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صفحات اجتماعی و مدیران آنها زیر ذره بین پلیس

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از رصد مستمر صفحات اجتماعی
خبر داد .ســرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با میزان ،با اشاره
به رصد مســتمر صفحات اجتماعی از سوی پلیس فتا ،گفت :در
این خصوص شناسایی صفحات فال و دعانویسی از سوی پلیس
فتا انجام میشــود .وی با بیان اینکه به هیچ وجه مسدودسازی
صفحات اجتماعی در حوزه کار پلیس فتا نیســت ،افزود :مراجع
قضایی کارهای الزم را انجام میدهند و ما نسبت به شناسایی این
نوع صفحات اقدام کرده و مراتــب را به مراجع ذی صالح اعالم

میکنیم .ســرهنگ کاظمی با بیان اینکه شناسایی
صفحــات متخلف در فضای مجازی به درســتی از
ســوی پلیس فتا در حال انجام است ،تصریح کرد:
تعداد این نوع صفحات در فضای مجازی زیاد است.
وی ادامه داد :برخورد با تخلفهای رخ داده در فضای
مجازی مربوط به بخشهــای دیگر پلیس بوده که اقداماتی نیز
انجام شــده اســت .رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه
آمار دقیقی از تعداد برخوردهــا با صفحات مجازی غیرمجاز در

اجتماعی

حال حاضر در دســترس نیست ،گفت :طبق مجوز
قانونی برخوردهای مقتضی با این نوع تخلفات انجام
میشــود .وی در پاسخ به این ســوال که آیا امکان
ردیابی مدیران کانالهــای تلگرامی در صورت بروز
تخلف وجود دارد یا خیر ،افزود :با توجه به اینکه این
شبکه اجتماعی در کشور فیلتر است و توصیه شده که کاربران از
این شبکه استفاده نکنند ولی ما تالشهای فنی خود را انجام داده
و امکان شناسایی وجود دارد.

گفتوگوی آفتاب یزد با اسماعیل آذری:
«ماه مهر» در 

بیعدالتی
در آموزش

عکس تزئینی است
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :ســال تحصیلی
گذشــته با حــوادث تلخی همراه بــود و همین
موضوع نیــز لزوم توجــه به مــدارس ،به ویژه
مدارس موجود در شهرســتانها و روســتاهای
کمتر برخوردار را افزایــش میدهد .تکرار آتش
ســوزی در مدارس به دلیل وجود بخاری نفتی
کــه اینبار یک مــدارس ابتدایــی در زاهدان را
هدف قــرار داده بود ،حادثه دلخراشــی بود که
ســال گذشــته حوزه آموزش را تحت تاثیر قرار
داد و بــار دیگر توجهات را به مدارس موجود در
شهرستانها جلب کرد .پس از آن هم تنبیه بدنی
در مدارس ،ســرویسهای مدارس غیر استاندارد
و پلمپ مدارس سبب بهوجود آمدن حواشی در
حوزه آموزش کشور شد .همه اینها نشان میداد
که وزیر تازه نفس دولت دوازدهم راه ســختی را
در پیــش دارد امــا چیزی که امروز شــاهد آن
هســتیم این اســت که از زمان تغییر مدیریت
در حــوزه آموزش تا کنون اقدامــی در رابطه با
مشــکالت موجود صورت نگرفته و هر چه هست
صحبت و طرح مســئله اســت .آن هم مسائلی
کــه بارها و بارها در مورد آنها صحبت شــده و
کارشناســان زیادی آنها را ریشه یابی کردهاند.
همچنــان مــدارس کمتر برخوردار در شــرایط
سخت آموزشــی به سر میبرند ،هنوز هم خیلی
از دانــش آموزان در روســتاها بــرای رفتن به
مدرســه باید راههای صعب العبوری را بپیمایند
و همچنان خیلی از دختران در شهرســتانها و
روستاهای محروم به دلیل نبود مدارس در محل
سکونتشــان مجبور به ترک تحصیل هســتند؛
بخاری نفتی هنوز هم تنها وســیله گرمایشی در
خیلی از مدارس به شــمار میآید و محرومیت و
نبود عدالت آموزشــی همچنان زندگی خیلی از
دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده است .برخی
از کودکان تبعه افغانستان نیز در کنار شماری از
دانش آموزان ایرانی از مهر جاماندهاند و مهر برای
آنها رنگ و بوی روز اول مدارس ندارد.
>آمارها چه میگویند؟

آمارهای منتشر شده نشــان میدهد  20درصد
دختران دبیرستانی در مناطق محروم مجبور به
ترک تحصیل هستند 24 ،درصد از بازماندگان از
تحصیل در مناطق محروم زندگی میکنند و سه
استان سیســتان وبلوچستان ،هرمزگان و کرمان
رکورددار بیشــترین آمار بازماندگان از تحصیل

آمارهای منتشر شده نشان میدهد  20درصد دختران دبیرستانی در مناطق
محروم مجبور به ترک تحصیل هستند 24 ،درصد از بازماندگان از تحصیل در
مناطق محروم زندگی میکنند و سه استان سیستان وبلوچستان ،هرمزگان و
کرمان رکورددار بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل هستند
هســتند .با ایــن اوصاف به نظر میرســد بحث
عدالت در حوزه آموزش موضوعی است که هیچ
توجهی نسبت به آن صورت نمیگیرد و گواه این
موضوع نیز نتیجه کنکور ســراری سال  98است
کــه رتبههای برتر آن هیچ یک از مدارس دولتی
نبودند .مدارس روســتاها به قدری در شــرایط
نا مطلوب به ســر میبرند که حتی حداقلهای
آموزشــی را هم ندارند ،چطور میتــوان انتظار
داشــت که این مدارس قبولــی کنکور به همراه
داشته باشند؟
>آموزش و پرورش
       مدارس را خودیاری کرده است

اسماعیل آذری ،طلبه نام آشنایی است که خیلیها
او را به عنوان طلبه کتابخوان میشناسند .او که
به دلیل فعالیتهایش در روستاهای محروم این
گفتوگو
روزها در فضای مجازی مشهور شده در 
بــا آفتاب یزد از دیدههایــش در مدارس محروم
روســتاهای کهگیلویه و بویر احمد میگوید .او
معتقد است« :بزرگ ترین مشکلی که در مدارس
با آن رو به رو هستیم نبود سرانهای برای مدارس
اســت .االن هیچ کدام از مــدارس پول ندارند و
آموزش و پرورش آنها را خودیاری کرده اســت.
آموزش و پرورش به مــدارس گفته که از مردم
یا معلمین یا حتــی خیرین کمک بگیرید و من
احســاس میکنم دولت آموزش و پرورش را کال
کنار گذاشــته اســت .االن مدارس حتی قدرت
خریــد یک المپ را هــم ندارند .هیــچ کدام از
مدارس حتی نمیتوانند حداقلهای خود را تهیه
کنند ،وقتی هم که اعتراض میکنیم میگویند از
کمکهای مردمی و خیرین استفاده کنید! این در
شرایطی است که خیلی از مردم در این روستاها
توان مالی ندارند و کامال در فقر به سر میبرند».
>دولت آنچنان بهایی به امر آموزش نمیدهد

او در ادامــه تاکید کرد«:االن اول مهر اســت و
مــدارس نیاز به زیبا ســازی دارنــد اما مدارس
روســتایی که من تا کنون از نزدیک دیدم حتی
ســرویس بهداشتی هم نداشتند چه برسد به امر
زیبا سازی و این دست مسائل ،خیلی از مدارس
هنرســتان که در روستاها وجود دارند حتی یک
کارگاه آموزشی هم ندارند ،این بچهها چطور باید
درسهای عملیشان را یاد بگیرند؟ یا در مقطع
ابتدایی ما درس کار و فنــاوری داریم اما بچهها

کامپیوتر را حتی از نزدیک ندیدهاند! حتی دفتر
مدیرشان هم کامپیوتر ندارد .به همین دلیل من
معتقدم که برخی تصمیمگیران آنچنان بهایی به
امر آموزش نمیدهد و هیــچ برنامهای برای آن
ندارند وگرنه اوضاع آموزشی کشور امروز این طور
نبود».
>یک چهار دیواری به نام مدرسه

او در رابطــه با بخاریهای نفتــی میگوید« :در
مناطق روســتایی ،خیلی از مناطق هســتند که
اصال گاز ندارند ،یعنی گاز کشــی صورت نگرفته
اســت ،اگر هم روستایی گاز داشته باشد مدرسه
گاز نــدارد! به همین خاطــر میگویم خیلی از
مدارس هستند که هنوز هم وسیله گرمایشیشان
در بهترین حالت همان بخاری نفتی است ،خیلی
از مدارس حتی برق و لوله کشی آب هم ندارند.
خیلیها حتی سرویس بهداشتی هم ندارند.حتی
حیاط مدرســه نیز در خیلی از مــدارس وجود
ندارد .فقط یک چهار دیواری اســت که اسم آن
را مدرسه گذاشــته اند! طبیعی است که بچهها
برای رفتن به چنین مدارســی اشــتیاق ندارند!
به همین دلیل هم ما با ترک تحصیلهای زیادی
رو به رو میشویم».
>ارادهای برای مقابله با تنبیه بدنی
       وجود ندارد

او تصریح کرد«:مشــکل دیگــری که با آن رو به
رو هستیم این است که خیلی اوقات در مدارس
ابتدایی برای پســران تنبیه بدنــی وجود دارد و
آمــوزش و پرورش اراده جدی برای مقابله با این
امــر ندارد چون هنوز هم به وفور در مناطقی که
من میبینم وجود دارد .از طرف دیگر در مناطقی
که من هســتم ترک تحصیل دختــران خیلی
بیشــتر از پسران اســت .من چند وقت پیش به
یک روســتایی رفتم ،یکی از دختران آن روستا
التماس میکــرد که من پــدرش را راضی کنم
که او بتواند در مقطــع راهنمایی درس بخواند،
پدر هــم میگفت من چطور اجازه بدهم دخترم
درس بخواند در شــرایطی کــه اگر او بخواهد به
اولین مدرســه راهنمایی نزدیک مدرسه ما برود
بایــد یک ســاعت و نیم در راه باشــد ،از طرف
دیگــر اگر یک بــرف یا باران ببارد جاده بســته
میشــود و انواع و اقســام حیوانات وحشی هم
در این راهها وجود دارند .خوابگاه شــبانه روزی

هم که در ایــن نزدیکیها وجود ندارد و من هم
توان مالی ندارم که او را به خوابگاه شــبانه روزی
شهر دیگری بفرستم! مشکل بزرگی که امروز در
روستاها وجود دارد و آموزش و پرورش بهایی به
آن نمیدهد این اســت که مدارس راهنمایی و
دبیرستان از روستاها خیلی دور است و دانشآموز
باید نزدیک به  2ســاعت پیــاده روی کند تا به
یک روستا برسد .آموزش و پرورش هیچ نظارتی
نسبت به این موضوع ندارد که حتی کمک هزینه
سرویس مدرسه بدهد .حیوانات درنده هر لحظه
دانــش آموزان را تهدیــد میکنند و جادهها هم
معموال با اولین برف و باران بسته میشوند .اینها
عامالنی هســتند که دانش آموزان را به ســمت
ترک تحصیل سوق میدهند و آموزش و پرورش
برای آنها هیچ برنامه ریزی ندارد».
>در بحث آموزش ،عدالتی وجود ندارد

او درباره عدالت آموزشی میگوید« :من به عنوان
کســی که با محرومیت در آمــوزش از نزدیک
سر و کار داشــتم ،وقتی یک مدرسه را در شهر
میبینم که کولــر گازی دارد در حالی که چند
خیابان آن طرف تر یک مدرسهای وجود دارد که
حتی پنکه هم ندارد و بچه مجبور است در گرمای
مهر ماه سر کالس بنشیند ،مطمئن میشوم که
در بحث آموزش ،هیچ عدالتــی وجود ندارد .در
مدارس نمونه دولتی همه جــور امکاناتی وجود
دارد اما در مــدارس دولتی حداقلها هم به زور
وجود دارد .حاال همین را بیاوریم در روســتاهای
محرومــی که حتــی حداقلهای آموزشــی هم
ندارند ،کدام عدالت آموزشی این طور است که در
یک مدرسه حتی سرویس بهداشتی و آب و برق
و گاز وجود نداشته باشد؟ کدام عدالت آموزشی
باعث میشود که دانش آموز در مدرسه آب شرب
نداشته باشد؟ بچههای مدارس در روستاها حتی
برای دستشویی هم به خارج از مدارس میروند،
آب شرب ندارند! اینها مسائلی هستند که نشان
میدهد عدالتی در بحث آموزش وجود ندارد».
با همه این اوصاف مشــخص اســت که عدالتی
در بحث آموزش کشــور وجود ندارد و عزمی هم
بــرای پرداختن به این موضــوع وجود ندارد و با
همه این کمبودها و ســختیها باز هم یک سال
تحصیلی جدید شــروع میشود و مسلما باز هم
هیچ مســئولی پاســخگوی کمیها و کاستیها
نخواهد بود.

تاکید فیفا برای حضور زنان در استادیوم

آفتاب یزد – گروه اجتماعــی :ورود زنان به
ورزشــگاه چند وقتی اســت که به یک دغدغه
اجتماعی تبدیل شــده و هر کســی درباره آن
چیــزی میگوید ،یکــی میگویــد ورود زنان
به ورزشــگاه جایز نیســت ،دیگــری میگوید
زیرســاختها برای ورود زنان به ورزشــگاهها
مهیا نیست و برخی نیز معتقدند با ایجاد دیوار
شیشــهای به دور زنان در ورزشگاه میتوان آنها
را از خطرات احتمالی محافظت کرد .نکته حائز
اهمیــت ضرب االجل فیفا بــرای ورود زنان به
ورزشگاه بود که سبب شد تا چندی پیش معاون
وزارت ورزش از فراهم شدن شرایط برای حضور
زنان تنها در بازیهــای ملی فوتبال خبر دهد؛
جیانی اینفانتینــو ،رئیس فیفا که پیش از جام
جهانی روسیه ،در دیدار با حسن روحانی ،رئیس
جمهور کشــورمان در پاویون فرودگاه مهرآباد،
خواستار تغییر سیاستهای ایران درمورد ورود
زنان و دختران ایرانی به ورزشــگاهها شــده و
پاســخهای امیدوارکنندهای نیز دریافت و بعد
از آن هم به بهانــه حضور در دیدار فینال لیگ
قهرمانان آســیا در تهران بــا جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور و ســلطانی فر وزیر ورزش و
جوانان ،دو عضو دیگــر کابینه نیز صراحتا این
خواسته بزرگترین نهاد ورزشی جهان را مطرح
کرده بود ،روز پنجشنبه با صدور بیانیهای رسمی
بر این خواسته ،اصرار ورزید.
>فیفا :موضع ما شفاف و قاطع است

در بیانیهای رســمی که با امضای رئیس فیفا بر
روی وبسایت رســمی و پربیننده فدراسیون
بینالمللی فوتبال قرار گرفته است ،در رابطه با
تداوم ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاه
این طور نوشــته شــده« :امیدوارم فدراسیون
فوتبال ایران و مســئوالن این کشــور ،متوجه
خواســتههای متعدد ما در مــورد این وضعیت
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غیرقابل قبول شــده باشند .در چند وقت اخیر،
من و بخــش اداری فیفا بارها بــا آنها تماس
گرفتهایم .ما نمایندگانــی از اعضای فیفا را در
ایــران داریــم و منتظرم اخبار خوبــی از آنها
بشــنوم .موضع ما شفاف و قاطع است؛ زنان در
ایران باید اجازه حضور در ورزشگاههای فوتبال
را داشــته باشــند .ما متوجه هستیم که پیش
از این کار باید گامهایی برداشــته شــود تا این
حضور در مسیری امن و مناسب باشد ،اما اکنون
زمان ایجاد این تغییرات فرا رسیده و فیفا توقع
پیشرفت مثبت در این مسأله را از بازی خانگی
تیــم ملی فوتبال ایران در ماه اکتبر (ماه آینده)
دارد».
نکتــه مهم ایــن بیانیه جدید ،اشــاره و تأکید
مستقیم فیفا بر مســابقات تیم ملی است و به
نظر میرسد ،نهاد جهانی فوتبال ،به دلیل ضعف
ایران در اصالح زیرساختها ،فعال تمرکز خود را
از مسابقات باشگاهی و لیگ داخلی ایران برداشته
است .لیگ برتر از اجرای الزامات قانونی ،شامل
بلیت فروشــی آنالین و شماره گذاری صندلی،
عاجز بوده است؛ چه رسد به ساخت ورودیهای
مجزا و سرویسهای بهداشــتی جداگانه برای
حضور زنان! با این حال میتوان یقین داشــت
که فیفا در مورد بازیهای ملی جدی اســت و
نباید به راحتی از کنار آن گذشت ،چون میتواند
محدودیتها و جریمههایی را برای فوتبال ایران
در پی داشته باشد.
>حضور بانوان در بازیهای ملی

محمدرضا داورزنی ،معاون توسعه ورزش قهرمانی
و حرفهای وزارت ورزش چندی پیش دراینباره
گفته بود«:در شرایط فعلی امکان حضور بانوان
جهت تماشــای «رقابتهای باشگاهی فوتبال»
وجــود ندارد و شــرایط بــرای حضــور بانوان
در«بازیهای ملی فوتبال» فراهم شــده است».

بنابر گفته داورزنی احتمــاال از اولین بازی تیم
ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال،
زنان در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت.
این مقام وزارت ورزش از تفکیک جنســیتی در
ورزشگاه آزادی از جمله ورودیهای مجزا ،محل
نشســتن و سرویسهای بهداشــتی جداگانه و
محل رفت و آمدهای جداگانه خبر داده و تاکید
کرد شرایط به گونهای است که «هیچ اختالطی
بین حضور بانــوان و آقایان وجود ندارد ».پیش
از این نیز مسئوالن اعالم کرده بودند که امکان
حضور زنان در ورزشگاهها برای بازیهای لیگ
وجود ندارد و حتی برخی رســانهها هم گزارش
داده بودند کــه برای بازیهــای ملی ظرفیت
مشخصی برای زنان در نظر گرفته خواهد شد.
وزیــر ورزش و جوانان نیــز در این رابطه گفته
است« :زیرســاختهای الزم برای حضور بانوان
شامل ورودی ،معبر ،مکان و خدمات ویژه رفاهی
بصورت جداگانه در تمام اســتادیومهای ملی و
بزرگ فراهم و آماده شده است».
مسعود سلطانی فر با اشاره به حضور تماشاگران
زن در ســالن مســابقات رشــتههای والیبال،
بســکتبال و هندبال نیز گفته بــود« :با رعایت
تمام مالحظات شــرعی و فرهنگی تماشاگران
بیننده مســابقات در رشتههای دیگر هستند و
با هماهنگی ،برنامه ریزی و پیش بینیهای الزم
صورت گرفته با عوامل انتظامی ،امنیتی و وزارت
کشور ،تماشاگران زن در بازیهای ملی با استفاده
از امکاناتی که برای آنها فراهم شده است ،حضور
پیدا خواهند کرد».
او درباره امکان حضور تماشاگران زن در بازیهای
لیگ برتر فوتبال گفت«:امیدواریم با مناســب
شــدن فضای اســتادیومهای ورزشی و رعایت
کامل موازین شرعی و فرهنگی توسط هواداران
تیمها در آینده نیز بتوانیم شرایط حضور بانوان
را در مســابقات لیگ برتر فراهــم کنیم و این

موضوع نیازمند بررســی جامع تر و کامل تر در
آینده میباشد».
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه با حضور
بانوان در اســتادیومهای ورزشــی موافق است،
گفت« :وزارتخانه و فدراســیون فوتبال با کمک
نیروهای انتظامی و نهادهای مســئول ،توانایی
تامین شــرایط کامل ،رفاهی و امنیتی با رعایت
مالحظــات شــرعی را دارد ».وی با اشــاره به
انعکاس برخی اخبار دربــاره مغایرت دیدگاهها
در دولــت در این خصوص گفت« :در این مورد
همراه و هماهنگ هســتیم و بــا رعایت تمامی
موازین شــرعی و مواردی کــه حریم و حرمت
بانــوان تماشــاگر را حفظ میکند ،انشــاءاهلل
اقدامات مقتضی بعمل خواهد آمد».
>ورود گزینشی زنان

با این حال پیش از این در موارد معدود و برای
جلوگیــری از محرومیتهــای احتمالی ،اجازه
حضور محدود و گزینشــی زنان در استادیومها
صــادر شــده بــود ،از جمله در جریــان بازی
برگشــت فینال جام قهرمانان باشگاههای آسیا
میان پرســپولیس و کاشــیما آنتلــرز ژاپن که
ســال گذشته در استادیوم آزادی برگزار شد .به
نظر میرســد گره کور ورود زنان به ورزشگاهها
پــس از گــذر از پیچیدگیهای فــراوان حاال
در مرحلــهای قرار دارد که در صورت گشــوده
شــدن نه تنها منجر به باز شــدن قفل درهای
ورزشگاهها میشــود ،بلکه شرایط سهیم شدن
زنــان و دختران را در شــادی جمعی ،که حق
همه هواداران ورزش و زنان ایرانی است ،فراهم
میکند .با توجه به اظهارات معاون وزیر ورزش،
به نظر میرســد زنان میتوانند در اولین بازی
تیم ملی فوتبــال حضور پیدا کنند و امیدواریم
که این حضور مثل موارد قبل گزینشی نباشد.
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افضلی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران شد
برای نخستین بار مدیر عامل شرکت دخانیات ایران از بین مدیران با تجربه ،با سابقه و خوش نام
شرکت دخانیات انتخاب شد .به گزارش ایلنا ،سیاوش افضلی که  ۱۵سال سابقه مدیریت در شرکت
دخانیات از کارشناسی ،رئیس اداره ،مدیر استان و عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی واقتصادی را
دارد به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران انتخاب شد.گفتی است
سیاوش افضلی دارای مدرک دکتری مدیریت پیشرفته کسب و کار از دانشگاه تهران بوده است.

نقل قول
نمیتوانیم قسم بخوریم
که هیچ تخلفی وجود ندارد

رئیس ســازمان غذا و دارو
ضمــن اشــاره بــه تحقق
شعارهای اقتصاد مقاومتی
در حوزه دارو ،تاکید کرد :به
طور قطع یقین میگوییم
کــه داروهــای ایرانــی از
کیفیت باالیی برخوردارند .به گزارش ایسنا،
دکتر محمدرضا شانهســاز گفت :از آنجایی
که در صنعت داروســازی تالش میکنیم که
مردم با قیمت مناســبتر و بیمهها با هزینه
کمتــر بتوانند دارو را تامیــن کنند و قیمت
تمام شده برای مردم کمتر شود ،هیچوقت در
بحث مارکتینگ دارو هزینهای را پیشبینی
نمیکنیــم .همین موضوع باعث شــده که
شــرکتهای دارویی حرکت جدی در زمینه
تبلیغــات انجام ندهند و ایــن معضلی برای
بخش صادرات دارو در کشور است .شانهساز
در پاسخ به ســوالی درباره مباحث مربوط به
مافیای دارو گفت :به هر حال در حوزهای که
گردش مالی باالیی در اقتصاد دارد ،ارز باالیی
را به خود اختصــاص میدهد و این ارز چند
نرخی است ،نمیتوانیم قسم بخوریم که هیچ
تخلفی وجــود ندارد ،اما بحث تخلف فقط به
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مرتبط نیست؛
آنچــه که در حوزه تخلفــات دارویی ،نظام و
دولت دربارهاش تصمیم گرفتهاند این اســت
که با شکلگیری سامانههای کنترلی قوی و
هماهنــگ بتوانیم نظارتها را افزایش دهیم.
وی افزود :در حــال حاضر نظارتها افزایش
یافته و به تبع آن میزان تخلفات کمتر شده
است.

ستون سبز
پورسیدآقایی مطرح کرد

ابرازنگرانی
از معاف شدن خودروسازان
از نصب فیلتر دوده

معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
تهــران گفت :درخواســت ایــران خودرو
دیزل میتواند مقدمه معاف شــدن ســایر
خودروســازان از نصب فیلتر دوده باشــد.
توگو با ایلنا،
محسن پورســیدآقایی در گف 
در واکنش به تقاضــای ایران خودرو دیزل
مبنی بر حذف فیلتر دوده اظهار داشــت:
این درخواست مربوط به کامیونهای ایران
خودرو دیزل اســت و ربطی به اتوبوسهای
شــهری ندارد .وی اظهار کــرد :با توجه به
اینکه این کامیونها برونشــهری هستند،
فعال روی هــوای تهران اثر نــدارد .معاون
شــهردار تهران در ادامه تصریــح کرد :اما
ایــن کار میتوانــد مقدمه معاف شــدن
ســایر خودروســازان از نصب فیلتر دوده
باشد که مســئلهای بسیار خطرناک است.
پورسیدآقایی با بیان اینکه به نظر میرسد
این خبر توســط رسانهها بزرگنمایی شده
باشــد ،در توضیح دالیل آن گفت :دستور
آقای جهانگیری که در این نامه ذکر شــده
به منزله یک توصیه به وزیران ذیربط برای
مساعدت اســت و قطعا عملیاتی شدن آن
نیاز به تصویب مراجع قانونی دارد ،زیرا الزام
نصب فلیتر یک الزام قانونی است و تنها با
دستور وزیر صنعت قابل لغو نخواهد بود.

آسیب

آماری از گردش مالی
متکدیاننداریم

مدیر کل امور اجتماعی اســتانداری تهران با
بیــان اینکه آماری از گــردش مالی متکدیان
نداریــم ،گفت :جمعآوری کــودکان خیابانی
کمافیالسابق در حال انجام است و وزیر کشور
نیز دستور دادهاند که این موضوع تا زمانی که
ساالنه به کاهش  ۵درصدی جمعیت کودکان
خیابانی برسیم تا سال  ۱۴۰۰باید انجام شود.
گفتوگو با ایلنا تصریح کرد:
فرزانه مروستی در 
تاکنون تعدادی از کودکان خیابانی جمعآوری
و ساماندهی شدهاند که از این تعداد تقریبا ۸۶
تا  ۸۷درصد کودکان اتباع خارجی هســتند.
در مســائل اجتماعی یکــی از موضوعاتی که
مطرح میشود ،بحث مداخله در بحران است
و ساماندهی کودکان خیابانی در حقیقت به
نوعی مداخله در بحران محســوب میشــود.
این برنامه باید به طور مستمر انجام شود ،اما
به مــوازات آن نیز باید برنامههای میان مدت
و بلندمدت برای جلوگیــری از ورود کودکان
خیابانی داشته باشیم .مدیر کل امور اجتماعی
استانداری تهران با بیان اینکه براساس قوانین
موجود در کشــور ،کار کودکان زیر  ۱۵سال
ممنوع است ،تصریح کرد :اگر تکدیگری را کار
فرض کنید ،براســاس قانون ،کار کودکان زیر
۱۵سال ممنوع است .همچنین اگر دستفروشی
کودکان بر سر چهارراهها را تکدیگری بدانیم،
طبق ماده  ۷۱۳قانون کسی که طفل صغیری
را بــه تکدیگری وادار کند به  ۳تا یکســال
حبس محکوم میشود و قطعا دستگاه قضایی
برخوردهای الزم را در این زمینه خواهد داشت.

گزارش
شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی:

بنزینتوزیعیتهران
استاندارداست

آفتاب یزد – گــروه اجتماعی:روز شــنبه
آفتابیزد گزارشی را با عنوان «این اندازه گوگرد
در بنزین از کجا آمده اســت؟» را منتشر کرد
کــه به گوگرد بیش از حــد موجود در بنزین
و مشــکالتی که بهوجود مــیآورد ،پرداخته
بود .در بخشــی از این گزارش آمده است«:بر
اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،نتایج آنالیز محتوای گوگرد موجود در
نمونهبرداریهای صورت گرفته از سوخت بنزین
در تهران نشــان میدهد که غلظت گوگرد در
کلیه نمونهها که شامل بنزین معمولی و سوپر
میشود ،فراتر از حد مجاز قرار دارد و میانگین
آن در ســوخت بنزین طی بهار و تابستان به
ترتیــب  ۱۹۰و  ۱۶۶بخش بر میلیون بود که
از حد مجاز یورو  ۴فراتر اســت؛ این در حالی
است که همچنان مســئولین مربوطه بنزین
ایران را یکی از بهترین و با کیفیتترین بنزینها
در سراســر دنیا میدانند!» اســماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست نیز در این خصوص
به آفتاب یزد گفته بود«:گوگرد یک ماده سمی
به شمار میآید که چه با آب واکنش بدهد ،چه
با هوا و یا خاک ترکیبات سمی تولید میکند.
فکر میکنید چرا زندگی در مکانی مثل عسلویه
سخت اســت؟ در این شهرها پاالیشگاه وجود
دارد و گوگــرد حاصل از تصفیه بنزین را کنار
جادهها تلنبار میکنند .این گوگرد با آب و هوا
واکنش نشان میدهد و ترکیبات سمی تولید
میکند و سبب شــده تا مردم عسلویه رسما
اسید ســولفوریک تنفس کنند! یکی از دالیل
افزایش سرطانها در کشور نیز همین موضوع
است .گوگرد سم است و این موضوع قابل انکار
نیست!»
اکنون شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران درباره بنزین توزیعی در کالنشــهر
تهران بــه این گزارش واکنش نشــان داده و
اطالعیه صادر کرده است .روابط عمومی شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
اعالم کرد«:تمام بنزین توزیعی در کالنشــهر
تهران دارای اســتاندارد یورو  4بوده و گوگرد
آن زیر  50 ppmاســت .الزم به ذکر است که
مطابق با قانون ،تنها مرجع صاحب صالحیت در
ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد
نظر ،ســازمان ملی استاندارد یا نهادهای مورد
تایید آن اســت؛ چگونگی انجام نمونهگیری،
روش آزمون و مابقی جزئیات مربوط به آزمایش
نمونههای بنزین امری تخصصی است؛ بنابراین
اظهارنظر ســایر نهادها فاقد صالحیت است.
آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد ،میانگین
گوگرد بنزین توزیعی در سطح کالنشهر تهران
را زیر  50 ppmنشــان میدهد؛ لذا ادعاهای
مطرح شده نسبت به میزان گوگرد باال در هوای
تهران به طور کامل رد میشود».

خبر

ماجرای خرید و فروش اینترنتی
آمبوالنسهایاورژانس

خرید و فــروش آمبوالنس؛ پدیدهای که مانند
کاالهای دیگر ،بازار آگهیهایش در سایتهای
اینترنتیداغاست،اماآیاایناقدامقانونیاست؟به
گزارش ایسنا ،آمبوالنس وسیله نقلیهای است که
در حوزه اورژانس پیشبیمارستانی و برای انتقال
مصدومان و بیماران مورد استفاده قرار میگیرد.
س هم
باید توجه کرد که کمکرسانی با آمبوالن 
ضوابط و مقررات خاص خــود را دارد و باید با
مجوز رســمی ســازمان اورژانس کشور انجام
شود .این درحالیست که با یک سرچ ساده در
اینترنت به وفور به آگهیهایی برمیخوریم که با
قیمتهای چند ده میلیونی و چند صد میلیونی،
خرید و فروش آمبوالنسها را تبلیغ میکنند،
س قانونی اســت؟
اما آیا خرید و فروش آمبوالن 
دکتر پیرحسین کولیوند در گفتوگو با ایسنا،
درباره خرید و فروش آمبوالنس و آگهیهایی که
در این باره در سایتهای فروش مختلف دیده
میشود ،گفت :موارد خرید و فروش آمبوالنس
مربوط به آمبوالنسهای خصوصی است .باید
توجــه کرد که آمبوالنس خصوصی جزء اموال
کسی اســت که مالک این آمبوالنسها است.
وی افــزود :بنابراین از آنجایــی که آمبوالنس
جزء اموالش محسوب میشود ،اجازه خرید و یا
فروش آن را دارد .منتها کسی که آمبوالنس را
خریداری میکند ،باید حتما ضوابط استفاده از
آن را رعایت کرده و مجوزهای الزم را داشــته
باشد .کولیوند با بیان اینکه کسی که از آمبوالنس
استفاده میکند ،باید بتواند مجوزهای مربوطه را
از سازمان اورژانس کشور اخذ کند،تاکید کرد:
در غیر این صورت کسی که آمبوالنس را بخرد،
نمیتواند بــا آن کاری انجام دهد .کار کردن با
آمبوالنس تابع دســتورالعمل و ضوابطی است
که از ســوی سازمان اورژانس کشور ابالغ شده
است و کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
هم بر روی این موضوع کامال نظارت میکنند.
وی همچنین اظهار کــرد :البته پلیس هم در
شمارهگذاری چنین آمبوالنسهایی این دقت
را خواهد داشت که آمبوالنس از سوی سازمان
اورژانس مجوز فعالیت داشته باشد.

