
مع�اون محيط زيس�ت درياي�ي و تاالب ها پس 
از گذش�ت نيمي از س�ال تأييد كرده كه دولت 
40 ميليون دالر به س�ازمان محيط زيست بابت 
پيشگيري از توليد پسماند داده است، اما هيچ 
گزارشي از نحوه هزينه كرد اين بودجه نداد. در 
سايت سازمان محيط زيست هم هيچ گزارشي 
درباره تخصيص اين بودج�ه وجود ندارد. با اين 
اوصاف تكليف بيش از ه�زار ميليارد تومان در 
سازمان محيط زيست هنوز مشخص نشده است. 
ساالنه در كش��ور۲۱ ميليون تن پس��ماند عادي 
)خانگي( و ۳۲ ميليون تن پس��ماند صنعتي توليد 
مي ش��ود كه اين اعداد بيش��تر از دو برابر ميانگين 
جهاني اس��ت. همچنين روزانه در كشور ۵۸ هزار 
تن پسماند عادي توليد مي شود. سهم شهرها از اين 
مقدار در هر روز ۴۸ هزار تن و سهم روستاها روزانه 

۱۰ هزار تن است. 
 خسارت 44 هزار ميليارد توماني

 توليد ۵۳ ميليون تن پسماند در حالي است كه بنا 
بر گفته مس��ئوالن، تنها ۲۵ درصد از اين حجم از 
زباله هاي توليدشده پردازش مي شود و 7۵ درصد 
باقيمانده به  طور مستقيم دفن مي شود يا در ساحل 
درياها و جنگل ها دپو ش��ده كه ش��يرابه حاصل از 
آن مستقيم وارد خاك يا آب ش��ده و به بسياري از 

سفره هاي زيرزميني هم آسيب مي زند. 
سال گذشته در همايشي مدير كل دفتر مديريت 

پسماند س��ازمان حفاظت محيط زيست، خسارت 
ناشي از عدم مديريت پسماند در كشور را ساالنه ۴۴ 

هزار ميليارد تومان اعالم كرده بود. 
 راز 40 ميليون دالري

معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان 
محيط زيس��ت روز گذش��ته در دومي��ن همايش 
مجازي بين المللي اقيانوس شناسي غرب آسيا خبر 
از ۴۰ ميليون دالري داد كه امس��ال براي مديريت 
پسماند شامل پيشگيري از توليد پسماند به عنوان 
گزين��ه ترجيحي و ب��ه دنبال آن اس��تفاده مجدد 
بازياف��ت و بازيابي به عنوان آخري��ن گزينه و دفن 
ايمن )با اولويت اس��تان هاي س��احلي( اختصاص 
يافته اس��ت.  اين مقام س��ازمان محيط زيست در 
س��خنراني طوالني خ��ود هيچ اش��اره اي به نحوه 
عملياتي ش��دن و تخصيص اين بودجه نكرد. هيچ 
كجاي س��ايت سازمان محيط زيس��ت هم خبري 
درباره تخصيص و اجراي مديريت پس��ماند با اين 
۴۰ ميليون دالر وجود ندارد.  بر اساس ماده 7 قانون 
مديريت پسماند، مديريت پسماند زباله در شهرها 
برعهده شهرداري  ها،  در روستاها بر عهده دهياري ها  
و خارج از ش��هر و روستا بر عهده بخش��داري و در 

جاهايي نيز مسئوليت آن با راهداري ها است. 
بر اس��اس ماده ۲۳همين قانون مديريت پسماند، 
فقط نظ��ارت عالي بر اج��راي درس��ت مديريت 
پسماند از سوي نهادهاي مربوطه بر عهده سازمان 

محيط زيس��ت اس��ت؛ در صورت��ي كه س��ازمان 
محيط زيست عماًل همه كارهاي مديريت پسماند 
را از اجرا گرفته تا نظارت انجام مي دهد. به عبارتي 
سازمان مجري وظايفي شده كه قانونگذار انجام آن 

را بر عهده ديگر نهاد ها گذاشته است. 
 كارگروه ملي تقدير و تشكر!

تازه ترين جلسه كارگروه ملي محيط زيست در تاريخ 
99/6/۲6 در محل سازمان حفاظت محيط زيست با 
حضور نمايندگان دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط 
به رياست مسعود تجريشي، معاون محيط زيست 

انساني سازمان برگزار شد. 
حسن پسنديده،  مدير كل دفتر مديريت پسماندها 
در ابتداي اين جلس��ه با تش��كر از همكاري كليه 
دس��تگاه ها و نهادهاي ذيربط در پيش��برد اهداف 
كارگروه ملي مديريت پسماندها به اجراي ماده ۱۱ 

قانون مديريت پسماندها اشاره كرد. 
به گفت��ه وي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با 
هماهنگي سازمان ها و وزارتخانه هاي ذيربط نسبت 
به تدوين ضواب��ط و روش هاي اجراي��ي مديريت 
پسماند در بخش مختلف كشور و شرايط و ضوابط 
واگذاري مديريت پسماندها و محل هاي دفع پسماند 

ويژه اقدام كرده است. 
يعن��ي نه تنها هي��چ خب��ري از دس��تاورد بودجه 
۴۰ميليون دالري نيست، بلكه پس از گذشت نيمي 
از سال دستگاه هاي متولي پس از تشكر از يكديگر به 

تدوين ضوابط و روش هاي اجرايي مديريت پسماند 
پرداخته اند!

 وضعيت نامناسب پسماندهاي بيمارستاني
 همچنين در اين جلس��ه مدير كل دفتر مديريت 
پسماندها پس از مقدمه اي كوتاه در زمينه اقدامات 
به عمل آمده از زمان شيوع و بروز بحران كرونا اشاره 
كرده كه يكي از مهم تري��ن چالش هاي موجود در 
اين زمين��ه، عالوه بر جلوگيري از انتش��ار ويروس 
كوويد ۱9 در جامعه، نظارت مضاع��ف و اقدامات 
اجرايي مناسب تر براي مديريت بهينه پسماندهاي 
بيمارستاني، پزشكي و عفوني مرتبط با آن است كه 
وزارت بهداشت، سازمان شهرداري ها و دهياري ها و 
شهرداري ها تمام امكانات خود را بسيج كرده و براي 
مديريت صحيح پس��ماندهاي اين بخش اقدامات 
خوبي به عمل آوردند.  اين تشكر هاي مسئوالن از 
يكديگر در حالي است كه مديريت پسماند در كل 
كشور به شيوه درستي اجرا نمي شود. در اين ميان، 
به گفته معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست 
اس��تان تهران، وضعي��ت در مورد پس��ماندهاي 

بيمارستاني به مراتب بدتر و در حد فاجعه است. 
 دفع كامالً نادرست و غيرعلمي

محس��ني با بيان اينكه ح��دود ۲۵ ت��ا ۳۰ درصد 
پسماندهاي كش��ور در تهران و شهرهاي اطرافش 
توليد مي ش��ود، گفت: ۲۰ درصد پسماند خانگي، 
۲۸ درصد پسماند پزشكي، ۲۵ درصد پسماندهاي 
صنعتي كشور در تهران توليد مي شود كه البته به 
آنها بايد پسماندهاي كشاورزي و ساير پسماندها 

را نيز اضافه كرد. 
وي با اشاره به اينكه ش��يوه دفع اصولي پسماندها 
در كش��ور ما از جمل��ه در تهران نه تنه��ا مطلوب 
نيس��ت، بلكه به صورت كاماًل نادرست و غيرعلمي 
انجام مي شود، مي افزايد: در اين زنجيره، ما و همه 
دستگاه هاي حاكميتي و عمومي مثل شهرداري ها 
و حتي خود مردم مقصر هستيم و در اين زنجيره، 
مديريت ناصحيح پسماندها هر كدام نقشي داريم. 

 قول 3 ساله
مدير كل دفتر مديريت پس��ماند سازمان حفاظت 
محيط زيست هم ۲۱ شهريور در مصاحبه اي درباره 
مديريت پسماند در استان هاي شمالي خبر داد كه 
»مديريت پسماند در استان هاي شمالي كشور يكي 
از اولويت هاي دولت است، اما مديريت پسماند در 
استان هاي شمالي به موضوعي حاد تبديل شده است 
كه بحراني اس��ت و بايد س��رعت عمل اقدامات و 
برنامه ريزي هاي اين حوزه بيشتر ش��ود. « اما اين 
مقام مسئول هم از برنامه هاي اين ۴۰ ميليون دالر 

براي حل مشكل پسماند حرفي نزد. 
سازمان محيط زيست سال 96 اعالم كرده بود كه 
ظرف سه سال مشكل پسماند شهرهاي شمالي را 
حل مي كند. حاال پس از گذشت سه سال و تخصيص 

بودجه باز هم مشكل پابرجاست. 
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افزايش 8 تا 12 برابري قدر ت انتقال كرونا در موج سوم زود هنگام

تعداد مبتاليان جديد كرونا از 3 هزار نفر عبور كرد

بيخبري40ميليوندالريدرمحيطزيست
سازمان محيط زيست سال 96 قول داد مشكل پسماند 3 استان شمالي 3 ساله حل شود

 اما حاال و با وجود تخصيص بودجه مشكل همچنان پابرجاست

 با ثب�ت 183 مرگ 

زهرا چيذري 
ديگر طي 24ساعت   گزارش  2

روز  ب�ه  منته�ي 
گذش�ته، نگراني ها براي بازگش�ت به وضعيت 
مرگ روزانه باالي 200 نفر ش�دت گرفته است. 
عالوه بر اين روز گذشته تعداد موارد جديد ابتال 
به كرونا در كشور دوباره از 3هزار نفر باالتر رفت. 
از سوي ديگر تمام قسمت هاي نقش�ه ايران از 
منظر وضعيت شيوع كرونا قرمز است، اما برخي 
شهرها و اس�تان ها به ويژه پايتخت در وضعيت 
ويژه تري ق�رار دارد، ب�ه گونه اي كه با رش�د 10 
درصدي بستري ها در تهران مواجهيم. در چنين 
شرايطي عليرضا زالي شرايط تهران را كامالً قرمز 
توصيف كرد و خواستار بازگشت محدوديت ها و 
دوركاري كارمندان دولت شد. به خصوص اينكه 
با جهش ويروس كرونا قدرت انتقال آن هشت تا 

12 برابر افزايش يافته است. 
ط��ي ۲۴ س��اعت منته��ي ب��ه روز يك ش��نبه 
۳۰شهريور ۱۳99 و بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۳ ه��زار و 97 بيمار جدي��د مبتال 
به كوويد۱9 در كش��ور شناس��ايي شد كه يك 
هزار و ۲7۲ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع 
بيم��اران كوويد۱9 در كش��ور ب��ه ۴۲۲ هزار و 
۱۴۰ نفر رسيد. در همين بازه زماني، ۱۸۳ بيمار 
كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۲۴ هزار و ۳۰۱ نفر 
رسيد. همچنين ۳هزارو۸9۸ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱9 در وضعيت شديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
 تا كنون ۳۵9 هزار و ۵7۰ نفر از بيماران بهبود يافته 

يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
 تداوم وضعيت قرمز در كشور 

شيوع كرونا در سراسر كشور رنگ قرمز و هشدار 
پاشيده اس��ت. اس��تان هاي تهران، اصفهان، قم، 
آذربايجان ش��رقي، خراس��ان جنوبي، سمنان، 
قزوين، لرستان، اردبيل، خوزس��تان، كرمانشاه، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان شمالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار 
دارند. همچنين استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 

چهارمحال و بختياري، هرمزگان، فارس و گلستان 
نيز در وضعيت هشدار بيماري قرار دارند. 

نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران طي چند روز گذشته در كالنشهر 
تهران ۱۰ درصد افزايش موارد بس��تري كرونا در 

بيمارستان ها را شاهد بوده ايم. 
عليرضا زالي، رئيس س��تاد كروناي استان تهران 
شرايط پايتخت را كامالً قرمز توصيف كرد و با بيان 
اينكه تهران وارد موج سوم كرونا شده گفت:» اگر 
مداخالت جدي صورت نگيرد هفته هاي سختي 
را خواهيم داش��ت. به همين خاطر هم نامه اي از 
طرف ستاد كروناي اس��تان تهران براي بازگشت 
محدوديت هاي كرونايي به ويژه بحث دوركاري در 

استان تهران به وزير بهداشت ارسال شده است.«
به گفته وي آمار روزهاي اخير نش��ان از آن دارد 
كه در تهران وارد موج سوم ش��ده ايم، به گونه اي 
كه فاصله  بين موج دوم و موج سوم فاصله بسيار 
كوتاهي بود. زالي اف��زود:» با توجه به اينكه از روز 
شنبه تا به امروز در حال رصد وضعيت هستيم، به 
نظر مي رسد كه آمار رو به افزايش است و طبيعتاً 
اين آمار موج گذرا تلقي نمي شود، آماري كه االن 
تجربه مي كني��م در تطابق با ش��كل گيري موج 

سوم است.«

 داليل موج سوم زودهنگام كرونا در تهران
زالي ب��ا اش��اره به دالي��ل ش��كل گيري موج 
س��وم كرونا در تهران  عن��وان ك��رد: » مزمن 
ش��دن بيماري و ماهيت فرسايشي آن، باعث 
خس��تگي مردم ش��ده و اكث��راً انگيزه ها براي 
رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي كمرنگ تر 
شده است به طوري كه در طول دو هفته گذشته 
مي��زان رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي در 
محيط هاي عموم��ي و خدمات��ي از باالي ۸۵ 
درصد امروز به 7۰ رس��يده و با ي��ك افت ۱۵ 
درصدي روبه رو هس��تيم. بنابراين بخش��ي از 
داليل شكل گيري موج سوم به دليل كم شدن 

رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي است.«
به گفته وي، حجم مسافرت هاي اخير نيز بار بسيار 
زيادي در نقل و انتقال و چرخش ويروس داش��ت. 
رئيس س��تاد كروناي تهران با تجمع��ات را هم به 
عنوان عامل بعدي مؤثر در شكل گيري موج سوم 
دانست. وي ش��تاب در برخي از بازگشايي ها را به 
عنوان عامل بعدي شكل گيري موج سوم معرفي 
كرد و افزود: » با تغيير ش��رايط مشاغل آموزشي و 
با توجه به بازگشايي مدارس و دانشگاه ها طبيعتاً 
تعداد زيادي از افرادي ك��ه تا امروز در منزل بودند 

وارد عرصه شدند.«

 فشار زياد بر حمل و نقل تهران
زالي با اشاره به افزايش فشار بر حمل و نقل عمومي 
تهران گفت: » به طور متوسط باالي9۵۰ تا 96۰ 
هزار نفر از مترو و تع��داد قابل توجهي در مجموع 
از اتوبوس استفاده مي كنند. در اين شرايط انتظار 
ما اين اس��ت كه براي حل اين معض��ل بايد ابتدا 
مشكالت زيرس��اختي حمل و نقل فعلي تهران به 
خصوص در بخش مترو برطرف ش��ود؛ چراكه در 
ش��رايط فعلي تنها مي تواند تا ۳۰ درصد نيازها را 
پوش��ش دهد در صورتي كه اين مسئله بايد تا سه 

برابر افزايش پيدا كند.«
رئيس س��تاد كرونا ته��ران تس��امح در برخورد با 
افراد يا اماكني كه پروتكل ها را رعايت نمي كنند، 
معضل جدي بعدي دانست و گفت: » ما نسبت به 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي خيلي تسامح به 
خرج مي دهيم، متأسفانه هيچ محدوديتي در سفرها 
ايجاد نكرده ايم و همچنين اقدام و جرايم قطعي و 
بازدارنده در نظر گرفته نمي شود. اين در حالي است 
كه حداقل در ۱۵6 كش��ور دنيا از جرايم بازدارنده 

مانند زندان و جرايم نقدي استفاده مي شود.«
 افزايش 8 ت�ا 12 درصدي ق�درت انتقال 

كرونا 
زال��ي با بي��ان اينكه طب��ق پيش بيني ه��ا زودتر 
از موع��د وارد موج س��وم كرونا در تهران ش��ديم، 
گفت: »طبيعتاً در اس��تان تهران نياز به يك سري 
مداخ��الت جديدتري داريم، چراكه ش��رايط اين 
استان متفاوت تر است و اگر مداخالت جدي صورت 
نگيرد هفته هاي سختي را خواهيم داشت.« به گفته 
وي برخي مطالعات نشان داده انتقال ويروس هاي 
جهش يافته بين هشت تا ۱۲ برابر افزايش يافته و 
ش��ايد يكي از داليل افزايش ابتال در تهران و ساير 
استان ها همين مسئله باشد.  رئيس ستاد كروناي 
اس��تان تهران با بيان اينكه االن مي��زان بااليي از 
مراجعات و بستري كرونا در كشور و تهران به مراكز 
درماني افرادي هستند كه قباًل يك بار مبتال شده و 
مجدداً دچار عفونت شده اند، گفت: »بنابراين بحثي 
كه در رابطه با ايمني جمعي داش��تيم حتماً بحث 
غلط و پندار نادرستي است و اينكه بگوييم اگر 6۰ 
تا 7۰ درصد مردم تهران يا ايران مبتال شوند، ايمني 

ايجاد مي شود، بحث درستي نيست.«

  رئيس شوراي شهر تهران از تجهيز همه اِلمان هاي شهري پايتخت 
به رمزينه پاسخ سريع خبر داد و گفت: طي سه سال گذشته تاكنون 
7۰۰ تذكر به شهرداري تهران داده شده كه تعداد زيادي از آنها بدون 

پاسخ مانده است. 
  مدير كل دفتر امور بيابان س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
ضمن اشاره به اينكه ۱۰۰ ميليون هكتار از عرصه هاي كشور تحت تأثير 
فرآيندهاي بياباني شدن قرار دارند، گفت: نياز است كه هر چه زودتر 

كارگروه ملي مقابله با بيابان زايي در كشور احيا شود. 
  رئيس دانشگاه شهيدرجايي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش 
از۱۰ هزار دانشجو معلم در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند، 
گفت: پذيرش دانش��جو در اين دانش��گاه در طول دولت تدبير و اميد 

چهار، پنج برابر افزايش يافته است. 
  مدير كل دفتر آموزش عالي غيردولتي بيان كرد:  دانشگاه ها حداقل 
از ۱۵ درصد و حداكثر تا ۲۵ درصد مي توانند شهريه را افزايش دهند. 
  محققان هشدار دادند: تا سال ۲۰۳۰ ميزان زباله هاي پالستيكي در 

جهان افزايش شش برابري خواهد داشت. 
  عضو ش��وراي اس��المي ش��هر تهران با گاليه از هدر رفت آب در 
مسير آبياري فضاي سبز شهر تهران گفت: متأسفانه بررسي ها نشان 
مي دهد پيمانكاران شهرداري براي صرفه جويي در مصرف آب آموزش 

نديده اند. 
  رئيس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران از نصب 

سامانه هاي پايش برف در پايتخت خبر داد. 
  س��ازمان وظيفه عمومي ني��روي انتظامي، تمامي مش��موالن 
فارغ التحصيل دانش��گاه ها، ديپلم و زيرديپلم كه داراي برگ آماده 
به خدمت پايه خدمت��ي مهر 99 هس��تند را به خدمت س��ربازي 

فراخواند. 
  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: براساس دستور العمل 
ستاد ملي مقابله با كرونا و با هدف جلوگيري از گسترش ويروس كرونا 
و نيز رعايت پروتكل هاي بهداشتي، طبخ و توزيع هر گونه غذاي گرم 

در موكب هاي ايام اربعين ممنوع است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

هميش�ه روش هاي تش�خيص و شناس�ايي براي م�ن جذاب 
بوده اند. 

شناس�ايي آدم هاي گوناگون از يكديگر، تش�خيص آدم هاي 
مسئوليت شناس از آدم هاي بي مسئوليت!

... و من امروز مي خواهم َس�نجه اي به دست گرفته، از برخي از 
اين روش هاي زيبا رونمايي كنم:

اگر ديديد گروهي دور هم جمع ش�ده اند تا ضمن كوهنوردي، 
زباله هاي مس�ير كوه را نيز جم�ع آوري كنند ي�ا برخي افراد 
در روزهاي ش�يوع كرونا پوي�ش موكب هاي س�المتي به راه 
انداخته اند يا برخي ديگر بي جيره و مواجب، بحث تفكيك زباله 
از مبدأ را تشويق و تبليغ مي كنند يا گروهي خودجوش پيگير 
ترويج ورزش صبحگاهي در پارك محله اي هستند، ...خالصه 
اگر ديديد عده اي بدون آنكه ملزم به انجام كاري باشند، با شور 
و ش�وق به انجام آن مبادرت مي ورزند،بدانيد ب�ا گروهي آدم 

مسئوليت شناس مواجهيد... قدردان وجودشان باشيد!
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100هزارسواريفرسوده
منبعبزرگآلودگيهوايتهران

مدير عامل ش�ركت كنترل كيفيت ه�واي تهران با اع�الم اينكه 
در ح�ال حاضر بي�ش از 100 ه�زار دس�تگاه خودروي فرس�وده 
سواري در تهران با س�ن بيش از 18 س�ال در حال تردد هستند، 
گفت: س�هم خودروهاي س�واري در انتش�ار آالينده هاي ناش�ي 
از مناب�ع متحرك در ته�ران بي�ش از 4۵ درصد اس�ت كه بخش 
قابل توجه�ي از آن را خودروه�اي فرس�وده تولي�د مي كنن�د. 
حسين شهيدزاده اظهار كرد: تعداد كل خودروهاي سواري تهران حدود 
۳ ميليون و ۴۳۵ هزار دستگاه برآورد مي ش��ود كه از اين تعداد بيش از 
۱۰۰ هزار دستگاه از سن فرسودگي عبور كرده اند و عالوه بر مصرف باالي 
سوخت، آاليندگي بااليي توليد مي كنند.  وي با اشاره به اينكه ميزان انتشار 
آالينده از خودروهاي سواري تهران ساالنه در مجموع ۵79 هزار تن است، 
گفت: به عبارتي خودروهاي س��واري هر روز هزارو۵۸6 تن آالينده هاي 
بيماري زا وارد ريه ش��هروندان تهراني مي كنند.  شهيدزاده با بيان اينكه 
۸۲ درصد اكسيدهاي گوگرد و ۲۳ درصد ذرات معلق هواي تهران از كل 
انتشار آاليندگي ناش��ي از وس��ايل نقليه مختلف را خودروهاي سواري 
توليد مي كنند، تصريح كرد: سهم اين خودروها در توليد منو كسيدكربن 
۴6 درصد، در توليد اكسيدهاي نيتروژن ۴۵ درصد و در توليد تركيبات 
آلي فرار ۴۳ درصد است.  بر اساس گزارش روابط عمومي شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران ضمن 
اشاره بر آغاز فصل پاييز و نزديك شدن به زمان بروز پديده وارونگي دما كه 
افزايش آلودگي هواي پايتخت را به دنبال دارد، تصريح كرد: عدم كنترل 
معاينه فني خودروهاي عبوري، ميزان تراكم آالينده ها در هواي تهران و 

آثار و عوارض ناشي از آن را دوچندان مي كند. 

بفرماييدشهرداري!
جذب بی حساب و كتاب شهرداری 

صدای شورای شهری ها را هم درآورد
اختالف شوراي شهري ها درباره استخدام در شهرداري باال گرفت. 
زهرا صدراعظم نوري روز گذشته با تذكر به حناچي درباره آزمون 
استخدام دستيار مديران ش�هري افشا كرد كه به رغم نياز، جذب 
تحصيلكرده هاي رشته محيط زيس�ت در اين آزمون مورد توجه 
قرار نگرفته است. سيدحسن رسولي و محمد عليخاني از اعضاي 
ش�وراي ش�هر تهران هم در اين زمينه به جدل لفظي پرداختند. 
شهرداري تهران از بين افراد واجد شرايط كه در آزمون كتبي و ارزيابي 
موفق شوند، به عنوان دستيار مديران به صورت قرارداد كار مدت معين 
استخدام مي كند. اين آزمون توسط شركت تعاوني كاركنان سازمان 

سنجش آموزش كشور برگزار خواهد شد. 
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
اسالمي تهران روز گذش��ته در تذكري اعالم كرد، شهرداري تهران در 
آزمون استخدام دستيار مديران شهري به جذب تحصيلكرده هاي رشته 

محيط زيست بي توجهي كرده است. 
زهرا صدراعظم نوري افزود: در بودجه شهرداري بعد از حوزه حمل و نقل 
كه بيشترين بودجه را به خود اختصاص مي دهد، حوزه خدمات شهري 
و ايمني بيشترين بودجه را دارد و تقريباً از كل بودجه حوزه ها، ۲۰/۸ 

درصد آن مربوط به حوزه خدمات شهري و مديريت بحران است. 
وي ادامه داد: در بين رشته هاي مورد نيازي كه براي آزمون دستياري 
شهرداري تهران اعالم شده، علوم اقتصادي، علوم اجتماعي، مديريت، 
مهندسي عمران، مهندس��ي صنايع، مهندس��ي ارتباطات، معماري 
و شهرس��ازي مش��اهده مي ش��ود و رش��ته هايي كه مربوط به حوزه 
محيط زيست، ايمني، خدمات و فضاي سبز است در اين ليست اصالً قرار 
ندارد.  »نوري« با تأكيد بر اينكه رشته هاي گروه محيط زيست بايد در 
گروه درخواست هاي شهرداري تهران باشد، بيان كرد: اينها رشته هايي 
اس��ت كه حتماً بايد جزو درخواست ها باشد؛ رش��ته محيط زيست با 
گرايش آب، زيست شناسي گياهي، مهندسي ايمني، مهندسي طراحي 
محيط زيست، مهندسي ايمني، بهداش��ت و محيط زيست، مهندسي 
آبخيزداري، مهندسي فضاي سبز از مواردي است كه بايد در اين آزمون 
به آنها توجه مي شد.  رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
ايمني شوراي شهر تهران گفت: جاي تعجب دارد كه براي حوزه اي كه 
بخش عمده اي از اعتبارات و مأموريت هاي شهري در آن انجام مي شود 

در آزمون استخدامي اصاًل توجهي نشده است. 
وي با اشاره به اينكه قرار است شهرداري تهران به زودي آزمون استخدام 
دستياران مديران شهري را برگزار كند، افزود: چطور ما تعدادي دستيار 

را جذب مي كنيم و اصاًل اين رشته ها را در نظر نمي گيريم؟!
سيدحسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران هم با بيان اينكه مديران 
ش��هري تصميم گرفتند از طريق آزمون تعدادي نيرو جذب كند، در 
حالي كه بارها مديران فعلي از نيروي مازاد شهرداري و چاق بودن بدنه 
گله مند بوده و اعالم كرده اند براي پرداخت حقوق و مزايا دچار مشكل 
هستند، گفت: علت اين امر بي كيفيت بودن نيروهاي شهرداري است. 
محمد عليخاني، ديگر عضو شوراي شهر تهران هم با انتقاد از رسولي با 
اشاره به اينكه بدنه شهرداري كارشناسان و نخبه هاي فراواني دارد كه 
اداره كالنشهر تهران توسط آنها انجام مي گيرد، گفت: از حسن رسولي 
تقاضا دارم كه در زمينه اظهارنظرش��ان در مورد نيروهاي ش��هرداري 
روش��نگري كنند تا اين افراد اميدوارانه تر از قبل فعاليت هاي خود را 

ادامه دهند. 

سهم30درصديتهرانيها
ازرتبههايبرتركنكور99

نتايج بزرگ ترين ماراتن علمي كشور اعالم شد
روز گذش�ته با اعالم نتايج اوليه كنكور سراس�ري س�ال 99 چند 
ماه تش�ويش و التهاب داوطلبان و خانواده هايش�ان پايان يافت و 
بزرگ ترين ماراتن آموزشي كشور با صدور مجور براي انتخاب رشته 
يك ميليون و 12 هزار و 632 داوطلب به پايان رسيد. از اين تعداد 1۷۵ 
هزار و 849 داوطلب در رشته هاي با آزمون كنكور پذيرفته خواهند 
شد. در ميان اس�امي رتبه هاي برتر كنكور در پنج گروه آزمايشي 
رياضي، تجربي، زبان هاي خارجي و هنر امسال پسران گوي سبقت 
را از دختران ربوده و از ميان 40 رتبه برتر 28 رتبه را پسران به خود 
اختصاص داده اند. نكته قابل تأمل ديگري كه مي توان در نتايج اوليه 
كنكور 99 مشاهده كرد 11 تهراني در ميان 40 رتبه برتر است كه يك 
بار ديگر تفاوت كيفيت مدارس پايتخت با س�اير نقاط كش�ور را به 
رخ مي كشد. هنوز اطالعات بيش�تري در رابطه با مدارس رتبه هاي 
برتر كنكور و تركيب پذيرفته شدگان از استان ها و شهرستان هاي 
مختلف كش�ور منتش�ر نشده اس�ت، ام�ا س�هم 2۷/۵ درصدي 
پايتخت نش�ينان از رتبه هاي برتر سال 99 نش�ان مي دهد احتماالً 
امسال هم نتايج سال گذشته در سهم باالي مدارس غير دولتي در 
رتبه هاي برتر كنكور و نمايش نابرابري آموزش�ي تكرار شده باشد. 
پرونده كنك��ور 99 هم با تم��ام فراز و نش��يب هاي كروناي��ي و تعويق 
چندباره اش، باالخره در شرف بسته شدن است. روز گذشته نتايج اوليه 
آزمون سراسري سال ۱۳99 روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
قرار گرفت.  فاطمه زرين آميزي، س��خنگوي سازمان سنجش آموزش 
كشور از پذيرش بيش ۱7۵ هزار داوطلب در رشته هاي با آزمون كنكور 
خبر داد و گفت:» نتايج اوليه آزمون سراسري سال ۱۳99  روي سايت 

سازمان سنجش آموزش كشور قابل مشاهده است.«
 انتخاب رشته كنكوري ها 

انتخاب رشته مجازين كنكور از روز چهارشنبه دوم مهر آغاز مي شود و تا 
روز شنبه پنجم اين ماه ادامه دارد.  سخنگوي سازمان سنجش با تأكيد 
بر اينكه ۱7۵ هزار و ۸۴9 داوطلب در رشته هاي با آزمون كنكور پذيرفته 
خواهند شد، تصريح كرد:» داوطلبان بايد دقت داشته باشند در صورت 
اتمام فرايند انتخاب رشته، حتماً شماره رسيد ۱۵ رقمي توسط سيستم 
در اختيار كاربر قرار مي گيرد.« به گفته وي داوطلب در صورت انتخاب 
رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي دانشگاه آزاد 
اسالمي امسال بايد اين رشته ها را در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش 
وارد كند.  زرين تأكيد كرد: » در گروه آزمايشي رياضي و فني تعداد ۱۲۵ 
هزار و ۴۲۰ داوطلب، در گروه آزمايشي تجربي تعداد ۳۵۲ هزار و 9۲۳ 
نفر، در گروه آزمايشي علوم انساني ۳۱۴ هزار و ۴7۱ داوطلب، در گروه 
آزمايشي هنر ۸۰ هزار و ۸6 داوطلب و در گروه آزمايشي زبان نيز تعداد 

۱۲9 هزار و ۵۰6 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.«
وي در پايان اظهار كرد: » از عصر روز دوش��نبه ۳۱ شهريور پاسخنامه 
و كليد نهايي س��ؤاالت آزمون براي رتبه هاي زير ۱۰۰ هزار كشوري در 
گروه هاي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و رتبه هاي زير ۲۰ 
هزار كشوري در گروه هاي هنر و زبان هاي خارجي داوطلبان روي سايت 

سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت.«
 11 سهم تهراني از 40 رتبه برتر كنكور 

بر اساس نتايج اعالمي كنكور 99 از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، 
داوطلبان تهراني با ۱۱ برگزيده در صدر برترين هاي كنكور قرار گرفتند 
و چيزي حدود ۳۰درصد از س��هم رتبه هاي برت��ر را از آن خود كرده اند. 
داوطلبان آقا موفق به كس��ب تمامي رتبه هاي يك تا ۱۰ گروه آزمايشي 
رياضي و فني و داوطلبان خانم نيز موفق به كسب تمامي رتبه هاي يك 
تا پنج گروه آزمايش��ي هنر ش��دند.  همچنين از ۱۰ نفر اول گروه علوم 
آزمايشي علوم تجربي نيز آقايان 9 رتبه را از آن خود كردند و تنها يك نفر 
خانم موفق به كسب رتبه زير ۱۰ در اين گروه آزمايشي شد. از ۱۰ نفر برتر 
گروه آزمايشي علوم انساني نيز شش نفر آنها را آقايان و چهار نفر را خانم ها 
تشكيل مي دهند. به طور كلي ۲۸ نفر از ۴۰ نفر برتر پنج گروه آزمايشي 
كنكور 99 آقا و مابقي خانم هس��تند و همچنين داوطلبان تهراني با ۱۱ 

برگزيده، در صدر برترين هاي كنكور قرار گرفتند. 
اگرچه هنوز براي ارائه تحليل در رابطه با نتايج كنك��ور 99 زود به نظر 
مي رس��د و اطالعات كافي در اين باره منتشر نشده اس��ت، اما سهم ۳۰ 
درصدي پايتخت نشينان از شكاف هاي آموزشي موجود بين پايتخت و 
ساير مناطق كشور حكايت دارد. حاال بايد ديد آيا امسال هم دانش آموزان 
مدارس دولتي هيچ سهمي از رتبه هاي برتر كنكور نداشته اند و آيا تجربه 
س��ال گذش��ته و اينكه هيچ يك از رتبه هاي زير هزار كنكور دانش آموز 

مدارس دولتي نبوده اند، امسال هم تكرار خواهد شد يا خير؟

كبري فرشچي 
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