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اجتماعي

وطن امروز شماره 2510

نبضجامعه
وزیر بهداشت طی نامهای به مجامع جهانی
هشدار داد

وقوع فاجعه انسانی در یمن

وزی��ر بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزشکی در نامههای
جداگانه به مجامع جهانی و
وزرای بهداش��ت کشورهای
اس�لامی ،نس��بت به وقوع
فاجعه انس��انی در یمن هشدار داد .به گزارش
«وطنامروز» ،سیدحسن هاشمی در نامههای
جداگانه به رئیس س��ازمان جهانی بهداشت،
وزرای بهداشت کش��ورهای اسالمی و رئیس
اجرایی یونیسف ،نسبت به وقوع فاجعه انسانی
در یمن هشدار داد و خواستار واکنش جامعه
جهانی در برابر این فجایع شد .وزیر بهداشت
ضمن محکومی��ت کش��تار بیرحمانه مردم
بیدف��اع و مظلوم یمن ،اظهار داش��ت :حمله
نظامیان س��عودی به کاروان دانشآموزان در
یمن ،نمونهای کمنظیر از جنایات ضدبشری و
فجایع انسانی است .هاشمی تاکید کرد :یکی
از مهمترین وظایف س��ازمانهای بینالمللی،
جلوگیری از ادامه کش��تار ک��ودکان بیگناه
در هر نقطه از جهان اس��ت و سکوت مجامع
رس��می بینالمللی در برابر چنین جنایاتی،
پذیرفتنی نیست و رعایت حقوق بشر و حفظ
سالمت همه انس��انها ،بویژه کودکان ،زنان و
سالمندان و برخورد با فجایع انسانی وجنایات
جنگی ،وظیفه همه دولتها و س��ازمانهای
بینالمللیاست.

داروهایی که ارز دولتی نمیگیرند

مدی��رکل نظارت ب��ر دارو و م��واد مخدر
س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه همه داروها
در لیس��ت کاالهای گروه اول س�لامت قرار
میگیرند ،گفت :طبق صحبتهای انجام شده
تنها  2حوزه بس��تهبندی دارو و یکسری از
اقالم دارویی که تولید محصول نهاییشان به
میزان کافی در کشور وجود دارد ،از فهرست
دریافت ارز دولتی خارج خواهد شد .علیاکبر
برندگی درباره داروهایی که در لیست کاالهای
گروه اول س�لامت قرار میگیرند و به آنها ارز
دولتی اختصاص خواهد یافت ،به ایسنا گفت:
لیس��ت داروهایی که جزو کاالهای گروه اول
سالمت هس��تند ،ش��امل همه مواد اولیه و
محصول نهایی داروهاس��ت .وی افزود :طبق
بررس��یها و صحبتهای انجام ش��ده تنها 2
حوزه بستهبندی دارو و یکسری اقالم دارویی
که تولید محصول نهاییشان به میزان کافی
در کش��ور وجود دارد از فهرست دریافت ارز
دولتی خارج خواهند ش��د که البته هنوز در
حال بررس��ی آن هستیم .مدیرکل نظارت بر
دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا و دارو ،تاکید
کرد :البته هنوز تعداد کاالهای گروه اولی که
در حوزه دارویی ،ارز دولتی دریافت نمیکنند،
مشخص نیس��ت و در حال نهایی کردن آنها
هستیم.
رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان خبر داد

کشف  ۷۰کانتینر برنج احتکارشده
در بندرعباس

رئی��س پلی��س امنی��ت عمومی اس��تان
هرم��زگان از کش��ف  ۷۰کانتینر برنج احتکار
شده خارجی در بندرعباس خبر داد .به گزارش
تسنیم ،سرهنگ علیاصغر عبادینیک با اعالم
این خبر گفت :در راستای برخورد با اخاللگران
و مفس��دان اقتص��ادی ،شناس��ایی باندهای
سازمانیافتهواحتکارکنندگانکاالهایاساسی
در دستور کار مأموران قرار گرفت .وی افزود :با
اشرافیت اطالعاتی و به دنبال دریافت خبری
مبنی ب��ر دپوی مقادیر زی��ادی برنج خارجی
در یکی از انبارهای حاش��یه شهر بندرعباس،
بالفاصل��ه در یک اق��دام عملیات��ی ،مأموران
تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صنعت،
معدن و تجارت در محل حاضر شدند .رئیس
پلیس امنیت عمومی استان با اشاره به کشف
 70کانتین��ر معادل یکه��زار و  600تن برنج
خارجی در بازرس��ی از محل مورد نظر اظهار
داش��ت :بنا بر اعالم کارشناس��ان ،ارزش این
کشفیات  130میلیارد ریال برآورد شده است.
عبادینیک تصریح کرد :برابر دس��تور قاضی
تعزیرات حکومتی بندرعباس ،مکان موصوف
پلمب و پرونده قضایی در اینباره تشکیل و به
مراجع قضایی ارسال شد.

دوشنبه  22مرداد 1397

با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور انجام میشود

جذب سرباز در شرکتهای دانشبنیان
سردار کمالی :با  3روش سربازان نخبه و تحصیلکرده در شرکتهای دانشبنیان جذب میشوند
سورنا ستاری :ساالنه هزار نفر از نخبگان از سیستم جایگزین پروژه به جای سربازی استفاده میکنند

گروه اجتماعی :رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل
نیروهای مس��لح با بیان اینکه  3روش همکاری با
معاونت علمی برای دوره س��ربازی تحصیلکردهها
داریم ،گفت :دورهها با تأیید رهبر انقالب به صورت
آزمایشی در حال اجراست.
به گزارش «وطنامروز» ،س��ردار موسی کمالی،
رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح
دیروز در نشستی مبنی بر تسهیالت سربازی افراد
فعال در ش��رکتهای دانشبنیان گف��ت 2 :روش
حرفهای و مردمی برای تأمین نیروهای مسلح برای
برقراری امنیت کش��ور وجود دارد که کش��ورهای
گوناگون با توجه به شرایطش��ان و تمهیدات ،منابع
مالی و وضعیت سوقالجیشی یکی از این دو مدل را
انتخاب میکنند .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران
مبتن��ی بر نظام وظیفه ،مدل نظام تأمین مردمی را
انتخاب کرده اس��ت .س��ردار کمالی ب��ا بیان اینکه
مجموعه نیروهای مس��لح  ۵۰درصد نیروی انسانی
خود را از سربازان وظیفه تأمین میکند ،گفت :این
میتواند به اقتصاد کشور و منابع دفاعی کمک کند.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
خاطرنشان کرد :در اجرای اصل  ۱۴۷قانون اساسی،
نیروهای مسلح میتوانند در زمان صلح در راستای
تولید ،آموزش ،بهداشت ،تحقیقات و محرومیتزدایی
به کمک دولت بشتابند .وی با بیان اینکه بیش از ۴۰
درصد از کارکنان نظام وظیفه وارد نیروهای مسلح
میشوند ،گفت :بیشتر این افراد تحصیلکرده هستند
که با توجه به پیش��رفت فناوری اقدامات موثری در
راستای بهکارگیری آنها انجام خواهیم داد.
■■جذب سرباز نخبه در شرکتهای دانشبنیان

سردار کمالی خاطرنشان کرد :واگذاری سرباز به
دستگاههای غیرنظامی و ورود استعدادهای برتر و
نخبگان به این دستگاهها ،گذراندن خدمت سربازی
با ارائه یک پروژه تحقیقاتی و فعالیت در شرکتهای
دانشبنیان به جای سربازی از مواردی است که نظام
وظیفه از افراد تحصیلکرده استفاده کرده است .رئیس
اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح افزود:
از ای��ن رو تصمیم گرفتیم با معاونت علمی طی 3
روش برای نظام وظیفه نخبگان و افراد تحصیلکرده
همکاری کنیم؛ نخس��تین روش س��رباز محقق و
نخبهای اس��ت که بتواند عالوه بر بخش دولتی به
بخش خصوصی نیز وارد شود .برای این منظور ۱۰۰
نفر به صورت آزمایشی با تأیید رهبر انقالب انتخاب
ش��دهاند؛ در این زمینه بنیاد ملی نخبگان ضرورت

اجرایی در نظر گرفته است .وی ادامه داد :در دومین اقتصاد دانشبنیان دانس��ت و اظهار داشت :ساالنه
روش مش��موالن تحصیلکرده (که م��درک الزم را ه��زار نف��ر از نخب��گان و کارآفرینان از سیس��تم
دارند ولی تخصصی ندارند) میتوانند در شرکتهای جایگزین پروژه به جای خدمت س��ربازی استفاده
دانشبنی��ان فعالیت کنند.
میکنند و س��ال گذش��ته
فرآیند  6مرحلهای جذب سرباز
ب��رای این منظور امس��ال 2
نی��ز با پیگیریهای س��ردار
در شرکتهای دانشبنیان
هزار نفر به صورت آزمایشی  1ثبتنام در سامانه  www.sina.bmn.irباق��ری ،رئی��س س��تادکل
در ش��رکتهای دانشبنیان
نیروهای مسلح و تایید رهبر
بررسی شرایط فرد و شرکت
2
فعالی��ت میکنند .س��ردار
انقالب درب��اره ارائه امکانات
کمالی درباره س��ومین روش  3معرفی فرد به ستاد کل نیروهای مسلح جدید در حوزه س��ربازی به
در صورت کسب حدنصاب امتیازبندی
هم��کاری س��تاد نیروهای
توافقاتی رسیدیم که این یک
انجام دوره آموزشی
4
مسلح با معاونت علمی درباره
ن��وآوری جدید در راس��تای
نظام وظیفه گفت :تعدادی از  5تخصیص فرد به شرکت به عنوان وظیفه مامور اس��تفاده بهینه از نیروهای
افراد تحصیلکرده به شرکتها  6انجام دوره خدمت و دریافت کارت پایان خدمت انسانی محس��وب میشود.
برای ارائه خدم��ت خواهند
سورنا س��تاری با بیان اینکه
رفت .برای این منظور  ۵۰۰نفر به صورت آزمایشی کس��بوکارهای دانشبنیان و اس��تارتآپها با 6
ب��ا اجازه فرمانده معظم کل قوا به این موضوع ورود حوزه اصلی سروکار دارند ،گفت :حوزههای مالیاتی،
پی��دا کردهاند تا در رأس مهارتآموزی و اش��تغال گمرکی ،مجوزها ،شهرداری ،تأمین اجتماعی و نظام
فعالیتکنند.
وظیفه از جمله این حوزهها هس��تند که در حوزه
آخر ،ایجاد مسیر برای امریه سربازی در شرکتهای
■■پروژه به جای خدمت سربازی
در ادامه این نشس��ت ،معاونت علمی و فناوری دانشبنیان و اجرای طرحهای تحقیقاتی جایگزین
رئیسجمهور نیروهای انس��انی را پایه اصلی بحث خدمت سربازی را پیگیری کردهایم .معاون علمی

فرمانده ناجا عنوان کرد

بازگشایی مرز خسروی در صورت تأمین امنیت
گروه اجتماع�ی :فرمانده نیروی
پلیس
انتظام��ی از آمادگ��ی ب��رای
بازگشایی مرز خسروی در اربعین در صورت تامین
امنیت از س��وی طرف عراقی خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سردار حس��ین اشتری در حاشیه دیدار با
رئیس پلیس مرزبانی کشور
عراق درباره امنیت مرزهای
مش��ترک میان ایران و عراق
گف��ت :در این دی��دار درباره
امنیت مرزهای مش��ترک و
اشراف بر تحرکات گروههای
تروریستی در طول مرزها تبادل نظر شد و کشور
عراق نیز آمادگ��ی خود را برای ارتقای امنیت در
مرزهای مش��ترک اع�لام کرد .فرمان��ده نیروی
انتظامی درباره برگزاری مراسم اربعین حسینی و
اقدامات انجام شده در این باره تصریح کرد :در این
دیدار ،درباره راهپیمایی اربعین بحث و تبادل نظر
ش��د و هماهنگیهایی نیز شکل گرفت و امسال
نیز این آمادگی را داریم که برای برگزاری هر چه

باشکوهتر راهپیمایی اربعین اقدامات خود را انجام
دهیم ،البته امیدواریم تسهیالت نیز از سوی طرف
مقابل ب��رای تردد امن و راح��ت زائران همچون
سالهای گذشته مهیا شود .سردار اشتری درباره
اینکه آیا مرز خسروی برای تردد بازگشایی خواهد
ش��د؟ اظه��ار کرد :م��ا هم
س��ال گذش��ته و هم امسال
اعالم کردیم برای بازگشایی
ای��ن مرز آمادگ��ی داریم اما
بازگشایی آن بستگی به این
دارد ک��ه ط��رف عراقی نیز
بتواند ب��رای تامین امنیت تردد زائ��ران اقدامات
خ��ود را انجام دهد و اگر این امر اتفاق بیفتد ،مرز
خس��روی باز خواهد ش��د ،البته وزارت خارجه و
وزارت کشور عراق نیز باید با دستگاه دیپلماسی
کش��ورمان هماهنگیهایی را انج��ام دهند و در
صورتی که موضوع به نتیجه برسد ،حتما نسبت
به ارائه خدمات به زائران در مرز خس��روی اقدام
خواهیم کرد.

رئیس پلیس فتای تهران هشدار داد

برخورد با فروش اعضای بدن در فضای مجازی
گ�روه اجتماع�ی :رئیس پلیس
پلیس
فت��ای تهران از برخورد با هرگونه
فعالی��ت در زمینه خرید و ف��روش اعضای بدن در
فضای مجازی با دس��تور قضایی خبر داد .سرهنگ
تورج کاظمی درباره برخی آگهیها که بتازگی در
فضای مجازی درباره خرید و
ف��روش اعضای بدن منتش��ر
شده ،به ایسنا گفت :تیمهای
رصد پلی��س فتا ای��ن موارد
را رص��د کرده و ع�لاوه بر آن
ب��ه ش��کایات و گزارشهای
شهروندان نیز به فوریت رسیدگی میشود؛ در این
موارد کارآگاهان پلیس فتا ،اطالعات و مستندات را
جمعآوری ک��رده و پس از تکمیل آن ،پرونده را به
مقام قضایی ارائه میدهند که در صورت تایید مقام
قضایی نس��بت به برخورد با این موارد اقدام خواهد

ش��د .وی با بیان اینکه مواردی نظیر اینکه آیا فرد
ش��خصا آگهی داده یا افراد سودجو به عنوان دالل
و واسطه دست به چنین اقدامی زدهاند نیز بررسی
خواهد شد ،اظهار کرد :در برخی از این موارد ممکن
است حتی اقدامات مجرمانه و کالهبرداری نیز انجام
ش��ود که پلیس فتا با دستور
قضایی ب��ا آن برخورد خواهد
کرد .وی با اش��اره به اقدامات
پلیس در این باره ،تصریح کرد:
مواردی از این دست با دستور
قضایی در پلیس فتای تهران
در حال پیگیری است و با توجه به اینکه اخیرا چنین
م��واردی در حال رؤیت در فضای مجازی اس��ت ما
نیز حسب دستور نس��بت به شناسایی و رصد این
سایتها و شبکهها و حسابهای کاربری مربوط به
آن اقدام خواهیم کرد.

و فناوری رئیسجمهور با اشاره به تفاهمنامه امضا
شده با ستاد کل نیروهای مسلح گفت :بر اساس این
توافقنامه نیروهای تحصیلکرده میتوانند خدمت
سربازی خود را در شرکتهای دانشبنیان سپری
کنند ،مش��روط بر آنکه در زمان استفاده در داخل
کشور باشند.
همچنی��ن در پای��ان ای��ن نشس��ت محم��د
صاحبکارخراس��انی ،رئی��س مرکز ش��رکتهای
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
با اش��اره ب��ه فرآیند ج��ذب س��ربازان وظیفه در
ش��رکتهای دانشبنیان ،گفت :تس��هیالت ارائه
ش��ده روی سامانه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
( )www.sina.bmn.irقرار دارد و در  2مس��یر
متفاوت ارائه میش��ود به طوری که یک مس��یر از
قبل فعال بوده و برای پروژههای تحقیقاتی اس��ت
که افراد به جای سربازی ،پروژههای تحقیقاتی خود
را در شرکتهای دولتی و نظامی انجام میدهند و
مس��یر دوم این اس��ت که افراد به صورت امریه در
شرکت خودشان کار میکنند .به گفته وی ،مدت
زمان اس��تفاده از این طرح  6تا  12ماه است و این
طرح بزودی اجرایی میشود.

مدیرعامل ستاد دیه مطرح کرد

تأخیر در دریافت مطالبات با مجازات زندان
گروه اجتماعی :مدیرعامل ستاد
قضایی
دیه کش��ور با اس��تناد به هزاران
پرونده قضایی معتقد اس��ت مجازات زندان نهتنها
برای اس��تیفای حقوق مالی غیرکالهبرداری موثر
نیست که دریافت مطالبات شاکیان را نیز به تاخیر
میاندازد .سیداسداهلل جوالیی
به ایرنا گفت :به طور میانگین
مش��اهده س��االنه تا  18هزار
پرونده قضایی در س��تاد دیه
این موض��وع را ثابت میکند
که در اس��تیفای حقوق مالی
غیرکالهب��رداری ،مجازات زندان نهتنه��ا اثرگذار
نبوده است بلکه دریافت مطالبات را ماهها و سالها
به تاخی��ر میاندازد .وی افزود :اگر چه قصد و نیت
برخی شاکیان در اقامه دعوا علیه یک فرد ،مجازات
روحی -روانی مسبب یک حادثه است اما در بیشتر
دادخواهیها و با رجوع به  11هزار پرونده مختومه
این نهاد حمایتی در سال گذشته ،باید گفت در کنار
این موضوع شاکیان ،بیشتر درصدد جبران خسارت

جانی یا مالی وارده هس��تند تا اینکه بخواهند یک
هموطن را به زندان بیندازند و این مسالهای است
ک��ه در محکومیتهای مالی نمود بیش��تری دارد.
مدیرعامل ستاد دیه خاطرنشان کرد :البته اجرای
این موضوع با لحاظ کردن این مساله که سوءنیت
مجرمانه و مقاصد کالهبردارانه
محرز نباشد ،امکانپذیر است،
زیرا در غیر این موارد هر چند
پرونده ،شاکی خصوصی هم
نداشته باش��د اما اگر موضوع
مغای��ر مناف��ع ملی ی��ا نظم
عمومی تشخیص داده شود ،سوای استیفای حقوق،
تنبیه کیفری و قانونی مرتکب مورد تاکید است .وی
افزود :به طور کلی میتوان گفت امروز حبسزدایی
از زندانها هرچند ب��ا تاکیدات مکرر رهبر انقالب
م��ورد توج��ه ق��رار دارد ام��ا در قب��ال قریب به
 14هزار زندانی جرائم غیرعمد که در ندامتگاههای
کشور بس��رمیبرند ،این سیاست بیش از پیش به
اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیاز دارد.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعالم کرد

تکمیل ظرفیت اعزام زائران عتبات در ایام عرفه
گروه اجتماعی :مدیرکل عتبات
زیارت
عالیات س��ازمان ح��ج و زیارت
از تکمیل ظرفیت اع��زام زائران در ایام عرفه خبر
داد و گف��ت ثبتنام برای اعزام از  ۳۰مرداد تا ۱۰
ش��هریورماه از امروز آغاز میشود .مرتضی آقایی
درب��اره ثبتن��ام مش��تاقان
زیارت عتبات عالیات به مهر
گفت :مقدمات ثبتنام برای
اع��زام زائ��ران از  ۳۰مرداد تا
 ۱۰ش��هریور فراهم شده و از
امروز  ۲۲مرداد ثبتنامها آغاز
میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت
عتبات ،ب��رای اعزام در ای��ن تاریخ ثبتنام کنند.
وی اظهار داش��ت :ظرفیت اعزام در این دوره ۳۰
هزار نفر است و تا زمانی که ظرفیت تکمیل شود
ثبتنام ادام��ه دارد .وی همچنین درباره ثبتنام

زائران عتبات در ای��ام عرفه گفت :در حال حاضر
ثبتنامهای عرفه از مدتی قبل آغاز شده و در طول
عملیات اعزام زائران که تا  ۲۹مردادماه اس��ت ،در
ط��ول یک ماه  ۷۵تا  ۸۰ه��زار نفر اعزام خواهند
شد .آقایی از تکمیل ظرفیت ثبتنام عرفه خبر داد
و گفت :تاکنون  ۴۰هزار نفر
برای اعزام ثبتن��ام کردهاند
که طی مدت مذک��ور اعزام
میش��وند .مدیرکل عتبات
عالیات سازمان حج و زیارت
درب��اره تامی��ن ارز مورد نیاز
زائران عتبات تصریح کرد :چنانچه دولت ارز مورد
نیاز زائران عتبات را تامین کند برای ارائه خدمات
مشکلی نخواهیم داشت اما اگر ارز تامین نشود با
مشکالتی روبهرو میشویم و این موضوع در قیمت
اعزامها نیز تاثیر خواهد گذاشت.

آوای شهر
عضو مجمع نمایندگان استان تهران:

«افشانی» مشمول قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان میشود

عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت:
نباید افراد و مدیران را در هر بخش و س��ازمانی
ب��ه دالیل گوناگ��ون از قانون من��ع بهکارگیری
بازنشستگان مستثنا کرد .محسن علیجانی در
پاسخ به این پرسش که آیا برای اعمال قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان درباره شهردار تهران نیاز
به استفس��اریه است به خانه ملت گفت :مصوبه
منع بهکارگیری بازنشستگان یکی از طرحهای
اثرگ��ذار در کش��ور اس��ت ،با توجه به ش��رایط
اشتغال کش��ور و اینکه بسیاری از بازنشستگان
در مشاغل دوم فعالیت میکنند؛ باید شرایط را
برای فعالیت جوان��ان فراهم کرد .نماینده مردم
تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمشهر و پردیس در
مجلس ،افزود :طبق اظهارات مدیران س��ازمان
امور اداری و اس��تخدامی این قانون شامل 110
نفر میش��ود اما بررس��ی نمایندگان در مجلس
نشان میدهد این قانون شامل  400مدیر ردهباال
و در مجموع در قوای س��هگانه ،ش��هرداریها و
نهادهای عمومی غیردولتی  4هزار نفر مشمول
این قانون میشوند .وی با اشاره به اینکه مصوبه
منع بهکارگیری بازنشستگان فضای قابل قبولی
میان جوانان درباره توجه به اش��تغال این قش��ر
ایجاد کرد ،افزود :این قانون شامل همه مدیران
مورد تاکید در قانون از جمله ش��هردار تهران و
تمام نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری
و جهاد دانشگاهی نیز میشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
خبر داد

اجرای طرح «کاهش» از اول آبان
در کل پایتخت

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
اع�لام کرد از اول آبانم��اه طرح کاهش ()LEZ
اجرای��ی میش��ود .به گزارش ایس��نا ،محس��ن
پورسیدآقایی با اعالم اجرای طرح کاهش از اول
آبانماه در همه سطح شهر به صورت  ۲۴ساعته،
گفت 2 :مساله آلودگی هوا و ترافیک دغدغه مهم
تهرانیهاست که همه برنامههای ما نیز حول این
موضوع میگ��ردد .وی با بیان اینکه امروز برنامه
ما فراروی حل مشکل آلودگی هوا متمرکز شده
است ،گفت :بر اساس آمارها ساالنه  5هزار نفر بر
اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان میدهند و
این در حالی اس��ت که  ۷۰درصد آلودگی هوای
تهران نیز ناشی از تردد وسایل حملونقل است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه تالش کردیم
در اولی��ن گام معاینه فن��ی در تهران را جدیتر
بگیری��م ،ادام��ه داد :از اول آبانماه طرح کاهش
در کل ش��هر تهران تس��ری مییابد و باید همه
خودروهای متردد معاینه فنی داشته باشند .وی
با بیان اینکه مرحله دوم از اول آبانماه به صورت
 ۲۴ساعته و  7روز هفته اجرایی میشود ،گفت:
دوربینه��ا خودروهای فاقد معاینه فنی را از اول
آب��ان جریمه میکنند و جریمه  ۵۰هزار تومانی
در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی است .وی
همچنین از دستور روز گذشته استاندار تهران خبر
داد و گفت :اس��تاندار تهران طی نامهای به همه
کارخانجات ،ارگانها و دستگاهها اعالم کرده است
حق ندارند برای تامین سرویس کارکنانشان با
پیمانکارانی قرارداد ببندند که اتوبوسهایشان
فاقد معاینه فنی است و امیدواریم زمستان امسال
شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم.
مدیرکل محیطزیست استان تهران:

نیمی از اتوبوسهای شهری
فرسوده است

مدیرکل محیطزیس��ت اس��تان تهران برای
جلوگی��ری از آلودگی هوا گف��ت :در حال حاضر
بیش از  ۳هزار اتوبوس ش��هری تهران فرس��وده
است که برای رفع آلودگی هوا عالوه بر اینها باید
از تردد خودروهای س��رویس ادارهها و ارگانهای
نظامی ب��دون معاینه فنی نی��ز جلوگیری کرد.
کیومرث کالنتری ،مدیرکل محیطزیست استان
تهران درباره ناوگان حملونقل اتوبوس شهری و
آلودگیهای آن به فارس اظهار داشت :قرار شده
است اتوبوسهای شرکت واحد،ادارهها و ارگانهای
نظامی از ابتدای آبان بدون داشتن معاینه فنی در
شهر تهران تردد نداشته باشند .کالنتری با بیان
اینکه در حال حاضر امکان جایگزینی بیش از 50
درصد اتوبوسها وجود ندارد،گفت :بهتر است با
وجود این شرایط اتوبوسهای موجود رفع اشکال
ش��وند و معاینه فنی بگیرند تا اگر حداقل ظاهر
مناسبی ندارند هوا را آلوده نکنند .وی افزود :معاون
حملونقل ش��هرداری تهران تعهد داده از ابتدای
آبانماه اتوبوسهای ش��هری به هیچ وجه بدون
معاینه فنی در شهر تردد نخواهند کرد؛ همچنین
اتوبوس سرویسهای ادارهها و ارگانهای نظامی
نیز باید مجوز معاینه فن��ی را دریافت کنند .وی
با بیان اینکه خودروهای سنگین باید فیلتر دوده
و کاتالیزور را تعویض کنند تا از بروز آلودگیهایی
نظیر س��ال گذشته جلوگیری شود ،ادامه داد :در
حال حاض��ر بیش از  6هزار اتوبوس ش��هری در
تهران وجود دارد که بیشتر از نصف آنان فرسوده
است.

