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معاون ســازمان محیط زیســت در واکنش به اعمال عوارض ۵۰درصدی طرح  LEZبرای خودروهای هیبریدی که سال گذشته از پرداخت هرگونه عوارض معاف بودند
گفت :اعتراضمان را به شــورایعالی ترافیک ارائه میکنیم .معاون محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به اعمال عوارض ۵۰درصدی طرح
 LEZبرای خوردوهای هیبریدی که سال گذشته از پرداخت هر گونه عوارض معاف بودند در گفتگو با خبرنگار مهر ،اعالم کرد :ما هم در سازمان محیط زیست نسبت
به این موضوع نگرانیم .سعید متصدی افزود :وقتی خودرویی تأثیر منفی کمتری بر محیط زیست دارد و آلودگی هوایی که ایجاد میکند کم است ،باید انگیزههایی برای
کاربرد و گســترش این خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد .وی تصریح کرد :شــهرداری تهران امسال برای این خودروها عوارض  ۵۰درصدی در نظر گرفته است .با
توجه به اینکه قبل اعالم شده بود که این خودروها از پرداخت هر گونه عوارض برای تردد در محدوده  LEZمعاف هستند قاعدتاً این موضوع از انگیزهها کم میکند.

سبزی تازه تهران با طعم فاضالب!

شهال منصوریه

الیحه معافیت مالیاتی برای طرحهای پسماند
درسازمان محیط زیست کلید خورد

معاون ریاســت جمهوری و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت؛ الیحه
برخورداری طرحهای پســماند از معافیت های مالیاتی در این ســازمان در دســت
تدوین قرار گرفته است .
معصومــه ابتکار هدف از تدوین این الیحه را ایجاد مشــوق های اقتصادی برای
جذب سرمایه گذاری مردمی و بخش خصوصی در حوزه پسماند اعالم کرد.
وی افــزود  :تدوین این الیحه مراحــل پایانی خود را میگذراند و پس از تصویب
در هیات وزیران به مجلس شورای اسالمی ارائه میشود تا به قانون تبدیل شود.
ابتــکار گفت  :در حــال حاضر معافیت های مالیاتی برای بســیاری از طرح های
اقتصادی و صنعتی در کشور اجرایی میشود و به نظر میرسد که طرحهای حفاظت
از محیط زیست که جنبه انتفاعی نیز دارد  ،باید در اولویت این معافیتها قرار گیرد.
وی افزود  :ما باید زمینه ای را فراهم کنیم تا گرایش به ســرمایه گذاری در حوزه
گردشــگری و زیســت محیطی افزایش یابد تا بتوانیم با سودآوری در این حوزه با
رعایت ضوابط زیست محیطی اشتغالزایی پایدار داشته باشیم.
تدوین برنامه جامع پسماند
معــاون رئیس جمهوری همچنین گفت که ســازمان حفاظت محیط زیســت از
طرحهای توســعه ای که با ضوابط زیست محیطی مغایرتی نداشته باشد  ،همراهی
میکند و برنامه جامع پسماند نیز همسو با این برنامه عملیاتی شده است .
وی افزود  :اگر ما به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور برای ایجاد اشتغال و
افزایش معیشــت مردم هستیم  ،باید به مدیریت پسماند به عنوان سرمایه بزرگ در
حوزه اقتصادی توجه بیشتری داشته باشیم.
ابتکار گفت  :در شــرایط فعلی  ،دنیا به سمت اقتصاد دایره ای حرکت میکند به
گونه ای که تولید زبالهها به حدود صفر میرســد و با الگوی درست مصرف  ،تمام
پسماند به مرحله تجدید پذیری میرسد و پسماندی بر روی طبیعت قرار نمیگیرد.
وی افزود  :در ایران هم ما باید با تغییر الگوی مصرف و تفکیک زباله از مبداء به
خصوص پسماند خانگی ،ساختمانی و حتی بیمارستانی زمینه اقتصادی کردن آن را
از طریق ایجاد واحدهای کمپوست فراهم کنیم.
فاجعه زباله در روستاها
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به وضعیت زباله در روستاهای
کشور هشدار داد و گفت  :امروزه تولید زباله در روستاهای کشور نیز به دلیل الگوی
مصرف نامناسب به سمت فاجعه پیش میرود و این مناطق را نیز در معرض تهدید
جدی قرار داده است.
وی افزود  :این در حالیست که حداقل تا  3دهه پیش الگوی مصرف در خانوارهای
روســتایی به گونه ای بود که تولید زباله ای در آن وجود نداشت و یا به گونه ای از
آن اســتفاده میشد که آسیبی برای محیط زیست نداشته باشد ولی هم اکنون دیگر
پسماند تنها معضل شهرها نیست و روستانشینان ما را نیز تهدید میکند و این تهدید
در برخی استانها از جمله مازندران سرباز کرده است.
اشتغال  ،الویت دولت یازدهم و دوازدهم
معاون رئیس جمهوری ایجاد اشــتغال را دغدغه اصلی دولت یازدهم و کابینه دوم
روحانی برشــمرد و تاکید کرد  :البته این دغدغه ملی در حفاظت محیط زیست نیز
دنبال میشــود و تسهیل در صدور مجوز برای طرحهای توسعه پایدار هم نمونه ای
از رویکرد محیط زیست در حمایت از اشتغال است .
وی افــزود  :ما مخالف توســعه صنعتــی در هیچ یک از مناطق کشــور از جمله
مازندران نیستیم  ،ولی طرحها باید ضابطه مند و مطابق با رویکرد حفاظت از محیط
زیست باشد.
اجرای طرح قرق اختصاصی در اراضی جنگلی
رئیس سازمان محیط زیست کشور اجرای طرح قرق اختصاصی در اراضی جنگلی
خــارج از مناطق حفاظتــی را هم از برنامههای مهم این ســازمان به منظور جذب
سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار اعالم کرد.
ابتــکار گفــت  :در صورتی که تقاضا برای ســرمایه گــذاری بخش خصوصی و
نهادهای مردمی برای این کار وجود داشــته باشد؛ سازمان حفاظت محیط زیست با
رعایت ضوابط موافقت خواهد کرد.
رفع مشکل زباله نیازمند راهکار اقتصادی است
ابتکار در بازدید از محل دپوی زباله شهرستان قائمشهر افزود که راهکار اقتصادی
سبب مدیریت مصرف و وارد کردن بخش خصوصی به حل مشکل زباله خواهد شد.
وی از تدبیر دولت یازدهم برای گام برداشتن در این زمینه خبر داد و گفت که هم
اکنون الیحه ای در دســت تدوین است که در آن تالش شده است تا مشوقهائی
برای ورود بخش خصوصی در نظر گرفته شود .معاون رئیس جمهوری افزود  :هدف
از ایــن الیحه تالش برای وارد کردن بخش خصوصی به موضوع پســماند و زباله
است تا این مشکل تنها بر دوش دولت و شهرداریها نباشد.
وی تاکیــد کرد که ورود بخش خصوصی به این موضوع همچنین ســبب ایجاد
اشتغال در کشور خواهد شد.
آینده نگری شهرداریها
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست همچنین به دپوی  60ساله زباله شهرستان
قائمشــهر در یک مکان اشاره کرد و گفت که شهرداریها باید برای آینده مدیریت
پسماند برنامه داشته باشند.
وی مشــکل دپوی زباله قائمشــهر را ملی توصیف کرد و افزود  :به طور قطع هم
دولت و هم شــهرداریها و شــوراهای شهر باید نســبت به حل این مشکل توجه
کافی داشته باشند .ابتکار گفت  :امروز مهم ترین موضوع و راه حل فوری پسماند ،
آموزش به مردم است تا عالوه بر کاهش تولید زباله  ،تفکیک از مبدا هم در دستور
کار قرار گیرد  .وی بازیافت و اســتفاده مجدد از تمامی اجزاء پســماند را با سرمایه
گذاری امکان پذیر دانســت و افزود  :یکــی از راهکارها در این زمینه  ،تبدیل زباله
به کمپوست است .
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست راهکار حل مشکل انباشت زباله از گذشته
را ایجاد نیروگاه زباله ســوز و تولید انرژی از آن دانست و اظهار داشت  :هم اکنون
ساخت  2واحد نیروگاه تولید انرژی در مازندران در مرحله نیمه نهایی قرار دارد و با
بهره برداری آنها بخشی از مشکالت زیست محیطی حل میشود.
عوارض برای زباله گردشگران
ابتکار همچنین یکی از دالیل حاد شــدن مشــکل زباله و پسماند در مازندران را
گردشگر پذیر بودن این استان دانست و بر ضرورت مدیریت این بخش تاکید کرد .
وی گفت  :به طور قطع بخشــی از مشکالت زیســت محیطی به ورود گردشگر
برمیگردد و باید این مشکل در مکانهای گردشگر پذیر مدیریت شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت افزود  :گردشگر باید در قبال زباله ای که
ایجاد میکند  ،عوارض پرداخت کند .اســتان مازندران بر اســاس آمارهای رسمی
ســاالنه پذیرای بیش از  40میلیون مسافر و گردشگر است  .تنها در تعطیالت عید
فطر امســال بیش از سه میلیون مسافر به مازندران ســفر کردند  .زباله شهرستان
قائمشهر از  60سال پیش تاکنون در حاشیه جاده قائمشهر به سیمرغ انباشته میشود
 .بر اساس آمارهای رسمی  ،روزانه به طور میانگین  250تن زباله قائمشهر  ،سیمرغ
و  120روستای تابعه در این مکان ریخته میشود.

شــهال منصوریه :یکی از مهمتریــن دغدغه دولت ها،
ســامت مواد غذایی و مصرفی باید باشــد؛ زیرا ارتباط
مستقیمی با ســامت مردم دارد .اين در حالي است كه
برای رفع آلودگي هوا و كارهايي كه براي رفع اين معضل
بايد انجام شود ،به شدت رسانه ای میشود و توجه به آن
به تیترهای یک اخبار تبدیل میشود ولي از رفع آلودگي
مــواد غذايي كه مهمترين آن آبيــاري مزارع با فاضالب
است چندان نقل محافل نبود و رسانه ای نمیشد.
موضــوع آبیاری مزارع کشــاورزی جنوب تهران با آب
فاضــاب خام مدت مدیدی اســت که بــه آن پرداخته
میشــود اما هر بار بدون اقدامی تنها ســبب میشود تا
مردم این شــهر ســبزیجات با طعم فاضالب مقابل خود
داشــته باشند .در باور بسياري از افراد ريشه گياه قابليت
ي مواد غيرضروري و ناســالم را از خاك دارد و
جداســاز 
ميتوان آن را بــا هر آبي آبياري كرد .اين باور اشــتباه
كه ناشــي از عدمآگاهي كشاورزان است به همراه بيآبي
گســتردهاي كه سراسر كشور را فراگرفته ،باعث شده كه
بخشي از مزارع جنوب شــهر تهران با آبهاي فاضالب
شهري و روستايي آبياري شود .محصوالت بهدست آمده
از اين مزارع معضلي را ايجاد كرده كه به گفته متخصصان
حوزه سالمت فاجعه است.
خطرات بهداشتی قابل توجهی در استفاده از فاضالب
تصفیه نشــده برای آبیاری مزارع سبزی و باغهای میوه
وجود دارد .فاضالبهای شهری میتوانند شامل مخلوطی
از آلودگیهای بیولوژیکی و شــیمیایی باشــند .فاضالب
شهری حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و سمی است.
فلزات ســنگین با توجه به ثبات شیمیایی ،تجزیهپذیری
ضعیف و داشتن قدرت تجمع زیستی در بدن موجودات
زنده به سرعت تبدیل به آالیندههای سمی میشوند.
این فلزات توســط گیاهان و پس از مصرف آنها توسط
ما جذب شــده و با تجمع یافتن به غلظتهای ســمی
میرسند .بیشــترین و خطرناكترین آثار مسمومیت به
وسیله فلزات ســنگین ،در مراحل رشد و نمو انسان رخ
میدهد .رشــد سریع سیستمهای بدن در جنین و نوزاد
انسان و كودكان خردسال ،در این اثرپذیری بسیار اهمیت
دارد .وجودفلــزات ســنگین در آب آشــامیدنی نوزادان
شیرخوار و خردساالن میتواند باعث كندذهنی و اختالل
در یادگیری ،اختالل در حافظه ،آســیب دیدن سیستم
عصبی و اختالالت حركتی نظیر تشنج یا بیشفعالی آنها
شود.
در موارد وخیمتر فلزات سنگین صدمات جبرانناپذیر
مغزی را باعث میشــوند .كودكان نسبت به بزرگساالن
بیشتر در معرض خطرات ناشی از فلزات سنگین در آب
و غذا هســتند ،زیرا نسبت به وزن بدنشان آب و غذای
بیشــتری مصرف میكنند .جیوه و سرب ،احتمال ابتال

به ســندرم خود ایمنی را افزایش میدهند كه در اثر آن
سیستم دفاعی ،برخی از ســلولها و ملکولهای بدن را
بیگانه تلقی کــرده و به آنها حملــه میکند و عوارضی
همچون روماتیســم قلبی ،امراض كلیوی ،ناراحتیهای
عصبــی و اختالل در سیســتم گردش خــون را باعث
میشود.
فلــز ســرب میتواند مانند کلســیم در اســتخوانها
رســوب کند كه این امر باعث ایجــاد تومورهای كلیوی
و سرطانهای مختلف میشود .همچنین این فلز تمایل
بــه تركیب با گلبولهــای قرمز را نیــز دارد .كودكان و
نوجوانان بیشــتر در معرض آلودگی با ســرب قرار دارند
و دراین میان كودكان حســاسترین افراد از حیث بدنی
و تاثیرپذیری هستند .کادمیوم فلز سنگین دیگری است
که در صنایع الســتیک ،رنگ ،باطریسازی و همچنین
در کودهای کشــاورزی وجود دارد که از طریق مختلف
از قبیــل مواد خوراکی ،تنفس و غیره وارد بدن شــده و
عوارض مختلفی از قبیل کم خونی ،بیماری اســتخوانی،
کبدی و کلیــوی ایجاد میکند .عنصر کادمیم همچنین
برکلیهها اثر گذاشته و سبب دفع پروتئین از طریق ادرار
(پروتئینوری) میشود.
عالوه بر موارد یاد شــده روی دیگر سکه آلودگی ایجاد
شــده توســط فاضالبها ،احتمــال ورود فاضالبهای
بیمارستانی است .به گزارش شفاآنالین ،تقریبا 40درصد از
بیمارستانهای شهر تهران فاضالب خطرناکشان را وارد
شبکههای جمعآوری آبهای سطحی و چاهها میکنند.
فاضالب بیمارســتانی ،شباهت زیادی به فاضالب شهری
دارد اما عالوه بر مواد آلوده معمول در فاضالب شــهری،
ترکیبات عفونی دفع شده از بیمارستانها را نیز در خود
دارد که دارای عوامــل ایجادکننده بیماریهای رودهای،
باکتریها ،ویروسها و انگلها اســت و میتواند همراه با
آب منتقل شــوند و به همین خاطر وقتی این فاضالب،
خوراک باغهای میوه و مزارع ســبزی میشود خطر ابتال
به انواع بیماریهای خطرناک شــناخته و ناشــناخته را
افزایش میدهد .گذشته از اینها فاضالب بیمارستانی که
در حوالی شــهرها و در کنار زمینهایی ریخته میشود
که برای چرای دام از آنها اســتفاده میکنند ،خطر را دو
چندان میکند .زیرا عالوه بر انواع و اقســام عفونتها و
میکروبهای بیماریزا اجسام و وسیلههای تیز و برندهای
مانند تیغ جراحی یا سرسوزن در البهالی این زبالهها پیدا
میشــود که میتواند خسارتهای غیرقابل جبرانی را به
دامها وارد کند.
آبیاری با فاضالب در برخی مناطق
چند سالی اســت که به صورت غیر قانونی و در موارد
جزیی از فاضالب برای آبیاری مزارع کشاورزی ،استفاده
میشود .این کار عالوه بر تولید محصول آلوده و به خطر
انداختن سالمت مردم سبب آلودگی خاک و آبهای زیر
زمینی میشود .به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست
اســتان تهران اقدام اول برای جلوگیری از این کار تامین
منابع آبی مورد نیاز کشاورزان است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران
نظارت درخصوص ابیاری مزارع کشاورزی برعهده وزارت
جهاد کشــاورزی است و مسئوالن آن نیز اظهار کردهاند
که اقدامات الزم صورت گرفته است.
ناصر مهردادی با اشاره به اینکه کشاورزان نیاز به منابع
آبی سالم برای آبیاری مزارع خود دارند ،گفت :شرکت آب
منطقهای قول داده اســت که آب مورد نیاز کشاورزان را
از طرق منابع آبی که وجود دارد و پسابهایی که تصفیه
شــده است ،تامین کند .اداره محیط زیست ،سازمان آب
منطقهای و جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع هستند تا
در مزرعهای از فاضالب خام برای آبیاری استفاده نشود.
وی در ادامه گفــت :نمیتوانیم بگوییــم که در کدام
منطقه استان تهران آبیاری با فاضالب انجام میشود ولی
در برخی مناطق به صورت جزیی این اتفاق میافتد.
فاجعه زیست محیطی در تهران
مشــکل آبیاری زمینها با فاضالب شهری تنها مربوط
به تهران نیست و بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک را
در برمیگیرد ،این مشــکل بارها و بارها توسط مسئوالن
و نمایندگان مختلف گوشزد شده است .البته با توجه به
حجم باالی زمینهای زیرکشت در بخش جنوب تهران و
تعداد ساکنان این شهر نسبت به سایر مناطق بیشتر زیر
زیرذرهبین مســئوالن قرار گرفته است .مشکالت مربوط
به آبیاری در مزارع جنوب تهران به حدی بود که ســال
گذشته صدای برخی از اعضای شورای شهر تهران به صدا
درآمد و این مسئله در صحن شورا بررسی شد ،در ادامه
این روند رحمتاهلل حافظی ،رییس کمیســیون سالمت،
محیط زیســت و خدمات شهری شــورای شهر تهران از
اعالم آمادگی شورای شهر تهران برای حل این مشکالت
خبــر داد و اعالم کرد که چاههــای فاضالب در جنوب
بزرگراه آزادگان ،غرب اتوبان بهشــت زهرا(س) و شرق
اتوبان شهید کاظمی ،جذبی هستند ،در شهرک رسالت
15هزار نفر از شــهروندان زندگی میکند که به شــبکه
آب شــهری متصل نیستند و فاقد شــبکه فاضالب نیز
هستند .براین اساس بخشی از فاصالب منازل این محله
از کوچهها جاری و در مزارع کشاورزی که در حاشیه آن
قرار دارد ،مورد اســتفاده قرار میگیرد ،چندین هکتار از
مزارع کشاورزی توســط فاضالب خام آبیاری میشود و
این یک فاجعه زیست محیطی است.
این تنها بخشــی از مشــکالت موجود در تهران بود و
در همان زمان محمد هادی حیــدرزاده ،مدیرکل وقت
محیط زیست استان تهران عنوان کرد؛ حداقل 30درصد
اراضی کشــاورزی جنوب تهران بــا آب فاضالب آبیاری
میشــود ،بنابراین برای جلوگیــری از ورود آلودگی به
اراضی کشــاورزی جنوب تهران کارگروهی با مسئولیت
وزارت جهاد کشــاورزی تشکیل شده که وظیفه محیط
زیســت پلمپ واحدهــای آالینده بوده اســت .بهاعتقاد
وی کشــاورزی در آن منطقه قدمت باالیی دارد ،ضمن
اینکه متولی بحث امنیت غذایی وزارت بهداشــت است.
ایــن وزارتخانه باید بــه بحث آبیــاری ورود پیدا کند و

اجتماعی

ایــن محصوالت را تائید کند .در غیــر این صورت اقدام
به جمعآوری آنها کند .واقعیت این اســت؛ تا زمانی که
شبکه فاضالب تکمیل نشود ،مشکل آلودگی محصوالت
کشــاورزی جنوب تهران به قوت خود باقی است .آن هم
در شرایطی که چهار تا پنج سال دیگر وصل انشعابات در
تهران طول میکشد.
جهاد کشاورزی عهدهدار نظارت
رییس اداره محیط زیســت شهر تهران نیز در اینباره
اظهار کرد :آبیاری مزارع بــا فاضالب خام عالوه بر آنکه
کاری غیر منطقی و غیر قانونی است ،سبب آلوده شدن
خاک و آبهای زیرزمینی میشــود و محصولی آلوده به
بار میآورد.
محمد حســین بازگیر با بیان اینکه آبیــاری مزارع با
پساب تصفیه شده مشــکلی به وجود نمیآورد ،تصریح
کــرد :در جنوب تهران تصفیه خانــ ه فاضالبی داریم که
پساب خروجی آن اســتاندارد است و میتواند به عنوان
یک منبع مناسب برای آبیاری مزارع باشد.
رییس اداره محیط زیســت شــهر تهران ضمن تاکید
بــر اینکه جمــعآوری فاضالبهای غیرنقطــهای مانند
فاضالبهای خانگی یا شهری یک منطقه بر عهد ه شرکت
آب و فاضالب است ،گفت :مدیریت زمینهای کشاورزی
با جهاد کشاورزی اســت .الزم است که منبع تامین آب
مزرعه و مسیر آبرسانی مشخص باشد .ممکن است گاهی
مســیر کانال آب و فاضالب یکی باشــد .در این شرایط
جهاد کشــاورزی و شهرداری وظیفه دارند آن را تفکیک
کنند.
وی با اشــاره به اینکه براســاس قانون وظیفه برخورد
با کشــاورزانی که مزرعه را با استفاده از فاضالب آبیاری
میکنند برعهده وزارت جهاد کشــاورزی اســت ،اظهار
کرد :جهاد کشاورزی باید این گونه محصوالت را معدوم
کند .الزم است که معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت
نیــز تمام محصوالت غذایی موجود در بازار را به صورت
تصادفــی (رندوم) چک کند تا اگــر محصولی آلوده بود
جلوی توزیع آن را بگیرد و محصول را معدوم کند.
بازگیر در پایان گفت :درحــال حاضر آبیاری مزارع با
فاضالب در تهران بسیار کم شده است و همه دستگاهها
بــه وظایف خــود در این امر عمل کردهانــد .در مناطق
جنوبی تهران برنامه شناســایی و رســیدگی به وضعیت
فاضالبهایی که تصفیه نمیشوند را داشتیم و این گشت
دائمی در جنوب تهران برقرار خواهد بود.

فرصت  ۱۰روزه پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش تهران

طبق اعالم آموزش وپرورش شهر تهران مناطق محل خدمت پذیرفتهشدگان
در آزمون استخدامی سال  ۹۵تعیین شده است و داوطلبان باید در مدت  ۱۰روز
برای تکمیل پرونده استخدامی اقدام کنند.
طبق اعالم اداره کل آموزش وپرورش شــهر تهــران ،تعیین منطقه خدمت
پذیرفتهشدگان در آزمون اســتخدامی آبان سال  95آموزشوپرورش در شهر
تهران صورت گرفته اســت و پذیرفتهشدگان ضمن توجه به لیست اعالم شده
و اطالع از منطقه محل اشتغال خود باید به نکات زیر توجه داشته باشند .نتایج
ش و پرورش  31خرداد  96اعالم شد.
نهایی آزمون استخدامی آموز 
* مراجعه به محل خدمت تعیینشــده حداکثر به مــدت  10روز به منظور
تکمیل پرونده اســتخدامی و دریافت معرفی نامه برای انجام ســایر مراحل از
جمله عدم سوءپیشینه و انجام آزمایشات پاراکلینیکی.
از آنجایی که مالک تعیین منطقه صرف ًا نیاز به رشــته تحصیلی و جنسیت با
درنظر گرفتن حدود آدرس محل ســکونت بوده ،لذا مناطق تعیین شده به هیچ
عنوان قابل تغییر نخواهد بود.
*همراه داشــتن اصل و کپی مدارک ضروری از جمله کارنامه نهایی قبولی
گزینش که از لینک اعالم نتایج وزارت آموزشوپرورش قابل دریافت اســت،

شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،کارت پایان خدمت و  6قطعه عکس.
* ثبتنام قبولشــدگان در رشته شغلی هنرآموزی برای دوره مهارتآموزی
از  17تا  22تیرماه در پایگاه اطالعرســانی دانشگاه شــهید رجایی به نشانی
.www.srttu.edu
* ثبتنام قبولشــدگان در سایر رشتههای شغلی برای دوره مهارت آموزی
از  14تا  16تیر در پایگاه اطالعرســانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی www.
.cfu.ac.ir
شوپرورش شهر
* پذیرفتهشــدگان نهایی سال  94ســهمیه اداره کل آموز 
تهران که تاکنون موفق به گذراندن دوره مهارتآموزی نشدهاند یا افراد ایثارگر
جایگزین از محل مجوز سال  94که اخیراً مجوز آنها صادر شده است نیز باید
در این دوره ثبتنام و شرکت کنند.
* عدم مراجعه فرد پذیرفتهشــده در مهلت تعیینشــده برای پیگیری امور
مربوط به آزمایشات پزشکی ،ثبتنام و شرکت در دوره مهارتآموزی به منزله
شوپرورش است.
انصراف از استخدام در آموز 
طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش ،براساس بند  2قسمت شرایط و ضوابط
دوره یک ســاله مهارت آموزی دفترچه راهنمای آزمون ســال ،1395پذیرفته

شــدگان ملزم به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون
جامع ،بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم اســتخدام پیمانی ،منوط
به کسب موفقیت در دوره مذکور است.
صدور حکم اســتخدام و ابالغ تدریس پذیرفته شــدگان از مورخ  1مهر ماه
 1396به بعد با رعایت شرایط ذیل خواهد بود.
پذیرفته شــدگان پس از شــرکت در نخســتین پودمان دوره کارآموزی در
تابســتان سال جاری و موفقیت درآزمون مربوط ،به استخدام پیمانی یک ساله
درآمده و به تدریس موظف اشــتغال خواهند یافت و همزمان با اشتغال نسبت
به گذرانــدن مابقی پودمانهای دوره کارآموزی خود طبق شــرایط و ضوابط
دانشگاهها اقدام خواهند کرد.
با توجه به ماده  49قانون مدیریت خدمات کشــوری تمدید حکم اســتخدام
پیمانی در سال  ،1397منوط به کسب موفقیت در دوره یک ساله مهارت آموزی
و قبولــی درآزمون جامع و ارائه اصل گواهی دوره یک ســاله مهارتآموزی از
دانشــگاه مجری دوره مزبور خواهد بود.در غیــر این صورت کارآموز از فرایند
استخدام حذف و حسب مورد مکلف به پرداخت هزینههای مربوط به تشخیص
آموزش و پرورش خواهد بود.

اعالم شرایط و مزایای ادامه عضویت بازنشستگان در صندوق ذخیره فرهنگیان

طرح اســتمرار عضویت بازنشستگان عضو موسســه صندوق ذخیره فرهنگیان
از مهر  ٩٤وارد مرحله اجرا شــده و تاکنون هزاران نفر از فرهنگیان بازنشســته از
مزایای این طرح بهره مند شده و برای استمرار عضویت اقدام کردهاند.
فرهنگیان بازنشسته مهرماه  ٩٤به بعد میتوانند با مراجعه به اداره تعاون مناطق
آموزش و پرورش متبوع و با پر کردن فرم اســتمرار عضویت ضمن بهرهمندی از
وام بدون بهره با کارمزد دو درصد ،از ســایر مزایای موسســه مانند افراد شاغل از
جمله سود سالیانه فعالیتهای اقتصادی برخوردار شوند .مهدی نیکدل مدیرعامل
صندوق ذخیره فرهنگیان درباره امکان جدید اســتمرار عضویت بازنشســتگان به
ایسنا میگوید :بازنشستگان معموال روی دریافت سرمایهشان در زمان بازنشستگی
حســاب باز میکنند و به همین خاطر تصمیم گرفتیم معادل مبلغی که در صندوق
ســرمایه دارند ،وام بدون بهره با کارمزد  2درصد ارائه کنیم .بر این اساس فرد در
صندوق میماند و سرمایه اولیهاش حفظ میشود.
وی میافزاید :اســتمرار عضویت در صندوق اجباری نیســت و اگر بازنشسته

ما تمایلی به آن نداشت میتواند سرمایهاش را دریافت و از صندوق خارج شود.
جزئیات و شرایط استمرار عضویت در ادامه میآید:
 دریافت وام معادل کل ســهم الشرکه ،با کارمزد  2درصد و اقساط  63ماههبدون ضامن هنگام تقاضای استمرار عضویت
 استفاده از کل مبلغ سهمالشرکه از ابتدای عضویت در قالب وام مذکور اختیاری بودن تصمیم گیری و باقی ماندن به استمرارـ اســتمرار عضویت پس از پنج ســال اول نیز به صورت کامال اختیاری امکان
پذیر است.
 بهره مندی از مزایای روزشــمار مانده حساب و مبالغ واریزی به بانک سرمایهبرای عضو صاحب حساب
 بازگشت منافع حاصل از گردش حسابهای فرهنگیان عضو در بانک سرمایهـ تفاوتی بین حســاب افتتاح شــده در بانک ســرمایه از نظر مالکیت و حقوق
صاحبان حساب با دیگر بانک ها وجود ندارد.

 امکان انسداد حساب در صورت عدم تمایل به استمرار عضویت پس از دریافتسهم الشرکه و سود آن
 شــارژ تک کارت بانک ســرمایه به میزان سهم الشرکه عضو پس از دریافتکارت توسط وی به لحاظ افزایش ضریب امنیتی
 بهره مندی افراد باقیمانده در «عضویت موسســه پس از بازنشســتگی» ازکلیه مزایای شاغلین عضو (حداقل دوره زمانی استمرار عضویت پنج سال است )
 در استمرار عضویت نیاز به باقی ماندن وجه یا درصدی از مبلغ واریز شده(سهمالشرکه) در حساب عضو نیست.
 مبالغ واریزی به حساب مذکور در مالکیت و مدیریت صاحب حساب است. در صورت قطع عضویت حتی برای یک روز ،از مزایای اســتمرار محروم و ازنظر سیستم ،امکان برگشت به عضویت وجود ندارد.
 خدمــات لیزینگ خودرو ،کاالی اساســی ،لوازم منزل و مســکن در آینده واستمرار عضویت یافتگان فراهم خواهد بود.

بافتهای بدخیم فرسوده مملو از پیچیدگیهای اقتصادی و فرهنگی

رئیس اداره زیرساخت و طرحهای شهری سازمان نوسازی
شهر تهران،بافتهای فرسوده را موضوع بدخیمی دانست و
گفت :در سالهای گذشــته به دلیل خطر زلزله بیشتر روی
نوســازی کالبدی تکیه کردهایم و وجوه دیگر نادیده گرفته
شده اســت همچنین بافتهای فرســوده ،موضوع پیچیده
اقتصادی و فرهنگی است.
حیدرجوانمــرد در یک میزگرد رادیویی افزود :چند ســالی
اســت توســط دولت ،گزارشهای منظمی برای شــورای
اجتماعی وزارت کشورهمچنین مقام معظم رهبری در زمینه
بافتهای فرسوده عرضه میشود که این مهم برای نخستین
بار صــورت میگیرد .رئیس اداره زیرســاخت و طرح های

شــهری سازمان نوسازی شهر تهران درباره هماهنگی های
الزم برای کاهش بافتهای فرســوده در میان دستگاههای
مختلف اظهارکرد :حداقل  ۳۲دستگاه را شناسایی شدند که
در امر نوســازی دخیل بودند .این دستگاهها تا پیش از ابالغ
سند احیا هیچ بستری برای هماهنگی نداشتند .در ادامه عضو
هیئت مدیره و مسئول بخش برنامه ریزی و طراحی شهری
مهندسین مشــاوره باور -با بیان اینکه بافتهای فرسوده،
یک مســئله جدی و بحرانی ملی اســت ،گفت :نباید تصور
شــود که برای نگران کردن افکار عمومی اغراق میکنیم.
وقتی زلزله بم اتفاق افتاد با شهردار وقت جلسهای داشتیم و
مشخص شــده بود بر اساس مدلسازی یک موسسه ژاپنی

اگر یک زلزله هشت ریشتری رخ دهد ،در دم  ۴۰۰هزار نفر
تلفات خواهد داشــت و در ادامه بالــغ بر میلیون خواهد بود.
به همین جهت درخواســت کردم در تهران محلهایی برای
فرود هلی کوپتر در نظر بگیریم.
فــرخ زنوزی با اشــاره بــه اینکه با چهار بافت شــهری
مواجه هســتیم ،اظهارکرد :بافتهــای مرکزی تاریخی که
در شــهرهای تاریخی مانند اصفهــان و یزد وجود دارند  ،با
موضوع فرسودگی مواجه هستند.نوع دیگر ،بافت های میانی
اســت که تقریبا تا  ۵۰سال قبل تولید شده است .همچنین
بافتهای نــو داریم که در پنج دهه اخیر ایجاد شــدهاند و
بافتهای حاشیه نشین داریم .بالغ بر  ۱۴۰هزار هکتار یعنی

بیش از  ۳۰درصد از محدوده های شهری که جمعیتی حدود
 ۲۰میلیون نفر را شــامل میشــوند ،مخاطبین این موضوع
هستند.

