اخبار
 ۱۲بسته تعهدی
برای بیمه تکمیلی فرهنگیان

مع��اون برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
آموزش و پرورش با اش��اره به اتمام قرارداد
بیمه تکمیلی فرهنگی��ان در پایان آذر ماه و
رایزنی ب��رای انعقاد ق��رارداد جدید گفت :با
انعقاد قرارداد جدید ،شرایط بهتر از سال ۹۸
خواهد بود .تاکید ما روی  ۱۲بس��ته تعهدی
است؛ سعی میکنیم آن دسته از خدمات که
س��قف دارند را بدون س��قف اعالم و موارد
جدیدی را به قرارداد اضافه کنیم.علی الهیار
ترکمن در گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه
قرارداد فعلی بیم��ه تکمیلی فرهنگیان اول
دی ماه به اتمام میرسد اظهار کرد :جلساتی
را با بیمه مرکزی و س��ازمان بیمه سالمت
برگزار کردیم و در صددیم تا خدمات بهتری
برای فرهنگی��ان ارائه ش��ود.وی افزود :دو
ش��عار اصلی داریم؛ نخس��ت اینکه خدمات
کاه��ش نیاب��د و دوم آنک��ه افزایش قیمت
برای فرهنگیان نداشته باشیم .محور مذاکره
با ش��رکتهای مختلف نیز همین اس��ت و
ب��ه دنبال جذب اعتبارات��ی برای این منظور
هس��تیم.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قطعا
از ابت��دای دی ماه جاری و ب��ا انعقاد قرارداد
جدید ،ش��رایط بهتر از س��ال  ۹۸خواهد بود
گفت :تاکید ما روی  ۱۲بسته تعهدی است؛
سعی میکنیم آن دسته از خدمات که سقف
دارند را بدون س��قف اعالم و موارد جدیدی
را به قرارداد اضافه کنیم .آتیه س��ازان حافظ
هم یکی از گزینههای ماست ،ولی هنوز به
جمع بندی نرسیدهایم .هر بیمه گری بهترین
خدمت را متنساب با شرایط ما ارائه کند با او
به توافق میرسیم.
جزئیات صدور گواهینام ه رانندگی
برای معلوالن

ریی��س مرک��ز ص��دور گواهینام��ه پلی��س
راهنمای��ی و رانندگی ناج��ا جزئیات دریافت
گواهینام��ه رانندگی برای معل��والن دارای
ش��رایط رانندگی را تش��ریح کرد.س��رهنگ
احمد کرمی اسد در گفتوگو با ایسنا ،درباره
دریافت گواهینامه رانندگ��ی برای معلوالن
گف��ت :در پلیس راهنمای��ی و رانندگی برای
احترام به جانبازان و معلوالن ،آموزشگاههای
رانندگی انتخاب ش��ده که اق��دام به آموزش
رانندگ��ی به معلوالن واجد ش��رایط میکند.
وی در م��ورد چگونگی دریاف��ت گواهینامه
رانندگی از س��وی معلوالن نیز تصریح کرد:
پس از انجام یکسری معاینات ساده پزشکی
از سوی پزشکان معاینه تایید میشود که آیا
فرد معلول میتواند رانندگی کند یا خیر؟ در
صورت تأیید و دارا بودن شرایط از سوی افراد
دارای معلولیت ،آنان با توجه به نوع معلولیت
ب��ه یکی از آموزشه��ای رانندگی رفته و در
آنجا مفاهیم نظ��ری و عملی رانندگی را فرا
میگیرند.رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس
راهنمایی و رانندگی ناج��ا در مورد اینکه آیا
آموزشگاههای رانندگی مناسب برای معلوالن
نیز وجود دارد ،گفت :آموزش��گاههایی که در
سراس��ر کش��ور در این خصوص مشخص
ش��ده برای معموالن ،مناسبسازی شدهاند.
همچنین بسته به نوع معلولیت آموزشهای
متناسب نیز به این افراد ارائه خواهد شد.

سالمت
برگزاری هفتمین کنگره
بین المللی مراقبتهای ویژه

رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران با اشاره
ش آیسییو
به اینکه آمار مرگ و میر در بخ 
بیمارستانها در ایران مشابه میانگین جهانی و
حدود  ۱۸تا  ۲۴درصد است ،گفت :بدهیهای
س��نگین تامین اجتماعی بی��ش از تحریمها
س��بب آسیب به مراکز درمانی و بیمارستانها
ش��ده اس��ت.به گزارش انجمن مراقبت های
وی��ژه ایران دکت��ر علی امیر س��وادکوهی در
آس��تانه برگزاری هفتمین کنگره بین المللی
مراقبتهای وی��ژه ایران اظهار داش��ت :این
کنگره  ۱۸تا  ۲۲دی ماه س��الجاری در سالن
همایشهای رازی تهران با حضور اس��اتید و
صاحبنظران برجس��ته از داخل و خارج کشور
برگزار میش��ود و جدیدترین دس��تاوردهای
علمی در حوزه مراقبتهای ویژه به ش��رکت
کنندگان ارائه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه
در این کنگره اس��اتیدی از کشورهای آلمان،
هلند ،ترکیه و آمریکا حضور دارند،گفت۱۱۰ :
سخنران در کنگره مطالب مهمی را از تجارب
و دانش خود به شرکت کنندگان ارائه میدهند
و نتایج موثری برگزاری این کنگره در ارتقای
حوزه مراقبتهای ویژه به همراه خواهد داشت.
رئیس انجمن مراقبت ه��ای ویژه ایران ادامه
داد :مباحثی همچون س��فیکس (عفونت حاد
و مزمن در آیس��ییو) ،تغذیه در آیس��ییو،
روشه��ای درمانی مکانی��کال و روشهای
نوین آنتی بیوتیک تراپی در آیسییو از جمله
موضوعات علمی اس��ت که در این کنگره با
حضور اس��اتید و صاحبنظران م��ورد بحث و
گفتگو قرار میگیرد.

از ابتدای سال جاری صورت گرفت؛

ایجاد  ۹۰هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

رئی��س کمیته ام��داد از ایج��اد  ۹۰هزار
فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد از
ابتدای سال جاری خبر داد و گفت ۶ :هزار
میلیارد تومان تس��هیالت قرضالحس��نه
برای طرحهای اشتغال مددجویان کمیته
امداد در سال  ۹۸پیشبینی شده است.
به گزارش تس��نیم؛ سیدمرتضی بختیاری
با اش��اره به اینک��ه کمیته ام��داد مکلف
اس��ت ساالنه  70هزار ش��غل جدید برای

مددجوی��ان ایجاد کن��د ،اظهار ک��رد :در
س��ال جاری تاکن��ون  90ه��زار فرصت
ش��غلی برای خانوادهه��ای تحت حمایت
ایجاد ش��ده که تا پایان س��ال این رقم به
 170هزار شغل خواهد رسید.وی با تاکید
بر اینکه به گفته مس��ئوالن شورای عالی
اشتغال کشور ،یک سوم اشتغالهای ایجاد
شده در س��ال گذشته ،توسط کمیته امداد
محقق شد ه است ،ادامه داد :امسال 2500

میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی
برای مددجویان کمیته امداد ابالغ ش��ده
اس��ت و همچنین از محل تبصره  16نیز
 3500میلیارد تومان به کمیته امداد برای
اشتغال جامعه هدف اختصاص یافت ه است.
رئی��س کمیته امداد از تحویل  7500خانه
روستایی و پنج هزار واحد مسکونی شهری
جدید برای مددجویان تا پایان امسال خبر
داد و تصریح کرد :تا پایان س��ال تعمیرات
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تم��ام واحده��ای آس��یبدیده در مناطق
سیلزده کشوربه پایان خواهد رسید.وی از
مشارکت س��پاهبرای احداث  6500واحد
مس��کونی مددجوی��ی در مناطق محروم
کشور خبر داد و افزود :همچنین براساس
تفاهمنامه با س��ازمان برنامه و بودجه17 ،
ه��زار واحد مس��کونی هم تا پایان س��ال
آین��ده در اس��تانهای کرمان ،سیس��تان
و بلوچس��تان و خراس��ان جنوبی ساخته و
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تحویل مددجویان میشود.بختیاری ادامه
داد :انقالب در عرصه مسکنسازی برای
مددجویان در سالهای اخیر ،جز با حمایت
مجلس شورای اس�لامی ،دولت و خیران
امکانپذیر نبود.

 ۵۷۰میلیارد تومان اعتبار بابت سیستمهای گرمایشی در استانها توزیع شد ؛

جمعآوری  ۲۵هزار بخاری نفتی از مدارس

گروه اجتماعی  :رییس س��ازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کشور از جمعآوری  ۲۵هزار بخاری نفتی از مدارس
خبر داد.
«مهراهلل رخش��انیمهر» معاون وزیر آموزش و پرورش و
رییس س��ازمان نوسازی ،توس��عه و تجهیز مدارس کشور
در گفتوگ��و با ایلنا ،درباره جم��عآوری بخاریهای نفتی
در مناطق محروم کش��ور توضیح داد :ما دیگر در مدارس
بخاریهای نفتی با علم��ک گاز نداریم ،اگر هم در برخی
موارد به صورتی موردی باقی مانده ،باید جمعآوری شوند.
وی ادام��ه داد :طب��ق آخرین آمار ح��دود  ۲۵هزار بخاری
نفتی که علمک گاز داش��تهاند ،در مدارس جمعآوری شده
اند .این مدارس پراکنده بودند .بیش��ترین آمار بخاریهای
نفتی در اس��تانهای لرس��تان و فارس بوده که همه آنها
جمعآوری شده است .در این میان یک سری بخاریهای
نفتی که زیرس��اخت گاز ندارند ،باقیمانده که آنها هم باید
جمعآوری شود.رییس س��ازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کشور اظهار داشت :حدود  ۲۷هزار بخاری نفتی در
کالسهای سراسر کشور داریم که زیر ساخت گاز ندارند.
البته بخاریهای استانداردی هستند ،اما وجود بخاری نفتی
یا شعله مستقیم داخل کالس درس ممنوع است به همین
دلیل این بخاریها نیز از نظر ما اس��تاندارد نیس��تند و باید
جمعآوری شوند.رخشانی مهر با بیان اینکه بیش از  ۲۵هزار
بخاری نفتی فاقد زیرساخت در مدارس داریم ،گفت :پس

از آتشس��وزی در مدرسه ش��ین آباد و از سال  ۹۱به بعد،
تالشهای زیادی برای استانداردسازی در حوزه سیستمهای
گرمایشی و بخاریهای در مدارس انجام شد .برنامهریزی
کردهایم تا با کمک رادیاتورهای برقی و اس��پیلتهای دو
زمانه ،بخاریهای نفتی باقیمانده را جمع آوری کنیم .برای
این اقدام نمیتوان زمان داد ،زیرا زیرس��اخت الزم فراهم

 5استان بیشتر به خون نیاز دارند؛

کاهشسطحذخایرخونیدرکشور

س��خنگوی س��ازمان انتقال خ��ون با بی��ان اینکه
اس��تانهای ته��ران ،ف��ارس ،اصفهان ،مش��هد و
مازندران بیش��ترین مصرف خ��ون را دارند ،گفت:
ایران ساالنه به  ۲.۵میلیون واحد خون اهدایی نیاز
دارد.دکتر بشیر حاجیبیگی در گفتوگو با ایسنا ،با
بی��ان اینکه  ۱۷درصد اهداکنندگان خون در تهران
هستند ،گفت :در عین حال  ۲۵درصد خون مصرفی
کل کش��ور در تهران مصرف میش��ود .زیرا مراکز
درمانی و جراحیها در تهران گس��ترش یافته است
و همین موضوع مصرف خون و فرآوردههای خونی
را باال برده اس��ت.وی افزود :س��ازمان انتقال خون
برای کمک به شبکه خونرس��انی کشور ،فراخوانی
عموم��ی را جهت اهدای خون ارائ��ه داد .البته چه
بس��ا در برخی استانها با اهدای خون مردم ،نیاز به
خون و فرآوردههای خونی برطرف میش��ود ،اما در
برخی استانهای بزرگ مانند تهران از طریق شبکه
خونرس��انی میزان مورد نیازمان را تامین میکنیم.
حاجیبیگی ادامه داد :به طور کلی در کش��ور ۹۳۰
بیمارستان و مرکز درمانی وجود دارد که  ۸۰۰موردش
دارای بانک خون بوده و خون و فرآوردههای خونی
مورد نیازشان را از ادارهکلهای انتقال خون دریافت
میکنند .تهران با  ۱۶۰بیمارس��تان و مرکز درمانی،
ش��یراز با  ۶۳مرکز درمانی و بیمارستان ،اصفهان با
 ۶۲مرکز درمانی و بیمارس��تان ،مشهد با  ۶۰مرکز

نیس��ت.معاون وزیر آم��وزش و پرورش گف��ت :حدود ۶۳
هزار بخاری گازی اس��تاندارد در داخل مدارس داریم .این
بخاریها استاندارد هستند و خطرشان نسبت به بخاریهای
نفتی خیلی کمتر است ،ولی با این حال وجود شعله مستقیم
در کالسه��ای درس ممنوع اس��ت ،به همین دلیل ما در
گامهای بعدی این بخاریها را جمع آوری خواهیم کرد.وی

در خصوص برنامههای آینده برای جمعآوری بخاریهای
نفتی در مدارس مناطق محروم کش��ور گفت :برنامهی ما
برای استانداردسازی سیستمهای گرمایشی مدارس شامل
س��ه مرحله میشود؛ گام اول جمعآوری بخاریهای نفتی
با علم��ک گاز ،گام دوم جم��عآوری بخاری بدون علمک
گاز و گام س��وم جمعآوری شعله مستقیم از داخل کالس
درس اس��ت .گام اول این اقدامات تمام ش��ده و اکنون در
حال ورود به گام دوم هستیم .این اقدام نیازمند یک برنامه
میان مدت اس��ت ،البته اگر در سال آینده اعتبارات را مانند
امس��ال به ما بدهند میتوانیم گام دوم را ساماندهی کنیم.
رخش��انی مهر درباره اعتبارات هزینه شده برای جمعآوری
بخاریه��ای نفتی گفت :تا االن حدود  ۵۷۰میلیارد تومان
اعتبار بابت سیستمهای گرمایشی گرفتیم و میان استانها
توزی��ع کردهایم.مع��اون وزیر آموزش و پ��رورش و رییس
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور در پایان با
اشاره به اعتبار مورد نیاز برای جمع آوری بخاریهای نفتی
فاق��د علمک گاز گفت :حدود ۳۴۰میلیارد تومان نیاز داریم
تا بخاریهای نفتی فاقد علمک گاز را جمعآوری کنیم که
یدهد ،ولی
البته اعتبار امسال ما کفاف انجام گام دوم را م 
برای جمع آوری بخاری با ش��عله مستقیم ،به دلیل اینکه
شعله مستقیم ممنوع است برای سال آینده این کار را انجام
خواهیم داد از اعتبارات سال آینده برای پیشبرد آن استفاده
میکنیم.

رئیسپلیسپیشگیریپایتختخبرداد؛

درمانی و بیمارس��تان ،مازنداران با  ۴۷بیمارستان و
تبریز با  ۴۲بیمارس��تان استانهای پرمصرف خون
ما هس��تند.وی تاکید ک��رد :در عین حال  ۱۶تا ۱۷
درصد خون اهدایی کش��ور در تهران اهدا میشود،
درحالیکه مصرف خون در تهران  ۲۵درصد اس��ت
که این میزان از طریق ش��بکه خونرس��انی کشور
تامین میشود.س��خنگوی س��ازمان انتقال خون با
بیان اینکه میزان اهدای خون با س��رد ش��دن هوا،
کاهش مییابد ،گفت :در فصل س��رما میزان تردد
کاهش مییابد و بر روی اهدای خون نیز تاثیر دارد.
بای��د توجه کرد که ما برای اه��دای خون فراخوان
دادی��م و به تمامی گروههای خون��ی نیاز داریم .به
ویژه در استانهای تهران ،فارس ،اصفهان ،مشهد،
مازندران و ...که بیش��ترین مص��رف خون را دارند.
حاجیبیگ��ی اظهار ک��رد :نگرانی م��ا تامین خون
نیس��ت؛ چراکه مردم همچنان ب��رای اهدای خون
مراجعه میکنن��د و به صورت روزانه خون را تامین
میکنیم ،اما نگرانیمان کاهش س��طح ذخایر خون
در کش��ور است .باید توجه کرد که ایران ساالنه به
 ۲.۵میلیون واحد خون اهدایی نیاز دارد.گفتنی است
ک��ه مراکز جامع اهدای خ��ون در تهران هر روز از
ساعت هش��ت صبح تا هشت ش��ب فعال هستند.
مراکز اس��تانی نیز از صبح تا بعد از ظهر باز بوده و
اقدام به خونگیری میکنند.

دستگیریفردیکهبررویخودروهایلوکساسیدمیپاشید

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمی
که با اس��لحه س��اچمهای اقدام به تخریب شیشه و
تابلوی بانکها میکرد ،خبر داد.سردار کیوان ظهیری
در گفتوگو با مهر با اعالم خبر بازداش��ت فردی که
اقدام به تخریب شیشه و تابلوی بانکها میکرد ،درباره
جزئیات این خبر اظهار کرد :از چندی قبل گزارشاتی
مبنی بر تخریب شیش��ه و تابلوی بانکها در محدوده
کالنتری ١٤٧گلبرگ به پلیس پیش��گیری پایتخت
واصل شد که ماموران انتظامی اقدامات خود را برای
شناس��ایی و بازداشت عامل یا عامالن این تخریبها
آغاز کردند.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه
داد :بررسیهای اولیه ماموران و فیلمهای دوربینهای
مداربسته بانکها نشان داد فردی با اسلحه ساچمهای
به سمت تابلو و شیش��ه بانکها تیراندازی کرده و به
سرعت از محل متواری میش��ود.وی با بیان اینکه
متهم از خود ردی به جای نمیگذاشت ،گفت :تالش
ماموران برای شناسایی این متهم آغاز شد و ماموران
پس از کار اطالعاتی موفق به شناس��ایی مخفیگاه
این متهم شدند و وی روز گذشته طی یک عملیات
ضربتی بازداشت شد.این مقام انتظامی افزود :ماموران
در مخفیگاه متهم ،با یک دستگاه خودروی پراید نقره
ای رن��گ دارای باربند و فاقد پالک انتظامی مواجه
ش��دند که خ��ودرو نیز به همراه مته��م به کالنتری
 ١٤٧گلبرگ داللت داده ش��د.ظهیری خاطرنش��ان

جامعه

کرد :ماموران با انتقال متهم به کالنتری و بررس��ی
دقیقتر ،با پرونده دیگری مبنی بر اسیدپاش��ی روی
تعدادی خودروی لوکس در منطقه پاس��داران مواجه
ش��دند که حاکی از آن بود اسیدپاشیها ،توسط یک
راننده خودروی پراید نفره ای باربنددار و فاقد پالک
انتظامی صورت گرفته است.رئیس پلیس پیشگیری
ته��ران ب��زرگ متذکر ش��د :با به دس��ت آمدن این
اطالع��ات ،ظن ماموران مبنی بر اینکه این متهم در
اسیدپاش��ی بر روی خودروها نیز نقش داشته باشد،
قویتر ش��د که در نهایت متهم ب��ا دیدن مدارک و
ش��واهد ،چارهای جز بیان حقیقت نداشت و عالوه بر
تخریب شیش��ه و تابلوی بانکها با استفاده از سالح
س��اچمهزن به اسیدپاشی بر روی خودروهای لوکس
در منطقه پاسداران نیز اعتراف کرد.به گفته این مقام
انتظامی ،تحقیقات بیشتر نشان داده که متهم مذکور
در جریان اغتشاش��ات اخیر نیز با اس��تفاده از همین
سالح س��اچمهزنی ،اقدام به تخریب شیشه تعدادی
بان��ک کرده بود.وی یادآور ش��د :ای��ن متهم درباره
اسیدپاش��ی ب��ر روی خودروها در منطقه پاس��داران
دارای  ۴۰ش��اکی اس��ت و در اعترافات اولیه مدعی
ش��ده به دلیل وجود مش��کل اعصاب و روان دست
به این اقدامات شرورانه زده است.این مقام انتظامی
از تحقیقات بیش��تر از متهم برای روشن شدن سایر
جرایم احتمالی وی خبر داد.

اخبار حوادث
عامالن آزار کودک زبالهگرد
تسلیم پلیس شدند

سخنگوی ناجا گفت  :افرادی که کودک زباله
گرد را به درون سطل زباله انداخته و با انتشار
کلیپ��ی در فضای مجازی موجب تش��ویش
اذهان عمومی ش��ده بودند وقت��ی عرصه را
برخود تنگ دیدند صبح دیروز خود را تسلیم
پلیس کردند .سردار احمد نوریان سخنگوی
ناجا در گفتگ��و با فارس اع�لام کرد:در پی
انتش��ار کلیپی در فضای مجازی و تشویش
اذه��ان عمومی مبنی بر انداختن یک کودک
کار توس��ط چند نفر در سطل زباله در کرج با
تاکید فرمانده ناجا و پیگیری عوامل انتظامی
استان البرز ،افراد خاطی با تنگ شدن عرصه
به خود نهایتا روز دوش��نبه صب��ح خود را به
دس��تگاههای امنیتی معرف��ی کردند.گفتنی
است روز یکش��نبه کلیپی مبنی بر آزار یک
کودک زباله گرد در فضای مجازی دست به
دست ش��د؛ در این کلیپ فردی کودک زباله
گرد را به درون س��طل زباله بزرگ اهنی در
کن��ار خیابان ه��ل داد وانداخت و س��پس با
تعدادی دیگر کودک را مورد اس��تهزا و خنده
ق��رار دادند .در پی انتش��ار ای��ن کلیپ وحید
قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی در گفتگو
با فارس از شکایت بهزیستی از عامل اهانت
کننده به کودک زبالهگرد خبر داد و گفت :اگر
این فرد شناس��ایی شود ،حتما از وی شکایت
میکنیم.حاجی رضا شاکری دادستان عمومی
و انقالب اس��تان البرز نی��ز گفت :در رابطه با
این موضوع ،پرونده قضایی تش��کیل ش��ده
اس��ت .الزم به ذکر اس��ت از بعد از ظهر روز
یکش��نبه برخی خبرگزاری ها به نقل از افراد
مختلف خبر دس��تگیری فرد ک��ودک آزار را
اعالم کرده بودند در حالی که این فرد دقایقی
پیش خودش را به پلیس معرفی کرد.
مرگ کارگر ساختمانی هنگام حفر چاه

مقني  38س��اله چاه بر اثر پاره ش��دن س��یم
بوکس��ل و س��قوط س��طل بر روی س��رش
جان باخت.به گ��زارش پایگاه خبری پلیس،
س��رهنگ "بی��ژن جنتی" فرمان��ده انتظامی
شهرستان "فردیس" با اعالم این خبر ،گفت:
روز یکش��نبه خبر حادثه ای دردناک از فوت
یک کاگر مقنی به مرکز فوریت های پلیسی
 110اع�لام و بالفاصل��ه تیم��ی از ماموران
كالنتري  12اهری به محل اعزام ش��د.وی
افزود :در بررسی های به عمل آمده مشخص
ش��د ،مردی  38س��اله هنگام حفر چاه بر اثر
پاره ش��دن سیم بوکس��ل و سقوط سطل بر
روی س��ر وی به ش��دت مصدوم شده است.
ای��ن مقام انتظامی در پایان تصریح کرد :فرد
مصدوم توسط عوامل آتش نشانی و اورژانس
از داخل چاه خارج و به بیمارستان منتقل شد
ولی متأس��فانه به دلیل شدت جراحات وارده
جان باخت.
کالهبرداری میلیاردی
از شرکت های بیمه در قم

آلودگی خودروهای فرسوده  20برابر خودروهای در حال تردد است؛

بی مهری به قانون «هوای پاک» با اسقاط نکردن خودروهای فرسوده

ش��مار روزهای ناس��الم در ته��ران در حال
افزایش اس��ت و طبق گفته مدیرکل محیط
زیس��ت و توسعه پایدار شهرداری تهران ۶۰
مصوبه عقیم مان��ده در موضوع آلودگی هوا
وج��ود دارد .یک��ی از ای��ن مصوبهها قانون
هوای پاک اس��ت که ب��ه دالیلی اجرای آن
نواقص��ی دارد و ب��ه گفته محم��د حیدری،
کارش��ناس محیط زیست اس��قاط خودروها
و موتورس��یکلتهای فرسوده در این قانون
مورد بیمهری قرار گرفته است.
چند روزی است که شاخص آالیندگی هوای
تهران و برخی کالنشهرهای کشور در شرایط
ناس��الم ق��رار دارد و م��دارس را به تعطیلی
کش��انده اس��ت اما در این میان تصمیمات
مرب��وط به ح��وزه مبارزه با آلودگ��ی هوا به
درستی اجرا نمیشود .شینا انصاری ،مدیرکل
محیط زیس��ت و توس��عه پایدار ش��هرداری
ته��ران اخیرا ب��ا بیان اینک��ه  60مصوبه در
موضوع آلودگی هوا عقیم مانده است ،گفت:
«اگ��ر محوره��ای قانون هوای پ��اک ،اجرا
میشد ،تهران و سایر کالنشهرهای کشور از
روزهای ناسالمی کمتری برخوردار بودند زیرا
علل آلودگی در تهران و ش��هرهای بزرگ،
بارگ��ذاری بیش از توان زیس��ت محیطی و
اکولوژیک اس��ت .اس��قاط نکردن خودروها
و موتورس��یکلتهای فرس��وده ،زمانبندی
مش��خصی دارد و باید توس��ط وزارت کشور

عملی میشد .توزیع نامناسب سوخت نفت-
گاز یورو  ۴در جایگاههای کالنشهرها و ۱۶۳
محور مواصالتی کشور نیز موضوع دیگری
اس��ت که میتوان به آن اشاره کرد».قانون
هوای پاک که به عنوان یک سند باالدستی
در حوزه مبارزه با آلودگی هوا در سال ۱۳۹۶
تلق��ی میش��ود ،بعد از دو ده��ه در مجلس
تصویب و به دس��تگاهها ابالغ ش��د .در این
قانون به عنوان سند باالدستی تکلیف بیش
از  ۱۸دستگاه که به نوعی در موضوع آلودگی
هوا دخیل هستند به روشنی اعالم شده است
و اس��قاط خودروها یکی از مواردی است که
در این قانون صریحا به آن اشاره شده است.
طب��ق آم��ار ،اکنون بیش از ی��ک میلیون و
 500هزار خودروی فرس��وده و  9میلیون و
 500هزار موتورس��یکلت فرسوده در کشور
تردد میکن��د که آالیندگی زیادی
دارند .آمار رس��می شرکت کنترل
کیفیت هوا نیز از روند رش��د تعداد
خودروهای فرس��وده شهر تهران
در ناوگانهای س��واری ،تاکسی و
وانت تا سال  ۱۴۰۲حاکی است و
این روند در س��ال  ۱۴۰۲به ۶۳۶
ه��زار و  ۵۶۳خ��ودروی س��واری
فرس��وده در ش��هر تهران منتهی
خواهد ش��د و به این عدد باید ۴۲
هزار و  ۲۳۰مینیب��وس ،اتوبوس

و کامی��ون فرس��وده را نی��ز اف��زود ،اگرچه
تعداد بس��یار کمتری دارند ام��ا آلودگی هر
یک میتواند س��همی بس��یار بیش��تر را به
خ��ود اختص��اص دهد.بر اس��اس آییننامه
هیأت دولت خودروهای س��واری ش��خصی
با عمر  25سال ،س��واری دولتی با عمر 15
س��ال ،تاکس��ی با عمر  10سال ،مینیبوس
با عمر  15س��ال ،اتوبوس درون ش��هری با
عمر  10س��ال ،اتوبوس برونشهری با 15
س��ال ،کامیون و کش��نده با  15سال عمر،
وانت با  15س��ال ،موتورسیکلت با  10سال
و س��ایر وس��ائل نقلیه با گذشت  25سال از
تاریخ س��اخت به عنوان خودروی فرسوده و
از رده خارج محسوب میشوند .این در حالی
اس��ت که در دولت یازده��م و طبق مصوبه
هیات وزیران ،خودروساز داخلی باید در ازای

تولی��د هر خودرو با مصرف س��وخت باالی
هش��ت و نیم لیتر ،یک خودرو فرس��وده از
رده خ��ارج میکرد .م��اده  ۱۱آییننامه ماده
۲قانون ه��وای پاک ،موتورسیکلتس��ازان
کشور موظف ش��ده بودند که در ازای تولید
هر دس��تگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط
یک دستگاه موتوسیکلت فرسوده اقدام کنند
که متاس��فانه این قانون برای یک سال به
تعویق افتاد.مسعود تجریشی ،معاون محیط
ن محیط زیست پیشتر با بیان
انسانی سازما 
اینکه به آلودگی هوا توجه خاصی نمیشود
به پانا گفت« :تردد خودروهای فرس��وده به
راحتی در کالنش��هرها امکانپذیر است».او
همچنین تاکید کرد« :نامهای به کمیسیون
صنایع مجلس درباره طرح ساماندهی خودرو
و نامهای هم به معاون اول رئیسجمهوری
درباره اس��قاط خوردوهای فرسوده
ارس��ال کردیم تا اس��قاط خودروها
تعیین تکلیف شود و نباید به بهانه
تحریم ،مصوبات قانون هوای پاک
را اجرا نکرد».
محمد حیدری ،کارش��ناس محیط
زیس��ت و مدرس دانش��گاه با بیان
اینکه حل مش��کل اسقاط خودرو و
موتورسیکلت در اولویت مسئوالن
نیس��ت ب��ه پانا گفت« :بر اس��اس
مصوبه دولت ،اس��قاط خودروهای

فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان
خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰
درصد از تولیدش��ان را جایگزین خودروهای
فرس��وده کنند اما این مصوب��ه تاکنون اجرا
نشده است ».این کارشناس محیط زیست با
اشاره به آالیندگی باالی خودروهای فرسوده
گفت« :اکنون بی��ش از یک میلیون و 500
هزار خودروی فرس��وده و بیش از  9میلیون
موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد میکند
که این خودروها آلودگی زیادی دارند .در واقع
خودروهای فرسوده ،خودروهایی بیشآالینده
هس��تند که دو تا س��ه برابر حد مجاز تولید
آلودگی دارند و آلودگی ناش��ی از خودروهای
فرسوده نیز  20برابر خودروهای در حال تردد
اس��ت».تا به امروز مصوبات زی��ادی درباره
آلودگی ه��وا در دولت ،کارگروههای کاهش
آلودگی ،مجلس و دیگر دستگاههای مربوطه
به تصویب رسیده اما بخش عمدهای از آنها
در دس��ت اندازهای اجرایی متوقف ش��ده و
حاصل آن روزهای آلوده برای ش��هروندان
کالنش��هرهای کشور از جمله پایتخت شده
است .به نظر میرس��د که جوالن خودروها
و موتورسیکلتهای فرسوده و اجرای ناقص
قانون هوای پاک فقط به ضرر ش��هروندان
اس��ت و بار آلودگی هوا را تشدید میکند که
ضرورت دارد مسئوالن به اجرای قوانین در
این بخش پایبند باشند.

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری صحنه
گ��ردان تصادفات صوری و کالهب��رداری از
شرکت های بیمه با  15فقره تصادف ساختگی
ب��ه ارزش  20میلیارد ریال در ق��م خبر داد و
گفت :با دستگیری متهم 5 ،نفر از همدستانش
نیز دستگیر شدند.سردار عبدالرضا آقاخانی در
گفت و گو ب��ا پایگاه خبری پلیس ،با اش��اره
به شناس��ایی و دس��تگیری اعضای یک باند
تصادفات س��اختگی در قم ،اظهارداش��ت :با
شناسایی محل سکونت متهم اصلی تحقیقات
گسترده کارآگاهان در این زمینه آغاز و نامبرده
به همراه  5تن از همدستانش دستگیر شد.وی
تصریح کرد :طی بازرسی از مخفیگاه این افراد
اوراق س��فيد امضاء و داراي اثر انگشت و نیز
تعدادي س��فته س��فيد و نگارش شده کشف
شد.فرمانده انتظامی استان قم گفت :متهمان
به  15فقره کالهبرداري از شرکت هاي بيمه
به مبلغ  20میلیارد ریال اعتراف که در نهایت
با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند.س��ردار
آقاخانی تصریح کرد :کالهبرداران با تشکيل
باند ،اينگونه جرايم خشن را مرتکب مي شوند
و عمدت ًا مصدومان خود را از افراد معتاد و يا بي
بضاعت انتخاب و با دادن وعده هاي واهي و
حق الزحمه باال آنان را فريب داده که عالوه بر
آسيب دائمي جسماني ،صدمات روحي و رواني
زي��ادي نیز براي آن ها و خانواده هایش��ان به
همراه خواهد داشت.

