورى به شهردارى تهران دستور 
داده است كه مركز دپوى زباله تهران را به مكانى ديگر - 
حدود 100 كيلومتر پايين تر از محل فعلى- منتقل كند.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان با بيان 
اينكه بخــش خصوصى راغب به توليد برق از پســماند 
نيســت، تصريح كرد: بايد به ســمتى حركت كنيم كه 
بخش خصوصى به اين كار به ويژه در شــمال كشــور 

تشويق شود.

دستور مقام معظم رهبری برای رفع بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام)ره(
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

| سيدمحمد بطحايى وزير آموزش و پرورش گفت: امسال طرحى را براى رصد مستمر ايمنى مدارس اجرا 
كرديم كه مدارس در سه طبقه ايمن، تا حدودى ايمن و غيرايمن طبقه بندى مى شوند بايد از مدارس ناايمن شروع 

كنيم و تاسيسات و تجهيزات فرسوده را به روز آورى و اصالح كنيم.
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