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هاشمی :جلوی تخریب  ۴۱۱باغ را گرفتیم
رئیس شورای شهر تهران در مورد حواشی
جلسه هفته قبل شورا در مورد رأی مثبت
به استفســاریه شــهرداری تهــران در مورد
تعیین تکلیف وضعیــت  ۶۲پرونده برج
– بــاغ گفت :به نظر میرســد در این مورد
نســبت به شورا کم لطفی شده و تیترهای
تخریبــی بــرای این خبــر در نظــر گرفته و
باعث شــد که فضــای جامعــه ملتهب
شــود و آنچه که در جلسه شورا رخ داد،
منعکــس نشــد .به گــزارش ایســنا

محسن هاشــمی در پایان جلســه شورای
شهر تهران با بیان اینکه واقعیت این بود
که بر اساس مصوبه برج ـ باغ بیش از هزار
باغکهچندینهکتاربودندتخریبشدند،
تأکید کرد :به محض روی کار آمدن شورای
شــهر مصوبــه برج ـ بــاغ لغو شــد و هدف
شــورا ایــن بــود که جلــوی تخریــب باغها
را بگیــرد اما از شــورا و شــهرداری گذشــته
بیــش از  ۴۰۰پرونده برج باغ مانده بود که
شــهرداری مجبور شــد در مــورد این ۴۷۳

پرونده استفساریه بدهد .وی با بیان اینکه
مــا در مورد  ۶۲باغ تصمیــم گرفتیم اما از
تخریــب  ۴۱۱باغ دیگر جلوگیــری کردیم،
گفــت :این  ۶۲باغ پول داده بودند و کســی
حاضر نیست پولش را پس بگیرد اما قرار
شد کمیتهای تشکیل شود که این  ۶۲باغ را
بررسی کند و اگر باغی درختان انبوه داشته
باشــد ،شــهرداری میبایســت بــا مالــک
جلســه بگذارد یا آن باغ را خریداری کرده
و یا حقوق مکتسبه را در جای دیگر در نظر

بگیــرد و میبینیــد که هنــوز مجوز قطعی
صادر نشده است .هاشمی با بیان اینکه اگر
باغی جنبه تاریخی و میراثی داشــته باشد
از این لیست  ۶۲باغ خط میخورد ،افزود:
در نهایت نسبت به باغهایی که درختانش
خشــک شــده اســت ،اقــدام میشــود.
میبینید که برای ایــن  ۶۲باغ نیز موانعی
گذاشته شده است و ما جلوی تخریب ۴۱۱
بــاغ را گرفتیــم .هاشــمی در پاســخ به این
ســؤال که چرا عــوارض پرداختی مالکان را

پس ندادید؟ گفت :کسی حاضر نمیشود
پولــش را پس بگیرد .وی در پاســخ به این
سؤال که مالک این ۶۲باغ عمدتاًنهادهای
دولتــی ،افــراد خــاص و برخی ســازمانها
هستند ،اظهار کرد :من نمیدانم که مالک
حتی یک باغ کیست و اینکه شما میدانید
جای سؤال اســت .وی با اشاره به انتصاب
رئیس جدیــد قوه قضائیه ،گفت :شــورای
اســامی شــهر تهــران آمــاده اســت کــه با
دستگاهقضاییتعاملکند.

دستور برای رفع بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام
 7نهری که زیر اتوبان تهران ـ قم مانداب شد
زهراکشوری
خبرنگار

راهبردهای  6گانه ستاد تنظیم بازار
در شب عید اعالم شد

ترخیص  70کانتینر گوشت تنظیم بازاری

گزارش
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ســتاد تنظیم بازار با هدف کاهش قیمت اقالم مورد نیاز و نظارت بر بازار شــب عید
 6راهبــرد را بــرای اجــرا به متولیان بخشهــای مختلف تصویب کرد .عــاوه بر این
برنامهها معاون دفتر تنظیم بازار از انجام اقدامات الزم برای ترخیص گوشتهای
وارداتی از بندر شهید رجایی خبر داد.
ëëنمایشگاههایبهارهاستانی
برگــزاری نمایشــگاههای بهاره بــا صالحدید ســتادهای تنظیم بازار اســتانی یکی از
راهبردهای ســتاد تنظیم بازار برای کاهش قیمتها در روزهای پایانی سال است .با
تصمیم ستاد تنظیم بازار ،مقرر شد نمایشگاههای فروش بهاره در سراسر کشور ،با
نظرستادهای تنظیم بازار استانی فعالیت کنند و فروشگاههای زنجیرهای و اصناف
نیز فروش فوقالعاده را در دســتور کار قرار دهند.همچنین بنابر اعالم ســتاد تنظیم
بازار ،تأمین و توزیع کاالهای اساسی در کنار اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات
در حال پیگیری و اجراست .ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از سوءاستفادههای
احتمالی ،طرح تشــدید بازرسی و نظارت ویژه با همکاری سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ،ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها ،بازرسی اتاق
اصنــاف و ســازمان تعزیــرات حکومتی و ســازمانهای جهاد کشــاورزی اســتانها را
اجرا میکند .راهبرد پنجم ستاد تنظیم بازار ،انتقال اطالعرسانی بموقع و شفاف از
وضعیت بازار به کارگروه ملی تنظیم بازار و وزارتخانههای ذیربط است .این ستاد در
راهکار ششم مصوب کرد ،با هدف حفظ آرامش بازار ،با پدیده قاچاق بویژه قاچاق
کاالهای اساسی و ضروری در استانهای مرزی مقابله شود.
ëëگوشتهای وارداتی در راه بازار
در حالی که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از مشکل ترخیص  ۷۰کانتینر گوشت
وارداتــی تنظیم بازار به دلیل عدم تســویه ارزی خبر داده و رفع ســریعتر مشــکالت
ترخیص را خواستار شد مجید حسنی مقدم ،معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد
کشاورزی در گفتگو با «ایران» از فعال شدن کانالها مربوط برای رفع این مشکل خبر
داد .به گفته حســنی مقدم تا زمانی که پول فروشــنده پرداخت نشود کاالیی که وارد
بندر میشــود امکان ترخیص ندارد .او افزود :ارز گوشــتهای وارداتی توســط بانک
مرکزی تأمین شــده اما بخاطر تحریم انتقال ارز موانعی دارد که مانع از جابهجایی
پول به حساب فروشنده بوده است اما با اقداماتی که انجام شده امیدواریم تا پایان
سال انتقال پول انجام شود و گوشتها از بندر وارد بازارهای هدف شود.
ëëواردات گوشت با ارز دولتی محدود شد
حســنی مقــدم همچنیــن از محدودیت واردات گوشــت بــا ارز  4200تومانــی خبر داد
و گفــت :واردات گوشــت از این پس فقط با ارز نیمایی خواهد بــود و ارز دولتی فقط به
واردات گوشــت گروههــای هدف اختصاص مییابد .معاون دفتر تنظیم بــازار وزارت
جهــاد کشــاورزی این احتمال که کاهش واردات گوشــت بــا ارز دولتی موجب افزایش
دوباره قیمت این کاال خواهد شــد را رد کرد و گفت :در چند روز گذشــته قیمت گوشت
داخلیکاهشیبودهوافزایشوارداتموجبتعدیلقیمتهامیشودهرچندواردات
با ارز نیمایی باشد .او گفت :اینکه چه مقدار گوشت وارداتی با ارز دولتی برای گروههای
هدف باید وارد شــود و اینکه قیمت گوشــت وارداتی با ارز نیمایی در بازار چقدر باشد
در حال بررسی است و سازمان حمایت بزودی قیمت آن را مشخص میکند و مقدار
گوشت مورد نیاز برای گروههای هدف نیز توسط ستاد تنظیم بازار اعالم خواهد شد.
ëëایجادبازارسیاهبرایگوشتمرغ
با افزایش قیمت گوشت تقاضا برای مرغ به عنوان جانشینی برای گوشت افزایش
یافت ،اما قیمت مرغ نیز از حدود  8هزار تومان در چند ماه گذشــته در ســطح بازار
به بیش از کیلویی  15هزار تومان رســیده اســت .این افزایش قیمت در حالی است
که متولیان تولید تأکید دارند تولید کاهش نداشــته و نهادههای تولید مرغ نیز با ارز
دولتی وارد میشود و نباید افزایش قیمت را به نهادهها ربط داد .اما تولید کنندگان
میگوینــد خــوراک دام بــا قیمتی باالتــر از آنچه دولــت اعالم کرده به دســت آنان
میرسد و بخاطر مشکل تأمین خوراک آنها جوجهریزی را کاهش دادهاند.

عکس :ایسنا

مقــام معظــم رهبری دســتور رفع بوی
نامطبــوع مســیر فــرودگاه امــام(ره) را
صــادر کــرد .این خبری بود که «عیســی
کالنتــری» رئیــس ســازمان حفاظــت
محیط زیست کشور به رسانهها میدهد
و میگوید« :رهبر انقالب دستور دادهاند
تــا مســأله بوی بــد محــور قــم  -تهران
تــا پایــان دولــت دوازدهــم رفع شــود».
«محمــد رســتگاری» معــاون پایــش و
نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست
توگو با «ایران» هم
استان تهران در گف 
از شناسایی  28کانون عمده ایجاد بو در
قم به تهران خبر میدهد.
بــه گفتــه رســتگاری ایــن  28کانــون
عمــده در  5شــهر تهــران ،شــهرری،
اسالمشــهر ،بهارســتان و ربــاط کریــم
قــرار دارد .ایــن کانونها بــا آلودگیهای
مختلفــی از جمله دامــداری ،فاضالب،
پســماند و ...دســت به گریبان هســتند.
رستگاری فاضالب شهرهای اسالمشهر،
واوان و بهارســتان را از جمله علل بویی
میدانــد که مســافران ورودی به ایران را
از فرودگاه امام تا جنوب تهران میآزارد.
مجتمعدامپروری«دامگستر»باداشتن
چهار هزار دام ســنگین هم از دیگر علل

بوی بد جنوب تهران اســت .رســتگاری
آرادکــوه را هــم یکــی دیگــر از بزرگترین
کانونهــای ایجــاد آلودگــی در جنــوب و
جنــوب غرب تهــران می داند« .حســن
روحانــی» رئیــس جمهوری هــم آنطور
کــه «عیســی کالنتــری» معــاون او خبر
میدهد خواستار جا به جایی محل دفن
زباله در این کوه شــده تا مردم کهریزک،
باقرشهر و جنوب تهران نفسی به راحتی
بکشــند .همچنیــن آنطور که رســتگاری
میگوید« :عالوه بر فاضالب شــهرهای
اسالمشــهر و بهارســتان کارگاههــای
صنفی چــون قالی شــویان و کارواشها
هــم در ایجــاد فاضــاب نقــش دارند».
او راهــکار مســئوالن بــرای رفع معضل
آلودگی ناشی از وجود بیش از  100واحد
دامی را احــداث «بیوگاز» و تولید برق از
کودهای دامی میداند .دو ســرمایهگذار
هــم پــای کار آمدهانــد امــا گرانیهــا به
دنبال افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش
پول ملی ،برنامهها را به هم زده اســت.
«رستگاری» میگوید« :دولت اعتباراتی
را در اختیار اســتان قرار داده ،اگر از محل
آن اعتبــارات ،تســهیالت کــم بهــره بــه
ســرمایه گــذاران بدهنــد ،ممکن اســت
باعث انگیزه شود».
«کیومــرث کالنتــری» مدیــرکل
حفاظــت محیط زیســت اســتان تهران

هم به «ایران» میگوید« :محور تهران-
قم از دو ســال پیش به صورت جدی در
دســتور کار محیط زیســت بــا همکاری
فرماندار و بخشدارهای شهرهای مسیر
قــرار گرفتــه اســت ».بــه گفتــه کالنتری
از  28کانــون بحرانــی تولیــد آلودگــی،
آلودگیهــا در  25کانــون یــا تقریباً مهار
شــده یــا در مراحــل پایانــی اســت ».او
جمــعآوری  56دهنــه زغالگیــری را از
جمله ایــن کانونها میداند و میگوید:
«بخشــداران  5شــهر محور تهران – قم

موظف شدند تا کارگروهی را با عضویت
دســتگاههای ذیربــط تشــکیل بدهند و
روی پسماند سوزیها نظارت کنند ».او
نظارت حــال حاضر را کافی نمیداند و
میگوید« :فرمانداران و بخشداران باید
تــا مهار کامل آلودگیها نظارت داشــته
باشند ».به گفته او فاضالبهای جنوب
شهر  7نهر اســت که زیر بزرگراه(اتوبان
تهــران -قم) به صــورت ماندابی جمع
شــده اســت .حــرف او ایــن ســؤال را
پیــش مــیآورد که آیــا وجود ایــن همه

فاضالب زیــر بزرگراه به نشســت زمین
منجــر نمیشــود؟ آیا نشســت زمین با
خســارتهای جانــی رو بــه رو نخواهــد
شــد؟ کالنتــری میگویــد« :محیــط
زیســت خواســتار اختصــاص اعتبــار و
ســرعت ایجاد تصفیــه خانه بــرای این
فاضالب هاست که از اسالمشهر ،واوان
و بهارســتان جــاری میشــوند .به گفته
مدیــرکل محیط زیســت تهــران روزانه
 9میلیــون تــن زبالــه تهــران در آرادکوه
تخلیــه میشــود .او هــم دفــن زبالــه را

در ایــن نقطــه ناقــص میدانــد و هــم
اعتقاد دارد که باید زودتر این زبالهها از
آرادکوه جا به جا شوند .به گفته کالنتری
کمپوســت تهیه شــده از ایــن زبالهها به
دلیل داشــتن شیشــه و پالســتیک مورد
تأیید وزارت کشاورزی نیست.
کالنتــری میگویــد« :در حال حاضر
بخشی از روان آبها توسط وزارت نیرو
تصفیه میشــود امــا  200متــر پایینتر
دوباره وارد روان آبهای تصفیه نشده
میشــود .بــه هرحــال یکــی از اهــداف
ایجــاد تصفیــه خانههــا ،بازچرخانــی
روآن آب هاست ».کالنتری پیش از این
پایان ساماندهی و رفــــــــع بوی بد محور
تهــران –قــم را تــا پایان ســال  97اعالم
کرده بــود اما دیروز وعده دوســال دیگر
را داد .از ســوی دیگــر بــه نظــر میرســد
پیدا نشــدن منشــاء بوی نامرموز تهران
در چند ماهه گذشته ،استانداری تهران
را بــه صرافــت انداخــت تــا کانونهــای
آلودگی تهران در ســه دهه گذشــته را از
بیــن برد به امیــد اینکه منبع آن بو هم
در جنوب یا جنوب غربی تهران باشد و
از بین برود.
حــال باید دیــد این بــار دفــن زباله،
ایجاد شــبکه فاضــاب و بازیافت زباله
کامل انجام میشود یا همچنان کمیت
دفن زباله در ایران میلنگد!

فرهنگ کنکور در مدارس را تغییر دهیم
گزارش
خـــــبری

هدی هاشمی
خبرنگار

دیروز وزیر آموزش و پرورش به موضوع تبلیغات اهدای خودروی سواری و  99جایزه
بــه برترینهای کنکور  98توســط آموزش و پرورش اســتان هرمزگان واکنش نشــان
داد .ســید محمد بطحایی با اشــاره به اینکه آموزش و پرورش که خودروی ســواری
نمیتواند به کســی بدهد اظهار داشت« :مجدداً تأکید میکنم که آموزش و پرورش
نباید خــودش به موضوع کنکور دامن بزند و مــن درباره هرمزگان پیگیری میکنم.
نشــانهها حاکی از آن اســت که ما در یک سال گذشته قدمهای خوبی را در این زمینه
برداشــتیم .یعنــی افکار عمومــی در حال حاضر کمکــم دارد به ایــن موضوع توجه
میکند که نیازی نیســت فرزندم با ســختی و فشارهای روحی و عصبی ،بهترین ایام
عمرش را به آماده شــدن برای کنکور در فالن رشــته اختصاص دهد و این اتفاق به
تدریج میافتد ».این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش موجب شــد تا نگاهها دوباره
به سمت فرهنگ کنکوری که از سوی مدیران به دانشآموزان تزریق میشود کشیده
شود .موضوع قابل توجهی که فعاالن تعلیم و تربیت بارها و بارها بر آن تأکید داشتند
کهبرخیازمدارسغیرانتفاعیبهخاطربرپاییکالسهایکنکوروداشتنمعلمهای
خاص کنکور ،شهریههای بسیار باالیی دریافت میکنند .مدارسی که به خاطر وجود
کنکــور ،بــرای خود جایــگاه ویژهای پیــدا کردند .مدارســی که در آنها آمــوزش ،حکم
کاالیی لوکس را دارد که به دانشآموزان و اولیای ایشــان فروخته میشود .موضوعی
که البته مهدی بهلولی فعال در حوزه تعلیم و تربیت هم به آن اشــاره میکند و به
خبرنگار«ایران»میگوید:موضوعکنکوریکفرهنگدرآموزشوپرورششده است
بــا آمدن و رفتن وزیر هم این فرهنگ تغییر نمیکند .معلمــان و مدیران آموزش و
پرورش به خوبی میدانند که کنکور برای دانشآموزان و خانوادههای آنها بسیار مهم
است .خود خانوادهها هم وقتی دانشآموز کنکوری دارند به مدیر و معاون پیشنهاد
کالسهای کنکور را میدهند این موضوع در مدارس بســیار عادی اســت .وی تأکید
میکنــد :مدیران مدارس خودشــان به کنکور دامن میزنند .وقتــی ادارات آموزش و
پرورش ارزشیابی مدیر را منوط به قبولی دانشآموزان در امتحانات نهایی میداند
شــما چه توقعی دارید که مدیر مدرسه کالس کنکور دایر نکند .وقتی ادارات مناطق
مدرسهای را نمونه اعالم میکنند که درصد قبولی دانشآموزانش در کنکور باالست و
البته دانشآموزان خوب را فقط به این مدارس راهنمایی میکند ،دیگر نباید از استان
خاصیانتظارداشتهباشیمکهدانشآموزشبرترشرادرکنکورتشویقنکند.بهلولی
بــا تأکیــد بر اینکه وزیر آمــوزش و پرورش باید تالش کند تا فرهنگ کنکور تغییر کند
اظهار داشت :ما از وزیر آموزش و پرورش میخواهیم که بخشنامه به مدارس ارسال
کندتامدیرانهیچگونهفشاریبهمعلمواردنکنندتامعلمبهدانشآموزنمرهدهد.
برای بسیاری از مدیران درصد قبولی در امتحانات بسیار مهم است .خوب است که
وزیر آموزش و پرورش به این موضوع ورود کند و همین توجه کم کم موجب از بین
بردن فرهنگ کنکور در مدارس میشود.

