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ثبت نام  ۱۲میلیون و  ۹۲۴هزار دانش آموز
برای سال تحصیلی جدید

بهرهمندی
فرزندخوانده
بیمه شده متوفی
از مستمری بازماندگان

E-mail: mostagheldaily@gmail.com
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی از بهرهمندی فرزندخوانده بیمهشده متوفی از مستمری بازماندگان خبر داد.
محمد حسن زدا در این باره گفت :در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب  ١٠/٧/٩٢مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرائی مصوب  ١٤/٤/٩٤هیات وزیران  ،فرزندخوانده
در حکم فرزند حقیقی بوده و از تمامی حقوق و مزایای قانونی بهرهمند خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط فرزندان برای برخورداری از مزایای مستمری بازماندگان اظهار داشت :بر این اساس ،فرزندخوانده دختر تا مادامی که اشتغال نداشته یا ازدواج نکرده باشد از مستمری بازماندگان برخوردار خواهد شد
و فرزندخوانده پسر نیز تا پس از رسیدن به سن بیست سالگی ،منحصرا در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهرهمند شوند.

خال قانونی بچهها را به خیابان میکشاند
شهال منصوریه  -روزنامهنگار

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام  ۱۲میلیون و  ۹۲۴هزار
و  ۹۲۳نفر دانشآموز در سال تحصیلی جدید خبر داد.
رضوان حکیم زاده در گفتگو با مهر درباره آمار ثبت نامسال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
گفت :طبق آخرین آمار ،تعداد  ۱۲میلیون و  ۹۲۴هزار و  ۹۲۳نفر در مدارس ثبت
نام کردهاند.
وی افــزود :در دوره ابتدایی تعداد  ۷میلیون و  ۷۰۷هزارو  ۴۱۶نفر ،در متوســطه
اول ۳میلیون و ۱۰۱هزار و  ۳۸۳دانشآموز ،در دوره متوسطه دوم  ۲میلیون و ۵۰۸
هزار دانشآموز ثبت نام کردهاند.
معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریــح کرد :تعداد ثبت نام در
مدارس استثنایی  ۶۵هزار و  ۲۷۷دانشآموز بوده است.
وی با اشــاره به تفکیک رشتهها ادامه داد :در کل پایه دهم  ۷۹۸هزار و  ۹۱۰نفر
ثبت نام کردهاند که در رشته ریاضی  ۸۶هزار و  ۳۲۵نفر ،در رشته تجربی ۲۲۳هزار
و  ۴۱دانشآموز ،در رشته علوم انسانی  ۲۰۶هزار و  ۲۱۰دانشآموز ،در رشته معارف
 ۴هزار و  ۶۳۳دانشآموز ،در شاخه فنی و حرفه ای  ۱۲۹هزار و  ۱۹۶دانشآموز ،در
شاخه کار دانش نیز  ۱۴۹هزار و  ۵۰۵دانشآموزمشغول به تحصیل شدند.
به گفته وی  ۶دهم درصد از دانشآموزان رشته معارف ۱۶ ،درصد شاخه فنی۱۸ ،
درصد شاخه کار و دانش ،و همچنین  ۱۰.۸درصد رشته ریاضی ،رشته علوم تجربی
 ۲۷درصد و علوم انسانی  ۲۵درصد را انتخاب کردهاند.

آغاز سال تحصیلی با نواخته شدن
زنگ یکی از مدارس توسط رئیسجمهوری

ســال تحصیلــی  ۹۶-۹۷با نواخته شــدن زنگ یکــی از مدارس تهران توســط
رئیسجمهور آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی مجلس شورای اسالمی ،سال تحصیلی  ۹۶-۹۷با
حضور  ۱۳میلیون دانشآموز در سراســر ایران اســامی روز شنبه به طور رسمی با
نواخته شدن زنگ یکی از مدارس تهران توسط حجتاالسالم حسن روحانی آغاز شد.
همزمان با این مراســم ،بهرهبرداری از  ۱۴۶پروژه آموزشــی نیز در سراسر کشور
آغاز گردید.
مراسم رسمی شروع سال تحصیلی جدید با تالوت آیاتی از قرآن کریم در هنرستان
دخترانه شــهید مدرس در منطقه غرب تهران و خیر مقدم و گزارش وزیر آموزش و
پرورش آغاز شد.
حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار دانشآموز کالس اولی امســال برای نخســتین بار
وارد مدارس شدند.
رئیسجمهور ســاعت  ۸بامداد و پس از به صدا درآوردن نمادین زنگ آغاز ســال
تحصیلی جدید ،در جمع دانشآموزان و مســئوالن این هنرســتان سخنرانی و در
تداوم ســنت طرح پرسش مهر از دانشآموزان ،امســال هجدهمین پرسش مهر را
طرح خواهد کرد.

احتمال بازگشایی دو مرز جدید برای اربعین
وزیر کشــور با تاکید بر بهره گیری از تجربیات ســه سال گذشته در برگزاری
مراســم اربعین و برنامهریزی جامعتر برای امسال افزود :با کشور عراق مذاکراتی
داشتیم تا دو مرز جدید دهلران و خسروی در اربعین حسینی بازگشایی شود که
اگر موافقت شــود امسال میتوانیم با آرامش و شرایط بهتری زائرین را به کشور
عراق ببریم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتوگو با ایســنا ،درباره اقدامات وزارت کشور در
برگزاری مراسم اربعین حسینی ،گفت :سه سال است که توفیق انجام این کار را
پیدا کردهایم .در سال قبل دو میلیون و  300هزار نفر در تمام طول سفرشان از
درب خانهها تا مقصد نهائی ،امنیتشان ،حمل و نقل ،بهداشت و درمانشان تامین
شــد و به داخل کشور دیگری رفتند و به ســامت به کشور بازگشتند و در این
مسیر هیچ مشکلی ایجاد نشد .تحقق این امر با همکاری همه دستگاهها از جمله
سپاه ،بسیج ،قوه قضاییه ،شهرداریها و سایر دستگاهها انجام شد.
وی افزود :برای امســال برنامهریزی جامعتری انجام و تجربه سه سال گذشته
نیز به کار گرفته شده اســت براین اساس با کشور عراق مذاکراتی داشتیم تا دو
مرز جدید دهلران و خســروی در اربعین حسینی بازگشایی شود که اگر موافقت
شود امسال میتوانیم با آرامش و شرایط بهتری زائرین را به کشور عراق ببریم.
وی با تاکید بر لطف خداوند در برگزاری مراسم اربعین حسینی گفت :ما در این
مراسم نیازمند  50هزار اتوبوس هستیم که برای این مهم اتوبوسهای دستگاهها
و شــهرداریها بکار گرفته میشوند .وزیر کشور با تاکید بر لزوم رعایت تذکراتی
که توسط ستاد اربعین به زائرین داده میشود خاطرنشان کرد :بهتر است زائرین
در قالب کاروان به کشــور عراق بروند و حتما به دستورالعملهای امنیتی توجه
کنند .بیتردید زائران باید فرهنگ کشــور مقابل را در نظر داشته باشند و برای
برگشــت عجله نکنند .زائرین طی  20روز به کشور عراق میروند اما در برگشت
همه میخواهند یک شبه برگردند که شاهد تشکیل ترافیکهای عظیم هستیم.
امیدواریم خداوند در انجام این مسئولیت به وزارت کشور کمک کند.

اجتماعی

پشــت چهارراههــا و خیابانهای شــلوغ ،پایانههای
اتوبوسرانی و قطارهای مترو ،مراکز تجاری و خرید؛ حتی
در گورستانها هم دیده میشوند.
دیگر کمتر جای شــلوغ و پرازدحامی را میتوان مثال
زد که نشــانی از کودکان کار و متکدی نباشــد .کودکانی
که ســاعتهای متوالی در خیابانها و مناطق شلوغ پرسه
میزننــد و از انــواع حقارتها و آســیبهای روانی رنج
میبرند .این کودکان به دلیل ســاعات بسیار طوالنی کار
در خیابان به بیماریهای پوســتی ،چشمی ،شنوایی ،قلبی
و تنفسی مبتال میشوند ،خطر ســوانح رانندگی نیز آنها
را تهدید میکند و در معرض انواع ســوء اســتفادهها قرار
میگیرند.
بــه دلیل حضور در انظــار عمومی نخســتین گروه از
کودکانی هســتند که مورد اعتراض مقامات شــهری قرار
میگیرند و از ســوی دیگر ممکن اســت درگیر کار برای
گروههای مافیایی و یا دستههای سازماندهی شده باشند.
معضل کودکان کار ،معضل کشــور ما نیســت معضلی
اســت که همه جوامع را تهدید میکنــد .پدیده کودکان
خیابانی به عنوان یکی از مشکالت آسیبزای اجتماعی از
دیرباز در سراسر جهان وجود داشته و در سالهای اخیر به
دالیلی از جمله رشــد اقتصادی ،جنگ ،فقدان ارزشهای
سنتی ،خشــونت خانوادگی و آزار جسمیو روانی افزایش
یافته است.
بیشــتر این کودکان ،خیابــان را جایگاهی برای امرار
معاش و کســب درآمد انتخاب کردهاند و تالش برای بقا
برای آنان چالشــی هر روزه است .نرخ سنی و جنسی این
کــودکان در مناطق مختلف متفاوت اســت ،به طوری که
حداقل ســن در کشورهای در حال توســعه  8سال و در
کشورهای توسعهیافته  12ســال است .نسبت دختران به
پســران خیابانی نیز از  30درصد در کشــورهای در حال
توسعه به  50درصد در کشورهای توسعهیافته متغیر است.
کودکان کار ،کودکانی هســتند که پیش از رسیدن به
ســن قانونی کار ،ناگزیر وارد بازار کار میشــوند و درآمد
خانواده وابســته به کار آنان است .منظور از کار کودک آن
نوع کاری اســت که مانع از تحصیل و برخورداری وی از
امکانات اولیه رشــد فردی و اجتماعی میشود و معموال با
بهرهکشی همراه است.
کودکان کار و تهدید به جدا کردن از خانه
خرداد ماه امســال بود که انوشــيروان محسني بندپي،
رئيس ســازمان بهزيســتي کشــور از برنامههاي دولت
دوازدهم درباره کودکان کار و خيابان گفت.
از اينکه سازمان بهزيســتي طبق برنامه ششم متولي
اصلي رسيدگي به وضعيت کودکان کار و خيابان است .او
اعالم کرده بود ،با رايزنيهايي که با معاونت پيشــگيري
از جرم قــوه قضائيه صورت گرفته و طــي اليحهاي که
در مجلس شــوراي اســامي در حال بررســي است ،اگر
کودکي بيش از ســه بار پذيرش شــد ،حضانت کودک از
والدين ســلب و در اختيار سازمان قرار گيرد «تا اين چرخه
به حالــت اول برنگردد و ما دوباره کــودک را در خيابان
نبينيم».
عالوه بر بهزیستی ،شهرداری ،فرمانداری و استانداری
نیــز برای جمــع آوری کودکان متکدی یــا کار و خیابان
تالشهایــی را کردهاند اما به نســبت میتوان گفت که
ایــن طرحها اکثرا محکوم به شکســت بــوده و گواه این
ادعا نیز حضور پررنگتر کودکان متکدی در معابر شــلوغ
کالنشهرهای کشور است.
کالف ســردرگم ســاماندهی کودکان متکدی را باید

در نبود قوانین بازدارنده و ضعف دســتگاههای مسئول در
کارفرابخشــی جســت وجو کرد؛ زیرا هرکدام از نهادهای
مســئول در این حوزه برنامههایی را در دستور کار دارند و
به این منظور نیز اعتبار میگیرند ،اما در نهایت این مساله
حل نشده باقی میماند و به افزایش مشکالتی دیگر مانند
گســترش اعتیاد و بیمارهایی مانند ایذر در میان کودکان
کار و خیابان دامن میزند.
دندان تیز مافیا برای کودکان کار
بخــت کودکان کار بــا خیابان گره خــورده و هر روز
امیــد و آرزوهای آنها در خیابانهای ســرد و دود گرفته
کالنشــهرها رنگ میبازد؛ چراکه درآمد کودکان متکدی
و کار آن قدر زیاد هستند که مافیایی برآنها سایه بیندازد.
مافیایی که نهایت تالش خــود را به کار میگیرد تا هیچ
چهارراهی بدون کودک کار یا متکدی باقی نماند.
این مافیا برای رسیدن به هدف خود ،کودکان را از نقاط
دور و نزدیک ،روانه کالنشهرها میکند ،به همین خاطر،
بیشــتر کودکان متکدی پایتخت ،کودکانی هســتند که از
دیگر شهرها و حتی کشورها به پایتخت آورده شدهاند.
کــودکان کار ابزار دســت مافیای  7نفره در
تهران هستند
در همین زمینه عضو شــورای شهر تهران معتقد است
که متاســفانه کودکان کار در تهران ابزار دســت مافیای
هفت نفره متشــکل از یک خانم و  6آقا شدهاند که باید با
اقداماتی مانع از فعالیت گروههای مافیایی شد.
شــهربانو امانی در مورد طرح جمــعآوری کودکان کار
میگوید که اصل جمعآوری کودکان کار بر اســاس قانون
انجام شــده است و متاســفانه کودکان کار در تهران ابزار
دســت مافیای هفت نفره متشــکل از یــک خانم و  6آقا
شــدهاند که باید بــا اقداماتی مانــع از فعالیت گروههای
مافیایی شد.
وی با بیــان اینکه دغدغه محل نگهداری کودکان کار
را دارم ،ادامــه میدهد :پیگیر این موضوع هســتم که هم
محل نگهداری این کودکان مناســب باشد و هم اقدامات
الزم برای اینکه بار دیگر وارد چرخه نشوند ،صورت گیرد.
امانی تاکید کرد :به عنوان یک مادر و عضو شــورای شهر

نگران حوادثی هستم که برای کودکان کار در سطح شهر
پیش میآید و ممکن اســت جان آنها را به خطر بیندازد.
ضرورت مقابله با مافیای کودکان کار
از ســوی دیگر مدیرعامل ســازمان خدمات اجتماعی
شــهرداری تهران نیز با اشــاره به حضور جــدی مافیای
کــودکان کار و متکدی در پایتخت اظهار میکند :اعضای
مافیــا برای اینکــه ترحم مــردم را به خــود جلب کنند
ســرچهارراهها به کودکان لباس پاره میپوشانند و به عمد
سر و صورت آنها را سیاه میکنند.
رضــا قدیمی با تاکید بــر ضرورت مقابله بــا مافیایی

که کودکان کار و متکدی را اســتثمار میکند ،میافزاید:
براساس مصوبه شــورای عالی اجتماعی کشور که مصوبه
وزیر کشــور هم است قرار شد در کالنشــهرها قرارگاه
فوریتهای اجتماعی تشــکیل شــود تا آســیبها در این
راســتا و با همراهی بهزیستی و ســایر ارگانهای مسئول
طرح ســاماندهی کودکان کار و متکدی یکپارچهســازی
شوند.
مدیرعامل ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
با اشــاره به جوســازیهای اخیر در خصوص طرح جذب
کودکان کار و متکدی تصریح میکند :نباید فراموش کنیم
هــر یک از این کودکان روزانــه  300تا  400هزار تومان
برای مافیا در آمد دارند و حتی سر قفلی چهارراهها در داد
و ستد میان مافیا به اعضا واگذار میشوند.
 5درصد کودکان کار با باندها همکاری دارند
بنابر اظهارات معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی
کشــور ،بیش از  ۷۰درصد کــودکان کار و خیابان تهران
غیرایرانی هســتند این در حالیســت کــه  4تا  5درصد
کودکان کار با باندها همکاری دارند.
حبیباهلل مســعودی فرید ،در خصوص کودکان کار و
خیابــان میگوید :بیش از  ۷۰درصد کودکان کار و خیابان
تهران غیرایرانی هســتند لذا با توجه به این امر ،سوال من
آن است که در کجای دنیا میبینیم اتباع اینچنین آزادانه
به کار غیرقانونی در سطح معابر اقدام کنند؟
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،
رویکرد سازمان بهزیستی در زمینه ساماندهی این کودکان
ارائه خدمات روزانه اســت و ما موافق ماندگاری آنها در
مراکز نیســتیم به همین دلیل تعداد مراکز روزانه را توسعه
داده و هماکنون  ۵۰مرکز روزانه کودکان کار و خیابان در
کشور فعال هستند.
فرید ادامه میدهد :نیاز اســت که با ســفارتخانههای
پاکســتان و افغانســتان رایزنیهایی داشــته باشیم تا در
خصــوص کــودکان کار و خیابــان این کشــورها که در
ایران و به ویژه پایتخت اقــدام به کار غیرقانونی میکنند
تصمیمگیری کرده و نسبت به رد مرز آنها اقدام کنیم.
فرید ادامه داد :ما نگران گرایش کودکان کار و خیابان
به کارگاههــای زیرزمینی هســتیم زیــرا کار کودک در
کارگاههای زیرزمینی به مراتــب خطرناکتر از کار آنها
در سطح معابر بوده و آســیبهای بیشتری برای آنها به

آموزش مهارت «گفتوگو»؛ یکی از کمبودهای آموزش و پرورش
معاون رئیسجمهور در امــور زنان و خانواده صبح
دیروز همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید با حضور
در یکی از دبیرســتانهای تهــران« ،زنگ مهر» را به
صدا درآورد.
معصومه ابتکار صبح دیروز با حضور در دبیرســتان
دخترانــه امامیه منطقه  12تهران با ابراز امیدواری از
تدریس کتاب «مهارتهای زندگی» در مدارس کشور
گفــت :در حال حاضر یکــی از کمبودهای آموزش و
پرورش مربوط به مهارتهای زندگی خصوصا مهارت
«گفتوگو» است.
وی با اشاره به اینکه مهارت گفتوگو به افراد کمک
میکند تا علیرغم تفاوتها ،نظرات یکدیگر را بشنوند
تاکید کرد :یکی دیگــر از محورهای مهمی که دنبال
شده اســت ،عرضه کتاب «انســان و محیط زیست»
اســت چرا که نابودی محیط زیســت بحرانی است و
آینده کشور را تهدید میکند.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه آینده کشــور در
گــرو حفاظت از محیط زیســت و خصوصا منابع آبی
اســت تصریح کرد :اگر امروز آگاهی منجر به تغییر و
اصالح رفتار ما شــود میتوانیم جلوی نابودی محیط
زیســت را بگیریم .این مســائل نیازمنــد توانفزایی
دانشآموزان است.
ابتکار با اشــاره به منشــور حقوق شهروندی اضافه
کرد :این منشــور حقــوق و آگاهی افــراد جامعه را
تعیین میکنــد چرا که اگر افراد از حقوقشــان آگاه

نباشــند نمیتوانند از آن اســتفاده کنند و در نتیجه
مسئولیتهایشان را نیز تشخیص نمیدهند.
معــاون رئیسجمهــور در امور زنان بــا بیان اینکه
آغاز ســال تحصیلی همچون آغاز سفر قهرمانی است
تصریــح کرد :در حال حاضر قدرتمندترین کشــورها
آنهایی هســتند کــه دانایی را توســط آحاد جامعه
مانند دانشآموزان ،محققان و پژوهشگران در جامعه
ترویج میکنند .این افراد سفر زندگی را تبدیل به سفر
قهرمانی کردند.
وی با بیان اینکه شــروع ســال تحصیلی ،آغاز گام
برداشــتن در مســیر اصالح و تغییر حرکت در مسیر
علم اســت اظهار کرد :پیشــرفت هــر جامعه در گرو
هــر اقدام سیاســی و برنامهریزی اســت که دولت و
بخش خصوصی بر اســاس علــم و آگاهی در آن گام
بر میدارند.
ابتکار با بیان اینکه هدف غائی تنها حرکت در مسیر
علمی نیســت تاکید کرد :هدف اصلی باید «انســان
شدن باشــد» یعنی تالش کنیم تا انسانهای خوبی
باشــیم و از توانمندیهایمــان برای خوب زیســتن
استفاده کنیم.
وی با اشــاره به اینکه مهر امســال با ماه محرم گره
خورده اســت اضافه کرد :امام حسین (ع) فردی بود
که برای هدف متعالی یعنی انســان بودن جان خود
را فدا کرد.
در جامعــه امروز نیز آگاهی افــراد باید در خدمت

انســانیت ،حق طلبی و آزادگی باشد .به همین دلیل
باید عنصر اخالق ،عشــق و محبــت در کنار اهداف
علمی دنبال شود.
ابتکار با تاکید بر اهمیت پرسشــگری تصریح کرد:
امروزه مشــکالت ما به تصمیماتی بر میگردد که به
دنبال جهل و ناآگاهی اتخاذ شدند ،در حالیکه آگاهی
میتواند مسیر ما را روشن کند بنابراین دانشآموزان
باید هر کجا ابهامی وجود دارد جســتجو را آغاز کنند
و مدرسه یکی از همان مکانهای جستجوگری است.
در پایان این مراسم هدایایی به دانشآموزان پذیرفته
شده در کنکور سال گذشته مدرسه و رتبههای برتر با
حضور ابتکار و جمعی از مســئوالن آموزش و پرورش
اهدا شد.

دنبال دارد ،به همین دلیل از همه مردم میخواهیم که در
صورت اطالع از چنین مسائلی سریعا موارد را به بهزیستی
و اورژانس اجتماعی ارجاع دهند.
همچنین ،فرماندار تهران نیــز چندی پیش در گفت و
گو با ایســنا اعالم کرده بود که «این طــرح با همکاری
بســیار مناسبی که میان دستگاههای ذیربط شکل گرفته
اســت به خوبی اجرایی شــده و طرح موفقی بوده است.
تاکنون بیش از  ۱۵۰۰نفر در جریان آن جمعآوری شــدند
و ساماندهی آنها نیز انجام شده است».
عیســی فرهادی ،گفته بود کــه «در جریان این طرح
بــرای اولین بار اتبــاع بیگانه تحویل اداره اتباع اســتان
داده میشــوند و در کمپهای مخصوصشــان نگهداری
میشــوند .اگر خانوادههای آنها مجاز باشــند ،میتوانند
با مراجعــه و ارائه مدارک هویتــی و دادن تعهد مبنی بر
عدم انجام تکدیگــری کودک خود را تحویل بگیرند؛ اما
اگر خانواده غیرمجاز باشد ،به همراه کودک از کشور طرد
خواهند شد .این درحالیست که قطعا هیچ کودک تبعهای
بدون خانواده طرد نخواهد شــد ولــی اگر کودکی خانواده
نداشته باشد ،در محل کمپها نگهداری میشود».
نامه ۳۰۰نفر از فعاالن اجتماعی در انتقاد به
طرح جمعآوری کودکان کار
در همیــن زمینــه ،و در پی اعالم طــرح جمع آوری
کــودکان کار و خیابــان ،بیــش از  ۳۰۰نفر از اســاتید
دانشــگاهها ،پژوهشــگران ،مــددکاران اجتماعی ،وکال و
حقوق دانــان ،روزنامه نگاران فعالیــن حقوق کودکان و
اجتماعی طی نامه سرگشــادهی به مشــاور رئیسجمهور
در امور حقوق شــهروندی ،ریاست سازمان بهزیستی کل
کشــور ،ریاست شــورای شهر و شــهردار تهران خواستار
توقــف «طــرح جمــع آوری کــودکان کار و خیابــان»
شــدند .امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که این قبیل
اقدامــات ضربتــی تنها معطوف به خــارج کردن جمعیت
آســیب دیده و مظلوم از حوزه دید جامعــه بوده و نه تنها
بهبــودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر بهویژه
کــودکان فراهم نمیکننــد بلکه منجر به آســیبدیدگی
بیشــتر و ســلب اعتماد آنها از نهادهای حمایتی و هدر
دادن سرمایههایی اســت که میتوانند به جای دامن زدن
بــه تبعیضهای نــاروای کنونی ،صــرف اقدامات موثر و
کارآمدتری شوند.
«لیال نظری» سخنگوی شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران:

تابستان  ۹۶بهترین
هوا را در  ۳سال اخیر
داشت

تابســتان امســال با  ۸۱روز هوای سالم و  ۱۲روز
ناســالم برای گروههای حساس گذشت تا با بهترین
تابســتان ســه ســال اخیر از نظر کیفیت هوا ثبت
شود.
آنگونه که «لیال نظری» سخنگوی شرکت کنترل
کیفیت هوای تهران اعالم کرده ،نتایج مقایسه کیفیت
هوای  ۳سال اخیر پایتخت نشان میدهد آالیندههای
جوی در تابستان امسال کمتر از سالهای  ۹۴و ۹۵
در آسمان تهران مجال انتشار یافتند.
هوا در سال  ۷۹ ۹۵روز سالم و  ۱۴روز ناسالم برای
گروههای حساس بود و در سال  ،۹۴هوای تهران ۷۳
روز سالم ۱۸ ،روز ناسالم برای گروههای حساس و ۲
روز ناسالم برای همه بود .بدین ترتیب هوای امسال
در  ۸۱درصد روزهای سپری شده شرایط استاندارد
را داشته است.
به گفته نظری،همچنین نتایج حاصل از پیشبینی
پارامترهای هواشناســی برای شهر تهران نشان می
دهد امروز شنبه اول مهر ،با افزایش میزان ناپایداری
جوی در برخی ساعات بهویژه بعدازظهر وزش باد موثر
از سمت نواحی جنوبی و جنوب شرقی صورت گیرد.
بدین ترتیب انتظار میرود با وجود افزایش نسبی
غلظت برخی آالیندههــا از جمله ازن و ذرات معلق،
شــرایط کیفی هوای ســالم امروز در بیشتر مناطق
شهر تهران تداوم داشته باشد .با شرایط موجود هوای
نخستین روز پاییز نیز سالم خواهد بود.

