اخبار
س کل سازمان
ظفرقندی ریی 
نظام پزشکی کشور شد

در جلس��ه فوقالع��اده مجم�� ع عمومی
سازمان نظام پزشکی کشور ،محمدرضا
ظفرقن��دی به عن��وان ریی��سکل این
سازمان انتخاب ش��د.به گزارش ایس��نا،
روز جمعه  ۲۶بهمن ماه ،مجمع عمومی
سازمان نظام پزشکی کشور برای انتخاب
رئی��سکل جدید این سازمان تش��کیل
جلسه داد و دکتر محمدرضا ظفرقندی با
۱۳۴ رأی از مجموع  ۲۳۷عضو حاضر
در مجمع ،ب��ه عنوان رئیسکل سازمان
نظام پزش��کی کشور انتخاب شد.گفتنی
است ،آذر ماه امسال دکتر ایرج فاضل به
دلیل آنچه اجرای قانون منع بکارگیری
بازنشس��تگان میخوان��د ،از سِ م��ت
ریاستکلی سازمان نظام پزشکی کشور
استعفا داد و بع��د از آن دکتر محمدرضا
ظفرقندی رییس ش��ورایعالی سازمان
نظام پزش��کی کش��ور ،سرپرستی این
سازمان را بر عه��ده گرفت.در انتخابات
روز جمع��ه از میان نامزدها عزیزی ۱۰۰
رأی ،ش��ریفی یک رأی و دکتر بردیا و
ساالریان صفر رأی آوردند .همچنین از
مجموع آرا دو رأی باطله بود.
راهاندازی گرمخانه ویژه زنان
در  3نقطه از پایتخت

رئیس کمیته اجتماعی ش��ورای ش��هر
ته��ران از پیگی��ری ب��رای افرای��ش
گرمخانهه��ای وی��ژه زن��ان در مناطق
مختل��ف خب��ر داد.اله��ام فخ��اری در
گفتوگ��و با پانا درب��اره مطلوب نبودن
کیفیت ارائه ش��ده در برخی سامانسراها
و گرمخانهها اظهار کرد :ابتدا باید تاکید
کن��م که مفهوم سامانس��را ب��ا مددسرا
متفاوت اس��ت .مددسرا همان گرمخانه
است که پذیرش آن برای ماندن در شب
اس��ت و خدمات جانبی از جمله خدمات
پزش��کی و درمانی ،دو وعده غذای گرم
و امکانات استحم��ام دارد.رئیس کمیته
اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران افزود:
سامانس��را ماندگاری طوالنیتری دارد
و ش��هرداری ته��ران قبال ه��م در این
موضوع ورود داش��ته است اما به تدریج
به سمت برونسپاری ب��ه دستگاههای
متولی از جمله بهزیستی و سازمانهای
مردم نه��اد حرکت ک��رد.وی ادامه داد:
وظیفه اساسی مدیریت ش��هری ،تامین
گرمخانهها است و ش��ورا نیز بهصورت
دورهای به این مراکز سرکش��ی میکند.
ب��رای زنان نی��ز دو گرمخان��ه یکی در
منطق��ه  ۲۲و دیگ��ری در منطق��ه ۱۲
ش��هرداری ته��ران وج��ود دارد.فخاری
با اش��اره به بازدید از گرمخانهها گفت:
در بازدیدهایی ک��ه از گرمخانه زنان در
منطقه  ۲۲داش��تیم ،مشاهده کردیم که
وضع دسترسی و خدماترسانی مناسب
نیست که تذکر دادیم و از گرمخانه دوم
در پارک هرندی نی��ز بازدید کردیم که
شب یلدای امس��ال رسما شروع به کار
کرد ک��ه مرکز مناسبی است و مراجعان
نیز اظهار رضایت میکنند.
واردات بیرویه دارو موجب میشود
صنعت داخلی تحت فشار باشد

درخواست فرماندار تهران از شهروندان :به متکدیان کمک نکنید

فرماندار تهران با اش��اره به ادامه روند
فعالیت مجتمع فوریتهای اجتماعی
و ل��زوم تقوی��ت آن در آینده نزدیک
گف��ت :ب��رای کاه��ش آسیبه��ای
اجتماعی نیازمند مشارکت شهروندان
هستیم .
عیسی فرهادی در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به فراهم شدن همه امکانات
و تجهی��زات در مجتم��ع فوریتهای
اجتماعی برای جم��عآوری متکدیان
از سط��ح ش��هر ته��ران؛ گف��ت :ب��ا

همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط
در ای��ن حوزه که نماین��دگان انها در
ای��ن مجتمع حضور دارن��د میتوانیم
جم��عآوری متکدیان ب��ه عنوان یک
اسیب اجتماعی در ش��هر تهران را در
آینده نزدیک اجرایی کنیم.وی افزود:
در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی
نیازمند مش��ارکت شهروندان هستیم.
اگر مردم قب��ول کنند که تکدیگری
عملی زش��ت اس��ت و در دین اسالم
ه��م نکوهیده ش��ده و ب��ه متکدیان

کم��ک نکنند ،قطع ًا ح��ل این معضل
بسیار سریعتر و آسانتر انجام خواهد
شد.وی ادامه داد :برای نهادینه کردن
فرهن��گ کمک نکردن ب��ه متکدیان
بای��د از ظرفیته��ای مختل��ف بهره
ببری��م ک��ه در این میان م��دارس در
بحث آم��وزش ب��ه دانشآم��وزان و
اولیا ،ش��هرداری ،دانشگاهها و مساجد
نقش بس��یار تعیینکنندهای دارند.به
گفت��ه وی ،تکدیگ��ری درآمد قابل
توجهی ب��رای متکدیان دارد ،لذا تنها

با مشارکت ش��هروندان مقابله با این
آسی��ب اجتماع��ی به نتیج��ه خواهد
رسید ،در حقیقت هر جا شهروندان در
بحث آسیبهای اجتماعی حضور پیدا
کردهاند ،نتایج و اثرات خوبی به دنبال
داش��ته است.فرمان��دار تهران تالش
برای کاه��ش آسیبهای اجتماعی را
از وظای��ف دستگاههای مرتبط با این
حوزه خواند و افزود ۱۲ :دستگاه طبق
قانون ش��ورای عال��ی اداری موظفند
به این ام��ور رسیدگی کنند و مجتمع
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فوریته��ای اجتماعی نی��ز با همین
هدف تش��کیل ش��د ت��ا هماهنگی و
تعامل میان این دستگاهها ایجاد شود
که امروز کار خود را دنبال میکند ،اما
باید تقویت ش��ود تا به نتایج مطلوب
دست پیدا کنیم.

ابوالفضل قناعتی عضو سابق شورای شهر تهران انتقاد کرد

مدیریت شهری اصالحطلب در پی حذف «مناسبتهای ملی» در تهران

گ�روه اجتماع�ی  :عضو سابق ش��ورای
ش��هر تهران نسبت به عدم گرامیداشت
مناسبته��ای مذهبی و مل��ی از سوی
مدیری��ت ش��هری انتقاد ک��رد و گفت:
برخی افرادی که در شورای شهر تهران
و شهرداری مسئولیت گرفتهاند به دنبال
حذف آرمانهای انقالب و مناسبتهای
ملی هستند.
ابوالفضل قناعتی در گفتوگو با تسنیم
درباره عملکرد  17ماهه مدیریت شهری
تهران اظه��ار کرد :برخی افرادی که در
شورای شهر تهران و همچنین شهرداری
تهران فعالیت دارند و مسئولیت گرفتهاند
بهنوعی یا بیانگیزه هستند یا اینکه توجه
چندانی ب��ه نظام و انق�لاب ندارند.وی
تصریح کرد :در حالی در دوره گذش��ته
خدم��ات مختلف��ی از س��وی مدیریت
ش��هری به ش��هروندان ارائه میشد که
هر ماه شاهد بهرهبرداری پروژه جدیدی
در سطح ش��هر تهران بودیم اما در حال
حاض��ر خب��ری از این اتفاقات نیس��ت.
قناعتی با اش��اره به عملک��رد  17ماهه
شورای شهر و ش��هرداری تهران یادآور
شد :متاسفانه هیچ اقدام موثری از سوی
مدیریت ش��هری فعلی صورت نگرفته
است و افرادی که ب��ر سرکارآمدهاند به
دنب��ال اهداف و مقاص��د سیاسی خود
هستند.

شهرداری تهران در فضاسازی شهر
تهران ،اقدام و تحرک خاصی نداشت

عضو سابق شورای شهر تهران گفت :در
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
که مورد توجه بسیاری از کشورها بود و
به آن پرداخته ش��د اما شهرداری تهران
در فضاسازی شهر تهران ،اقدام و تحرک
خاصی نداشت و این سؤال مطرح است
که چه دلیلی دارد که مسئوالن شهری
به سمت ح��ذف مناسبته��ای ملی و

مذهبی رفتهاند.وی متذکر ش��د :ش��هر
تهران دارای ظرفیت و پتانسیل بالقوهای
است که از آن میتوان به نحوه مطلوب
استفاده کرده که البته دوستان در شورای
شهر تهران و ش��هرداری تهران به این
موض��وع اعتقاد ندارن��د؛ انتظار میرفت
جریان اطالحات افراد پایبندتری به نظام
و والیت را برای ش��ورای شهر تهران و
همچنین ش��هرداری تهران معرفی کند
که متاسفاته این اتفاق نیفتاد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران:

 ۱۴هزار کالس درس باید تخریب و بازسازی شوند

مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران گفت:
در ح��ال حاضر ح��دود  ۱۴هزار کالس درس
در استان تهران نیازمن��د تخریب ،بازسازی و
مقاومسازی است.
علی ش��هری در گفتوگو با ایلنا ،با اش��اره به
وضعیت فضاهای آموزشی استان تهران گفت:
است��ان تهران در ح��وزه فضاهای آموزش��ی
وضعی��ت مناسبی ندارد ،و در میان استانهای
کشور از شرایط مطلوبی در این حوزه برخوردار
نیس��تیم؛ به طوری که در ح��ال حاضر حدود
۱۴هزار کالس درس در مجموعه استان تهران
نیازمند تخریب ،بازسازی و مقاومسازی است.
از ط��رف دیگر در استان تهران در مجموع به
حدود  ۱۷هزار کالس درس جدید نیاز داریم.
وی با اشاره به استانداردهایی که باید در تراکم
دانشآموزی در کالسهای درس رعایت شود،
گفت :میزان تراکم دانشآموزی در کالسهای
درس به طور میانگین بین  ۳۳تا  ۳۴نفر است
و ای��ن عدد با میانگین کش��وری که باید ۲۴
نفر در هر کالس درس باش��د ،فاصله زیادی
دارد .اگر بخواهیم به استانداردهای کشوری و
همچنین استانداردهای روز دنیا نزدیک شویم
حتما باید تعداد کالسهای درس بیشتری در

تهران ساخته شود.ش��هری اضافه کرد :استان
تهران بیش��ترین مدارس تخریبی کش��ور را
در خ��ودش جای داده و حتم��ا باید یک فکر
جدی در این زمینه ش��ود تا اعتباراتی که نیاز
اس��ت به آن اختصاص یابد.مدیر کل نوسازی
مدارس استان تهران توضی��ح داد :زمانی که
هن��وز افزایش قیمتهایی که اکنون ش��اهد
آن هس��تیم ،اتفاق نیفتاده بود ،برای تخریب
س درس ح��دود سه
و بازس��ازی  ۸۵۰۰کال 
ه��زار میلیارد تومان اعتب��ار الزم بود و حاال با
افزایش قیمتها این رقم نیز قطعا افزایش پیدا
خواه��د کرد.وی تاکید کرد :الزم با ذکر است،
در حاال حاضر بیشترین تراکم دانشآموزی در
ش��هرستانهای بهارستان و شهر قدس است
و م��ا آنجا تراکم دانشآموزی بیش��تری را در
کالسهای درس ش��اهد هس��تیم .به تعبیر
دیگر باید کالسهای درس بیشتری در این
دو شهرستان احداث ش��ود .این مطالب بدان
معنی نیس��ت که وضعیت دیگر مناطق بهتر
و مس��اعدتر است ،اما ما در این دو شهرستان
وضعیت تراکم دانشآموزی به نس��بت دیگر
مناطق وضعی��ت به مراتب بدتری را ش��اهد
هستیم.

عدم اعتقاد مدیران ش�هری تهران
به گرامیداشت مناس�بتهای مذهبی و
ملی

مه��دی چم��ران رئیس سابق ش��ورای
تهران نیزهفته گذش��ته با اشاره به عدم
توجه مدیریت ش��هری تهران در استفاده
از پتانسیلهای شهرداری در مناسبهای
مذهب��ی و ملی اظهار ک��رد :این موضوع
برمیگ��ردد به ع��دم اعتقاد مس��ئوالن
ش��هری به مناسبتهای مذهبی ،ملی و

خاصی مانند “ 9دی” و اینکه اصو ًال این
مدیران ،اعتقادی به این مسائل نداشته و
ندارند.وی تصریح کرد :عدم توجه به ایام
فاطمی��ه ،دهه فجر و مناسبت ملی مانند
چهل سالگی انقالب از دیگر مسائلی است
که مدیریت ش��هری در ای��ن دوره اقدام
خاصی را در سطح شهر تهران انجام نداده
است و این در حالی است که دوستان در
شورای ش��هر تهران در بسیاری از موارد
به مراتب کوچکتر مانند نقاشیهای میدان
ولیعصر(ع��ج) واکنش نش��ان میدهند.
چمران متذکر شد :رفتار مدیریت شهری
تهران اعم از ش��ورای ش��هر ته��ران و
ش��هرداری ته��ران درباره گرامیداش��ت
مناسبتها ،جای تعجب و سؤال دارد و این
نشانگر آن است که آنها نسب به انقالب یا
دیدگاهی ندارند یا بیتفاوت هستند.رئیس
سابق شورای شهر تهران یادآور شد :توجه
به مناسبتهای مذهبی و ملی باید مورد
توجه مدیران شهری قرار گیرد و شایسته
است دوستان در مدیریت شهری تهران،
فرهنگ نظام جمهوری اسالمی ایران را
پاس بدارند.وی گف��ت :متاسفانه در این
دوره از مدیریت ش��هری توجه به مسائل
مذهبی و ملی از سوی مسئوالن شهری
به فراموش��ی سپرده شده است و چنانچه
این روند در آینده ادامه پیدا کنند ،ش��هر
دچار چالش خواهد شد.

مجید قدمی  :دیرآموزها را حذف نکنید

شناسایی  ۶۵هزار کودک دیرآموز

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با
اشاره به شناسایی  ۶۵هزار کودک دیرآموز در سال
تحصیلی جاری گفت :افزایش شمار دانشآموزان
دیرآموز شناسایی شده به معنای آن است که حتم ًا
باید آموزش به معلمان عادی برای چگونگی کار با
دانش آموزان دیر آموز را گسترش دهیم.
مجی��د قدم��ی در گفتوگ��و با ایس��نا ،ب��ه ارائه
توضیحاتی درباره تکرار پایه دوره ابتدایی بویژه در
دان��ش آموزان دیرآموز پرداخ��ت و اظهار کرد :در
باره تکرار پایه قوانینی وجود دارد ما به جمعبندی
رسیدیم که با توجه به نظام ارزشیابی توصیفی باید
دانش معلمان را باال ببریم.وی افزود :نگاه جهان
این است که به ج��ای رد کردن دانشآموز ،نظام
آموزش��ی را رد میکنند به ای��ن معنا که معتقدند
مش��کل ،مش��کل مدرسه است و نه دانشآموز و
بوی��ژه در دوره ابتدایی باید دانش آموزان دیرآموز
را در سیس��تم حفظ کرد.رئیس سازمان آموزش و
پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه نمره هوشی
دانشآموزان دیرآم��وز  ۱۵نمره پایینتر است و با
این حال کتب درسی آنها کتب درسی عادی است
گفت :ما توصیه میکنیم تا جایی که ممکن است
معلمها با دانش آموزان خود بویژه دیر آموزها کنار
بیایند و با آنها بیشتر کار کنند تا آنها بتوانند به پایه

باالتر ارتقا پیدا کنند.وی ادامه داد :در این صورت
تنها در زمینههایی که مشکل وجود دارد میتوان از
طریق متخصصان امر کار را جلو برد .ما فیلمهای
آموزش��ی در ای��ن راستا تهیه کردی��م و در اختیار
معلمان قرار دادیم که احساس میکنیم به کمک
آن توانس��تیم معلمان را بیدار کنیم و حس��اسیت
نس��بت به موضوع در آنها به وجود بیاوریم.قدمی
با بیان اینکه اکنون مقاومتها برای حضور دانش
آموزان دیر آموز در کالسهای درس کمتر ش��ده
است گفت :در طرح تلفیقی به خوبی جلو رفتهایم و
دانش آموزان دیرآموز را شناسایی میکنیم اما برای
ادامه تحصیل شأن باید کار جدیتری انجام دهیم.
هرچن��د معلم در کالس  ۴۰نفره فرصت نمیکند
با دانشآموز دیرآموز بیشتر کار کند.رئیس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کش��ور با بیان اینکه
امس��ال  ۶۵هزار دانشآموز دیرآموز را تشخیص
دادیم این در حالی که سالهای گذشته  ۳۵تا ۴۰
هزار نفر دیرآموز تش��خیص داده میشدند گفت:
تس��تهای ما دقیقتر شده است و افزایش شمار
دانشآموزان دیرآموز شناسایی شده به معنای آن
است که حتم ًا باید آموزش به معلمان عادی برای
چگونگی کار با دانش آموزان دیرآموز را گسترش
دهیم.

«انتشار ترکیبات سولفور» علت اصلی آلودگی هوا

سخنگ��وی کمیس��یون بهداش��ت و
درمان مجل��س میگوید علیرغم اینکه
مش��کالت زی��ادی در ح��وزه دارو وجود
دارد ام��ا دولت و مجلس تالش میکنند
ش مش��کلی پی��ش نیاید و در
در این بخ 
این زمینه نگران��ی وجود ندارد.حیدرعلی
عابدی در گفتوگو ب��ا پانا با بیان اینکه
فشارهای زیادی به صنعت دارو در حوزه
واردات وجود دارد ،گفت :باید راهکارهایی
ارائه شود که صنعت داروسازی در داخل
رونق بیشتری بگیرد .در این مسیر دولت
و مجل��س حمایته��ای الزم از صنعت
داروس��ازی داخل را انج��ام میدهند.وی
افزود :یک��ی از راههایی که برای تقویت
حوزه دارو در داخل وجود دارد ،جلوگیری
از واردات بیروی��ه دارو است که موجب
میش��ود صنع��ت داخل��ی تحت فش��ار
باش��د .از این رو میتوان با ارائه امتیازات
وی��ژه به داروسازان داخل��ی برای توسعه
زیرساختهای صنع��ت دارو تالش کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ایران در
صنعت داروسازی حرف برای گفتن دارد،
گفت :باید تالش کرد داروهای ایرانی که
کیفیت آنها ثابت ش��ده است در دسترس
مردم قرار گیرد و ب��رای دسترسی مردم
مشکلی وجود نداشته باشد.عابدی با تاکید
بر اینکه اولویت صنع��ت داروسازی ابتدا
باید تامین نیازهای داخلی کش��ور باشد،
گفت :پس از اینکه نیاز کشور تامین شد،
میتوان به دنبال ص��ادرات محصوالت
دارویی بود و چنانچه صادرات دارو منجر
ب��ه کمبود دارو در داخل ش��ود ،صادراتی
وجود نخواهد داشت.

تشکیل پرونده قضایی برای  ۷واحد صنعتی پتروشیمی در عسلویه

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان بوش��هر با
بیان اینکه برای  ۷واحد صنعتی در عسلویه در دادگاه
پرونده تشکیل شده است ،گفت :در پایشها متوجه
ش��دیم ،عامل آلودگی ه��وا در این منطقه ترکیبات
سولفور است.
فرهاد قلینژاد (مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
بوش��هر) در گفتوگو با ایلنا ،گفت :عمده صنایع در
استان بوشهر در منطقه عسلویه و کنگان است و در
آنجا دو نوع صنعت به غیر از صنایع جانبی مستقر شده
اند .در منطقه عس��لویه نیز پتروشیمیها و همچنین
پاالیشگاههای گازی در منطقه ویژه پارس جنوبی و
تعداد زیادی واحد پتروشیمی از گذشته در این منطقه
مستقر شدهاند .متاسفانه استقرار صنایع در گذشته به
دلیل مس��ائل ملی که مطرح بوده ،بدون مالحظات
زیستمحیطی صورت گرفته است .وی با بیان اینکه
مالحظات زیستمحیطی در خیلی از پروژههایی که
در گذشته انجام شده رعایت نشده است ،تصریح کرد:
عدم رعایت مالحظات زیستی باعث شده بسیاری از
ای��ن واحدها که در گذش��ته در این جا بودند ،مجهز
به دستگاهه��ای مورد نیاز ب��رای کاهش آالیندگی
نباشند .همچنین از سوی دیگر تمرکز باالی صنایع
در این مناطق کیفیت هوای عس��لویه را تغییر داده
است .مدیر کل محیط زیس��ت استان بوشهر با بیان
اینکه در عسلویه در همه روزهای سال آلودگی وجود
دارد ،اما خیلی شدید نیست ،ادامه داد :در روزهایی از
سال به دالیل مختلفی از جمله خارج شدن تجهیزات
کنترلی از مدار یا خاموش شدن تصفیهخانه فاضالب
یا بدسوزی فلرینگ وضعیت هوای عسلویه بحرانی
میشود.

هوا در این منطقه است و این آلودگی هوا ناش��ی از
سوختن گازهای سولف��ور در منطقه است ،که بوی
زنن��دهای نیز ایجاد ک��رده اس��ت .وی درباره بهبود
وضعیت آلودگی هوا گفت :سازمان محیطزیس��ت از
وزارت نف��ت درخواست کرده تا برای دادن مجوز به
واحدهایی که بدون مجوز در عسلویه مستقر شدند و
به تبع آن اقدامات کنترلی را رعایت نکردهاند ،مدت
زمانی را مش��خص کند تا این واحدها برای دریافت
مج��وز اقدام کنند الزمه ای��ن مجوزها نیز این است
که طرح مدیریت اثرات زیست محیطی را اجرا کنند.
از آنجا که این واحدها در گذشته در عسلویه مستقر
شدهاند ،باید طرحهایی مبنی بر کاهش میزان آلودگی
در منطقه به سازمان محیط زیست ارائه دهند.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان بوش��هر با
بیان اینکه جلسات مربوط به این طرح در حدود یک
ماه پیش برگزار شده است ،تصریح کرد :راهکارهایی
که در این طرح از سوی وزارت نفت ارائه شده ،مورد
تایید ما نیست و یک سری راهکارهای اضافه برای
این طرح داریم و قرار است راهکارهای سازمان محیط
زیست به همراه آن اقدامات به تصویب برسد.
اج�رای طرح مدیری�ت اثرات زیس�ت محیطی

زمانبر است

قل��ی نژاد با بیان اینکه اج��رای طرح مدیریت اثرات
زیس��ت محیطی زمانبر است ،تصری��ح کرد :یک
س��ری اقدامات نیز در جهت کاهش آلودگی منطقه،
صنایع پتروشیمی در این منطقه آغاز کردهاند و مجهز
به تصفیهخان��ه فاضالب ش��دهاند و فاضالب همه
پتروشیمیها به پتروشیمی مبین وارد شده و پس از
تصفیه به دریا راه پیدا میکنند .همه پتروش��یمیها
مهمترین آلودگی در عسلویه آلودگی هوا است موظف شدند تاسیسات پیش تصفیه را در صنایع خود
قلینژاد گفت :مهمترین آلودگی در عسلویه آلودگی احداث کنند و بعد به پتروشیمی مرکزی ارسال کنند.
هوا است و بیشتر نارضایتی مردم نیز به دلیل آلودگی همچنین در خصوص بهب��ود وضعیت هوا خروجی

پتروش��یمیها تقریبا در وضعیت ایدهال��ی قرار دارد،
اما باز هم ما صنایع را ملزم کردیم که پتروشیمیها
مجهز به سیستم پایش لحظهای باشند تا بتوانیم در
ساعتی از وضعیت خروجی آنها مطلع باشیم در حال
حاضر نیز تعدادی از پتروشیمیها مجهز به سیستم
آنالین هستند .وی ادامه داد :پتروشیمیها و صنایع
چنانچه خروجی بیش از حد مجاز داشته باشند طبق
تبصره یک ماده  ۳۸قان��ون مالیات بر ارزش افزوده
برای این صنایع جرائم زیست مجیطی در نظر گرفته
میش��ود .این جریمههای زیست محیطی به عنوان
عوارض آلودگی باید به روستاهای عسلویه از سوی
شهرداری برای بهبود وضعیت محیطزیست هزینه
شود.مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
خاطرنشان کرد :در حال حاضر پاالیشگاهها فاضالب
را با تاسیساتی که ایجاده کردهاند ،رقیق کرده و پساب
با آلودگی کمتری وارد دریا میشود .اگر تصفیهخانه
مرکزی به بهرهبرداری برسد هم بوی نامطبوع منطقه
کنترل میشود و هم میتوانیم پساب استاندارد را به
دری��ا بریزیم.قلی نژاد درباره پس��ماندهای صنعتی،
ویژه و خطرناک نی��ز گفت :سال جاری اولین سالی
است که بازیافت پسماند در عسلویه مجوز گرفته و
قرار است در ماهه��ای آینده برنامه امحاء و بازیافت
پسماند در عس��لویه نیز از سوی منطقه ویژه شروع
شود ،اما در حال حاضر پسماند از استان بوشهر خارج
میشود و با بهرهبرداری از سایت امحای پسماندهای
صنعتی درعسلویه تمام پسماندهای صنعتی که تولید
میش��وند تحت مدیریت ویژه قرار خواهند گرفت و
ت�لاش میکنیم با ای��ن کار از آلودگی خاک و بوی
نامطبوعی که از همین پسماندها به ویژه گوگرد در
منطقه منتشر میشود ،جلوگیری شود.

جامعه

انجام شود قطع ًا با کاهش آلودگی در منطقه روبرو
خواهیم ش��د ،اما چنانچه واحدی شرایط استاندارد
را رعایت نکند به دادگستری استان معرفی خواهد
شد .در حدود  ۱الی  ۲ماه پیش نیز  ۷پرونده حقوقی
را در دادگستری بوشهر علیه صنایع عسلویه مفتوح
کردیم ای��ن واحده��ای صنعتی اقدامات زیس��ت
محیط��ی یا پایشهای مدنظر را رعایت نکرده و ما
مجبور شدیم از نظر حقوقی این مشکالت را مطرح
کنیم.مدیر کل محیط زیست استان بوشهر تصریح
کرد :امیدوارم با اقداماتی که انجام میش��ود میزان
آلودگی آب و هوا را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم
و همچنین با افزایش ایس��تگاههای پایش بتوانیم
می��زان آلودگ��ی را با اعداد و ارق��ام به مردم اعالم
کنیم.قلی نژاد خاطرنش��ان ک��رد :مردم به سوختن
فلرهای نفتی بس��یار حساس ش��دهاند ،در صورتی
که بار آلودگی فلرها کمتر از ترکیبات سولفور است
که در هوا منتشر میش��ود و ما در پایشها متوجه
شدیم عامل آلودگی هوا ترکیبات سولفور است که
وارد هوا می ش��ود .از همین رو ما پایش دستگاهها
را در دست��ور کار قراردادی��م تا در صورت نش��تی
دستگاهها به دلیل فرسودگی به سرعت مش��کل را
برط��رف کنیم .اگر برنامه عمل واقعا اجرا ش��ود در
کنار جریمههایی که برای واحدهای متخلف در نظر
عامل آلودگی هوا ترکیبات سولفور است

گرفته شده ،میتوانیم صنایع را به کنترلهای بیشتر
وی ادام��ه داد :اگر هر اقدامی در زمان مناسب خود وادار کنیم و آلودگی را کاهش دهیم.

اخبار حوادث
 2کشته در حادثه سقوط هواپیمای
آموزشی در کاشمر

رئیس آتشنش��انی کاشمر از کشته شدن
دو نفر براثر سق��وط یک فروند هواپیمای
آموزش��ی فوق سبک در این ش��هرستان
خبر داد.امیر نژادرحیم در گفتوگو با ایسنا،
عنوان کرد :این هواپیمای آموزشی که در
ساعت  ۱۰صبح جمعه پرواز داش��ت ،پس
از دقایقی در منطقه بهاریه سقوط کرد.وی
اظهار کرد :بعد از اعالم این حادثه نیروهای
آتش نشانی به سرعت به محل اعزام شدند
و در همان ابتدا نس��بت به انجام اقدامات
ایمنی برای جلوگیری از انفجار هواپیما و
هرگونه حادثه دیگر اق��دام نمودند.رئیس
آتشنشانی کاشمر گفت :بر اثر این حادثه
متأسفانه خلبان و دانش��جویی که در حال
آم��وزش دیدن بود ،جان خ��ود را از دست
دادند.وی افزود :سرنشینان این هواپیما استاد
و دانشجوی رشته خلبانی بودهاند و هواپیما
ب��رای آموزش در حال پ��رواز بوده و پیکر
جان باختگان توسط نیروهای آتشنشانی
از هواپیما خارج شده است.نژادرحیم با بیان
اینکه بررسی دالیل سقوط این هواپیما در
دستور کار قرار گرفته است ،بیان کرد :هر
دوی این افراد  ۳۶ساله بودهاند.
پاکسازی محالت شوش ،مولوی و
هرندی از  ۴هزار معتاد پرخطر

رئیس پلیس پایتخت با اش��اره به گذشت
 ۲۰روز از اجرای طرح پاکسازی محالت
ش��وش ،مولوی و هرندی از دستگیری ۴
ه��زار معتاد پرخطر از زم��ان اجرای طرح
تاکنون خبرداد.به گ��زارش میزان ،سردار
رحیمی با اشاره به گذشت  ۲۰روز از اجرای
طرح پاکسازی محالت شوش ،مولوی و
هرندی ،اظهارداش��ت :طی این مدت۲۱ ،
قاچاقچی و  ۷۹۳خرده فروش مواد افیونی
در مح��دوده ش��وش ،مول��وی و هرندی
دستگی��ر و در بازرس��ی از مخفیگاههای
آنها بی��ش از  ۲۲۰کیلوگرم انواع مخدر
کشف شده است.وی به جمع آوری  ۴هزار
و  ۹۰معتاد پرخط��ر ۱۳۱ ،معتاد متجاهر
زن و  ۶۰۵کارت��ن خ��واب از سطح معابر
شهری این مناطق اشاره و بیان کرد :افراد
دستگیر شده پس از پاالیش و غربالگری
تحویل مراکز بازپروری شدند.رئیس پلیس
پایتخت ادامه داد :از زمان اجرای این طرح
تاکنون ۸۷ ،بار منزل پالک قرمز به همراه
 ۶۳۵اتاق متعلق به موادفروشان در مناطق
ش��وش ،مولوی و به ویژه منطقه هرندی
پلمپ ش��ده است.این مقام ارشد انتظامی
به تعامل و هم��کاری صمیمانه دادسرای
ناحیه  ۲۰تهران به ویژه سرپرست محترم
این دادسرا جناب آقای ابوالحس��نی وجود
دارد .با پلیس مبارزه با موادمخدر اش��اره و
خاطرنشان کرد :طی این مدت ۱۷ ،مسجد
مس��تقر در این مناطق اقدامات فرهنگی
خ��ود را در راستای سالم س��ازی مناطق
مزبور آغاز ک��رده اند.سردار رحیمی اعالم
کرد :برخورد قاطع ب��ا معتادان متجاهر و
دستگیری خرده فروش��ان موادمخدر این
مناطق و نیز توجه به اماکن و کانونهای
تخلف نظیر منازل جرم خیز و پاتوقهای
خانگ��ی ،کم��اکان در دست��ور کار پلیس
پایتخت قرار دارد.
نجات  27تن از آتش سوزی
ساختمانی در خیابان فالح

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی ش��هرداری تهران گفت :ساختمان
مسکونی در خیابان بهبودی تهران طعمه
حریق ش��د ک��ه در این حادث��ه  ۲۷تن از
ساکنان ای��ن ساختمان نجات یافتند.سید
جالل ملکی در گفت و گو با میزان از آتش
سوزی در ساختمانی در خیابان فالح خبر
داد و اف��زود :ساعت  ۶صبح جمعه حادثه
آتش سوزی ساختمان مسکونی در خیابان
فالح؛ خیابان بهبودی به سامانه  ۱۲۵اعالم
که با توجه به حس��اسیت حادثه ماموران
پنج ایستگاه آتش نش��انی با خودروهای
پش��تیبانی در مدت زمان حدود سه دقیقه
به محل حادثه رسیدن��د.وی ادامه داد :در
قس��مت پارکینگ یک ساختمان  ۵طبقه
 ۱۰واحدی  ۵خ��ودرو پارک بود که آتش
به  ۲خ��ودرو سواری پژو و همچنین یک
دستگاه موتورسیکل��ت رسیده بود.ملکی
ب��ا بیان اینکه آتش کامال ش��عله ور و در
حال سرایت به سایر خودروها و همچنین
طبقات مس��کونی بود افزود :دود بس��یار
غلیظی ساختمان را فراگرفته بود و تعدادی
از ساکنان به ویژه کودکان و سالمندان در
وضعیت نا ایمنی قرار داش��تند.سخنگوی
سازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی
شهرداری تهران ادامه داد :گروهی از آتش
نش��انان با استفاده از دستگاههای تنفسی
وارد طبقات شدند و گروهی دیگر نسبت
به مهار آتش اقدام کردند.وی خاطرنشان
کرد :آتش نشانان در این حادثه با استفاده
از باالبر و حضور در محل موفق شدند ۲۷
زن ،ک��ودک و مرد را سالم از محل حادثه
به سالمت خارج کنند.

