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کروناویروس همچنان پشت مرزهای ایران

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :بر خالف تمامی شایعات و مطالب
نادرس��ت منتشر شده در برخی شبکههای اجتماعی تاکنون موردی از
ابتال به کرونا ویروس در کشور مشاهده نشده است .به گزارش ایسنا ،دکتر
علیرضا رئیس��ی بخش زیادی از موفقیت ایران در کنترل کرونا ویروس
را ناشی از تجارب برگزاری مراسمهایی همچون اربعین حسینی ،حج،
راهیان نور و پیشگیری فراگیر از بیماریها در سیل ابتدای سال جاری
که به موجب آن  ۲۶استان کشور درگیر شدند ،دانست و گفت :تاکنون
نتایج آزمایش تمام مواردی که به عنوان مشکوک از طرف مراکز درمانی

به آزمایشگاه منتخب ارسال شده بودند ،منفی بوده است.
وی ادامه داد :البته کروناویروس جدید که سازمان بهداشت
جهانی آن را کوید  )COVID ۱۹( ۲۰۱۹نامگذاری کرده
یک بیماری تنفسی است و نمیتوان برای شیوع آن مرزی
قائل ش��د .معاون بهداش��ت وزارت بهداشت در خصوص
دانش��جویان ایرانی که از شهر ووهان چین به کشور بازگشتند ،گفت:
دانش��جویان ایرانی وارد شده از ووهان چین دو هفته در قرنطینه بودند
که پس از انجام آزمایشهای الزم و اتمام زمان قرنطینه ،کارت سالمت

اجتماعی
برایش��ان صادر و آنها را ترخیص کردیم .این دانشجویان
طب��ق پروت��کل جهانی دو هفت��ه در قرنطین��ه بودند و
خوشبختانه همگی سالم هستند .وی در ادامه مجهز شدن
تمامفرودگاههایبینالمللیمانندفرودگاهامامخمینی(ره)
به دوربین حرارتی را ضروری دانس��ت و تصریح کرد :این
دوربینها در مرزهای هرمزگان ،بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
گیالن ،خراس��ان ،کردستان و استانهای آذربایجان شرقی و غربی باید
نصب شوند که این کار در حال انجام است.

زندگیهایی که زیر سیالب و شن دفن میشوند

> مدفون شدن زمینهای کشاورزی در زیر شن

روح اهلل جهانگیری دهیار روستای مراد آباد از توابع
شهرس��تان ریگان از درد و رنج اهالی این روس��تا
میگوید؛ از فقر و نداریهای اهالی که همان اندک
داشتهش��ان را هم توفان ش��ن ه��ر از گاهی دفن
میکند .او میگوید :این روس��تا کامال در معرض
ش��نهای روان ق��رار دارد .بع��د از فروکش کردن
طوفان باید شنها را از در خانهها کنار بزنیم تا مردم
بتوانند از خانههایشان خارج شوند .وی ادامه داد:
ساالنه  10الی  20سانت شنهای روان بر اثر توفان
به مزارع کشاورزی ما سرازیر میشود و با ادامه این
روند در آینده نزدیک تمامی زمینهای کشاورزی ما
زیر شن دفن شده و از بین میروند .وی ادامه داد:
مش��کالت ما تنها به توفان ش��ن ختم نمیشود و
اهالی بخش مرکزی ریگان با مشکالت عدیدهای از
جمله فقر ،بهداشت ،درمان و بیکاری دست و پنجه
ن��رم میکنند و حتی مردم س��رویس بهداش��تی
ندارند و اگر یکی از اهالی دچار بیماری شود جاده
مناسب و وس��یلهای برای انتقال به مراکز درمانی
مرکز شهرس��تان وجود ندارد و بیماران اورژانسی
متاس��فانه در منطقه به دلیل ناراحتی قلبی ،فشار
خون باال ،عقرب و مارگزیدگی جان خود را از دست
میدهند .جهانگیری در ادامه با اش��اره به مشکل
آموزش��ی روستای مرادآباد گفت :در این روستا به
تازگی فرد خیری مدرس��های یک کالسه احداث
کرد که فاقد وس��ایل گرمایشی و سرمایشی است
و قب��ل از این حتی کالس درس��ی برای تحصیل
فرزندانمان وجود نداشت .دهیار روستای مرادآباد
اضافه کرد :در روستای ما که بیشترین سهم را در
مشکالت توفان ش��ن دارد تاکنون هیچ اقدامی از

دهیار مرادآباد:
اگر یکی از اهالی بیمار ش�ود ،جاده مناس�ب و خودرویی برای انتقال بیمار به
مراکز درمانی شهرستان وجود ندارد و تاکنون بیماران اورژانسی بسیاری در
منطقه به همین دلیل جان خود را از دست دادهاند
سوی مسئوالن انجام نشده در حالیکه با مالچپاشی
و کاش��ت جن��گل این ام��کان وجود داش��ت که
تاحدودی این مشکالت برطرف شود .وی در ادامه
به کمبود آب شرب در روستای مرادآباد اشاره کرد
و گفت :متاس��فانه مردم منطقه برای آب شرب با
مش��کل مواجهاند و تاکنون از سوی هیچ مسئولی
در این باره اقدامی صورت نگرفته است .جهانگیری
در ادامه به مش��کالت فق��ر و بیکاری مردم بخش
مرکزی ریگان اش��اره کرد و اف��زود :اهالی بخش
مرکزی فصل برداشت پسته به صورت کارگر فصلی
در رفسنجان کار میکنند و فصل سرما بیکارند و
با فقر زندگی ش��ان را میگذرانند و گاهی جوانان
منطق��ه به دلی��ل بیکاری و فقر ب��ه دنبال قاچاق
س��وخت میروند و حتی در ای��ن راه جان خود را
از دس��ت میدهند .بخش��دار مرک��زی ریگان نیز
در این باره گفت :توفان شن در شغل مردم منطقه
که بیشتر کش��اورزی اس��ت اخالل ایجاد کرده و
باعث شده اغلب آنها خانه نشین شوند .آنها هر بار
بعداز فرونشس��ت توفان وقتی میخواهند از خانه
خارج شوند با مش��کل مواجهاند و درب خانه را تا
یک متر شن مسدود میکند.
> مشکالت آبیاری باغات به دلیل حجم باالی شن

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالتی
که طوفان ش��ن در بخش کشاورزی منطقه ایجاد
میکند اش��اره کرد و افزود :حجم باالی ش��ن که
براثر طوفان به باغات کش��اورزی منتقل میشود
امکان آبیاری این باغات را تقریبا غیر ممکن کرده

و کش��اورز در صورتی میتواند باغ را آبیاری کند
که تمامی شنها را به بیرون از باغ منتقل کند که
کاری بسیار دشوار است.
> تغییر مسیر سیالبها به داخل روستاها

بن��ی ابراهیمی ادام��ه داد :طوفان ش��ن در جنوب
اس��تان کرمان اغلب باعث تغییر مس��یر سیالبها
میش��ود هر چند در اکثر روستاها اقدامات الیروبی
شن از مسیر رودخانهها انجام میشود ولی با هر بار
توفان دوباره این مس��یرها مسدود و مسیر جدیدی
به وجود میآورد و با بارندگیهای ش��دید سیل به
شکل پیشبینی نشدهای وارد روستاها میشود .وی
گفت :متاسفانه در سالهای اخیر مالچ پاشی برای
پیشگیری از طوفان شن انجام نشده و با هر بار وقوع
طوفان ش��ن زندگی و کشاورزی روستائیان منطقه
نابود میشود .بخشدار مرکزی ریگان با بیان اینکه
 15روس��تای ریگان به طور مس��تقیم با مشکالت
طوفان ش��ن مواجهاند ،اضافه کرد 130 :روستا نیز
به صورت غیر مس��تقیم در معرض این طوفان قرار
دارند که بیش از  20روس��تا نی��ز تاکنون خالی از
سکنه شده و به حاشیه شهرستاهای استان کرمان
مهاجرت کردهاند .مردمی که در گذشته نه چندان
دور دارای ب��اغ ،قنات و زندگ��ی بودند و امروز جزو
فقیرترین اقشار منطقه شدهاند و به دلیل توفان شن
زندگیشان را از دست دادهاند .از جمله این روستاها
میتوان به نظر آباد ،ابراهیم آباد ،مرادآباد ،رستم آباد،
جعفر آباد ،علی آباد و ...اش��اره کرد .وی با اش��اره به
وضعیت معیشت مردم منطقهگفت :معیشت این

اهالی وابس��ته به کشاورزی و دامپروری است که به
دلیل خشکس��الیهای پی در پی س��الیان گذشته
دامپروریش��ان از بین رفت و به دلیل عدم رویش
گیاه هم اکنون به معنای واقعی دامداری در منطقه
از بین رفته است.بنی ابراهیمی ادامه داد :عمده درآمد
مردم باغداری تک محصولی است و تمام زندگیشان
وابس��ته به نخیالت اس��ت که با توجه به ش��رایط
موجود مردم با مشکالت عدیدهای دست به گریبان
هستند.بخشدار مرکزی ریگان با اشاره به مشکالت
باغداران محصول خرما ،افزود :به دلیل وجود دالالن
و واس��طهها در بازار ،اغلب نخلداران ناگزیرند بعد از
برداشت ،محصول را در سردخانه نگهداری کنند چرا
که در فصل برداشت مشتری ندارد و معموال تقاضای
خرید خرما در فصل زمستان ،عید و ماه رمضان است.
طی سالهای اخیر تقاضا برای خرید بسیار کاهش
یافته اس��ت .همچنین تقاضای صادرات نیز بسیار
کاهش یافته و در حال حاضر  90درصد کشاورزان
نتوانستهاند محصولشان را در بازار به فروش برسانند.
بنی ابراهیمی به وضعیت بهداش��ت و درمان بخش
مرکزی ریگان نیز اشاره کرد و گفت :هنوز با گذشت
چند دهه متاسفانه به لحاظ بهداشت و درمان این
بخش به نقطه مطلوب نرس��یده و خود شهرستان
ریگان تا یکسال گذشته بیمارستان و پزشکی قانونی
نداش��ت و در ح��ال حاضر اکثر روس��تاهای بخش
مرکزی فاقد خانه بهداش��ت هس��تند .امین باقری
فرماندار شهرس��تان ریگان درباره شرایط نامساعد
زندگی مردم این شهرستان با توجه به وقوع توفان
شن ،گفت :ریگان طی روزهای گذشته باز هم درگیر
این بالی طبیعی بوده که تقریب��ا به  3برابر از حد
مجاز هم رسید و طبق معمول باعث مسدود شدن
مس��یرهای دهها روستا در این منطقه شد.فرماندار
شهرستان ریگان با اشاره به اینکه توفان شن باعث
خانه نشین شدن اهالی روستاها میشود ،افزود :مردم
روستایی به دلیل توفان شن حتی نمیتوانند به مدت
چند روز از خانههای خود خارج شوند .وی دامه داد:
حجم باالی خشکس��الی طی سالهای گذشته در
منطقه باعث خیزش ش��دید خاک میشود و برای
برطرف شدن این مش��کل قول دادهاند ظرف یکی
دو ماه آینده مالچ پاشی و جنگلهای دست کاشت
صورت گیرد .باقری ادامه داد :البته مالچ پاشی چاره
اصلی مبارزه با توفان شن نیست و به صورت مقطعی
و حدودا  10سال جوابگو خواهد بود و در این مدت
باید تمهیداتی اساسی برای رفع این معضل اندیشیده
ش��ود .البته برای این اقدامات نیاز به اعتبار داریم و
باید منابع آن تامین شود .برای پروژهای که در حال
اجراست  625میلیارد تومان اعتبار برآورد شده که
تنها س��ال اول این پروژه به خوبی انجام ش��د .وی
اضافه کرد :متاسفانه طی سالیان گذشته  22روستای
حاشیه کویر خالی از سکنه شدند و روستاهایی نیز به
شدت جمعیتشان کاهش یافته و بسیاری از منازل
و باغات منطقه در زیر شن مدفون شدهاند.

واکنش پلیس به انتشار فیلم درگیری مامور راهور با یک شهروند

مرک��ز اطالعرس��انی پلیس راهور ته��ران بزرگ
درباره پخش فیلم��ی در فضای مجازی با عنوان
کتکزدن  ۲زن توس��ط پلیس راه��ور در اتوبان
نیای��ش تهران توضیحاتی را ارائه کرد .به گزارش
عصر ایران ،مرکز اطالعرسانی پلیس راهور تهران
ب��زرگ اعالم ک��رد :این فیلم قدیمی ب��وده و در
همان زمان یعنی (اس��فند س��ال  )۹۷با دستور
فرمانده پلیس راهور تهران پروندهای تش��کیل و

ب��ا متخلفین طبق موازین برخورد قانونی صورت
گرفت .در اطالعیه مرکز اطالعرسانی پلیس راهور
تهران آمده است :طبق تحقیقاتی که همان زمان
از ش��اهدان صورت گرفت مش��خص شد کسی
که توسط س��رباز وظیفه مورد ضرب و شتم قرار
میگیرد ،خانم نیست .فرد مورد نظر مردی است
ب��ا پیراهن قرمز و موهای بلن��د که ظاهری زنانه
دارد و ارتباطی با ماجرا نداشته و مداخله هم کرده

است .گفتنی است رسانههای ضد انقالب همواره
در ایام انتخابات اقدام به بازنشر فیلمهای قدیمی
برای تخریب پرسنل ناجا و راهور و خدمتگزاران
مردم مینمایند .ش��ایان ذکر است در سال ،97
س��ردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور
تهران به این حادثه واکنش نشان داد وگفت« :ما
از هیچ رفتار خشونت آمیزی حمایت نمیکنیم و
هرفردی در هر ردهای که باش��د و مرتکب رفتار

یک فعال اقتصادی تشریح کرد

تاثیر کاهش قدرت خرید شهروندان در نرخ بیکاری

ش��اه غالمی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید
ش��هروندان و احتیاط آنها ب��رای خرج کردن
باعث افزای��ش نرخ بیکاری ش��ده ،گفت :این
موضوع موجب میش��ود تقاضا برای کاالهای
غیرضروری کاهش پیدا کند.
ب��ه گ��زارش برن��ا ،علی ش��اه غالم��ی ،فعال
اقتص��ادی و عض��و کانون بازرگان��ی ایران ،در
خص��وص افزایش بیکاری در بی��ن جوانان به
برنا گف��ت :یکی از مواردی ک��ه در کنار تورم
به بحران اقتصادی ایران تبدیل ش��ده افزایش
نرخ بیکاری اس��ت .مطابق پیشبینی نهادهای
بینالملل��ی همچون بانک جهان��ی و صندوق
بینالمللی پول ،شاخصه اقتصاد کالن ایران در
سال  98از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
او تاکی��د کرد :یکی از این ش��اخصهای کالن
نرخ بیکاری اس��ت .آمارهای رسمی از افزایش
نرخ بیکاری در کش��ور حکایت دارد .این فعال
اقتصادی ب��ا بیان اینکه افزای��ش نرخ بیکاری
ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ سرمایهگذاری
در کش��ور دارد ،توضیح داد :نرخ حقیقی رشد
سرمایهگذاری سالهاس��ت منفی شده که در
واقع به معنای عدم رش��د و توسعه بنگاههای
فعلی و عدم شکلگیری بنگاههای جدید است.
عض��و کانون بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه
موضوع بس��یار با اهمی��ت دیگر کاهش قدرت

ادام�ه وضعی�ت فعلی و آس�یبهای آن ک�ه در درجه اول ناش�ی از
ناکارآم�دی مزمن نهادهای اقتصادی و رواب�ط تولید و تجارت و در
درج�ه دوم متاثر از محدودیتها و هزینههای تحریم اس�ت بحران
اقتصاد ایران را به سطح تازهای میبرد که در آن رشد نرخ بیکاری،
حتی جلوتر از تورم به سرعت حرکت کند
خری��د ش��هروندان و احتیاط آنه��ا برای خرج
کردن است ،گفت :این موضوع موجب میشود
تقاضا برای کااله��ای غیرضروری کاهش پیدا
کند .ش��هروندان در وضعیت فعلی هزینههایی
مث��ل هزین��ه س��رگرمی ،خرید لب��اس تازه،
تنق�لات و غ��ذای بیرون از خانه را به ش��دت
کاهش میدهند.
او اف��زود :از طرف��ی این اتف��اق باعث بیکاری
ش��اغالن فعلی بنگاهه��ای خدماتی کوچک و
متوس��ط شده که سهم بس��یار بزرگی در بدنه
نیروی کار داش��تهاند و گس��ترش بیکاری در
میان آنها به کمیت و کیفیت مس��ئله بیکاری
در ای��ران ابعاد ت��ازهای میدهد .ش��اه غالمی
اضافه کرد :به عالوه نباید از نظر دور داشت که
افت فعالیت در بخش خدماتی ،تقاضای کوتاه
مدت نیروی کار در بخش تولید را نیز با بحران
مواجه میکند .آنهم در ش��رایطی که پیش از

این روند رشد دراز مدتش آسیب دیده بود.
این کارش��ناس ب��ا بیان اینکه ب��ه این ترتیب
س��ونامی بیکاری از دو مس��یر در راه اس��ت،
بیان کرد :مس��یر نخست عدم رشد دراز مدت
تقاضا برای جذب نیروی کار تازه است و مسیر
دوم از دس��ت رفتن شغلهای فعلی در بخش
خدمات و افت تقاض��ای کوتاه مدت در بخش
تولید به تبع افت تقاضا در بخشهای خدماتی
و مصرفی.
ای��ن فع��ال اقتص��ادی در پایان توضی��ح داد:
ادام��ه وضعیت فعلی و آس��یبهای آن که در
درجه اول ناش��ی از ناکارآمدی مزمن نهادهای
اقتصادی و رواب��ط تولید و تجارت و در درجه
دوم متاثر از محدودیتها و هزینههای تحریم
اس��ت .بحران اقتصاد ایران را به سطح تازهای
میب��رد که در آن رش��د نرخ بی��کاری ،حتی
جلوتر از تورم به سرعت حرکت کند.

تکلیف عید در نوروز  ۹۹ممنوع شد

معاون آموزش ابتدایی گفت :امسال پیک نوروزی نداریم و اگر برنامههایی تحت عنوان
عیدانه به دانشآموز تحمیل شود غیر قانونی است و با این مدارس برخورد میشود.
حکیمزاده به ایسنا گفت :با برنامه  HOME SCHOOLکامال مخالفیم و به صالح
دانشآموزان نیست .چرا که یادگیری فقط حساب کردن و نوشتن نیست بلکه کودک باید
مهارتهای اجتماعی را فرا بگیرد.

نقل قول

اینجا از زمین و آسمان مصیبت میبارد

قص��ه پردرد مردم جنوب کرم��ان پایانی ندارد؛ از
فقر ،بهداش��ت و جاده ،آم��وزش گرفته تا زندگی
کپرنشینی جملگی شرایط سخت و مصیبت باری
را برای اهالی این منطقه بوجود آورده است .بالیای
طبیعی سیل و توفان شن هم در سالهای اخیر به
ش��دت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و آنها
را س��ر دو راهی «ماندن» و تحمل شرایط سخت
و «مهاجرت» و آینده نامعلوم قرار داده اس��ت .به
گزارش ایلنا ،مردم محروم جنوب استان کرمان این
روزها با س��ختی روزگار میگذرانند؛ از یک طرف
نبود ابتداییترین مقدمات زندگی و از سوی دیگر
بالی��ای طبیعی ،اهالی این منطقه را به فقر مطلق
کش��انده تا جایی که یا باید ترک خانه و کاش��انه
کنن��د و تن به مهاجرت و آیندهای نامعلوم بدهند
و ی��ا باید بمانند و با طع��م تلخ فقر زندگی کنند.
مردمی که در گذشته نه چندان دور صاحب باغات
کش��اورزی ،قناتهای پ��رآب و زندگی متعارفی
بودند ،ام��روز از بد روزگار جزو فقیرترین اقش��ار
منطقه شدهاند و حتی توفان شن هم دست از سر
خانه و زندگیشان برنمی دارد.
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خشونت آمیز شود با آن برخورد میکنیم .البته در
تصویر مشخص است که فرد ضارب سرباز وظیفه
اس��ت و البته کس��ی که مورد ضرب و شتم قرار
میگیرد ،خانم نیست ،آقایی است با پیراهن قرمز
و موهای بلند که مرتب��ط با موضوع هم نبوده و
در ماجرا مداخله هم کرده اس��ت .به گفته رئیس
پلیس راهور ناجا ،این افسر وظیفه شناسایی شده
و اتفاقا دارای مدرک لیسانس برق است».

جابه جایی سلبریتی باآمبوالنس
شایعهاست

رئیس سازمان اورژانس
تهران ب��ا بی��ان اینکه
هم��ه ماموریته��ای
آمبوالنسهای اورژانس
ته��ران از ابتدای خروج
از مرکز تح��ت نظارت
کامل اس��ت ،گفت :تاکن��ون حتی یک مورد
هم جابه جایی سلبریتی با آمبوالنس اورژانس
ته��ران رخ نداده اس��ت .پیم��ان صابریان در
گفتوگو با می��زان ،با بیان اینکه جابه جایی
س��لبریتیها با آمبوالنسهای اورژانس تهران
هی��چ گاه رخ ن��داده اس��ت ،گف��ت :با حجم
ماموری��ت اورژان��س تهران ب��ا اطمینان باال
میت��وان گفت که یک م��ورد نیز تاکنون رخ
نداده است .وی با بیان اینکه شرایط اورژانس
تهران با توجه به ماموریتهای عدیده روزانه
بحرانی اس��ت ،افزود :از  ۹ش��ب ت��ا  ۲بامداد
به صورت مس��تمر در نقاط مختلف به دلیل
مصدومین بس��یار دچار کمب��ود آمبوالنس
هستیم از این رو جابه جایی سلبریتیها کامال
دور از ذهن است.

میراث

ممنوعیتترددخودرو
در بافت تاریخی یزد

مدی��ر مهندس��ی و ایمنی ترافیک ش��هری
شهرداری یزد از منوعیت تردد هرگونه خودرو
در ای��ام نوروز در بافت تاریخی جهان ش��هر
یزد خبر داد .به گ��زارش ایلنا ،حمید دهقان
اظهار داشت :شهروندان و مسافران میتوانند
در باف��ت تاریخی پیاده قدم بزنند .وی افزود:
معاب��ر بافت تاریخی با اس��تفاده از دوربین و
تکنولوژیهای هوشمند جدید کنترل میشود
و تردد در بافت تاریخی صرفا برای کس��به و
س��اکنین بافت تاریخی با احراز هویت پالک
خودروها مجاز در نظر گرفته میشود .دهقان
ادامه داد :تالش میکنیم هیچگونه محدویت
و سختی برای تردد ساکنین و کسبه در بافت
تاریخی ایجاد نشود.

خبر

وجود  ۵.۵میلیون خانوار
تک نفره در ایران

رئیس گروه توانمندس��ازی خان��واده و زنان
س��ازمان بهزیس��تی گفت :در ح��ال حاضر
حدود  ۵.۵میلیون خانوار تک نفره در ایران
زندگ��ی میکنن��د .به گزارش ایس��نا ،دکتر
معصومه توکلی با اش��اره به ای��ن که وجود
خانوارهای تک نف��ره یک واقعیت اجتماعی
اس��ت ،گف��ت :در حال حاضر ش��اهد وجود
خانوارهای تک نفره هس��تیم .وی با اش��اره
به این ک��ه خانوارهای تک نف��ره در نتیجه
برنامهریزیهای نادرس��ت به وجود آمدهاند،
اظه��ار کرد :اف��رادی که به ش��کل انفرادی
زندگی میکنند یک خانوار تک نفره به شمار
میآین��د و الصاق لفظ خان��واده به این افراد
صحیح نیس��ت .رئیس گروه توانمندس��ازی
خانواده و زنان س��ازمان بهزیس��تی کش��ور
اضافه کرد :در بس��یاری از مواقع یک زن یا
م��رد در اثر مرگ یا متارکه ش��ریک زندگی
خود را از دست میدهد و از شکل خانواده به
خانوار تک نفره تبدیل میشود.

گزارش

خودروسازان در آستانه
دور زدن مجدد قانون
هوای پاک؟

خودروس��ازان تنه��ا یک ماه فرص��ت دارند تا
خودروهای خود را بر اساس قانون هوای پاک
به اس��تاندارد یورو  ۵ارتقا دهن��د اما با وجود
مهلت یکس��اله هن��وز اقدام��ی در این زمینه
نکردهاند .معاون محیط زیست انسانی سازمان
محیط زیست به نقل از رئیس سازمان متبوع
میگوید که این قانون مجدد به تعویق نخواهد
افتاد .به گزارش ایس��نا ،بر اساس ماده  4قانون
هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال  ۹۸فروش
خودروهای یورو  ۴ممنوع شود و خودروسازان
پی��ش از اقدام به فروش نس��بت ب��ه دریافت
مجوزهای آالیندگی و اس��تانداردهای یورو ۵
اقدام کنند اما بنابر درخواس��ت خودروسازان
اج��رای این قانون تا س��ال  ۹۹به تعویق افتاد
و اکنون درحالیکه خودروسازان تنها یک ماه
برای دریافت مجوزه��ای یورو  ۵فرصت دارند
و تعدادی از محصوالت خود را نیز برای س��ال
آینده پیش فروش کردهاند هنوز اقدامی برای
ارتقای اس��تانداردها انجام ندادهاند .بر اس��اس
آخرین آمار س��ازمان حفاظت محیط زیست
از  ۱۰۰خودروی��ی که مجوز س��ازمان محیط
زیست را دارند  ۴۸مدل یورو  ۴هستند .مسعود
تجریشی ،معاون محیط زیست انسانی سازمان
حفاظ��ت محیط زیس��ت ضمن بی��ان اینکه
خودروس��ازان برای ارتقای اس��تاندارد خود به
یورو  ۵بهانه س��وخت را میآورند و میگویند
که با سوخت یورو  ۴نمیتوانند خودروی یورو
 ۵تولید کنند ،اظهار کرد :این مسئله در واقع
بهانه خودروسازان برای تمکین نکردن به قانون
اس��ت .در حال حاضر در برخی از کش��ورهای
دنیا مانند استرالیا ،مکزیک و شیلی خودروی
یورو  ۵تولید میشود درحالیکه سوخت آنها
یورو  ۴است .وی ادامه داد :طی آخرین جلسات
با خودروس��ازان تاکی��د کردیم که س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت به هیچ عنوان از این
ماده قانونی کوت��اه نمیآید چرا که آنها برای
ارتقای استانداردها یک سال زمان داشتند و ما
نمیخواهیم که بیش از این اجرای این ماده از
قانون هوای پاک به تعویق بیفتد .معاون محیط
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
با بیان اینکه خودروسازان تالش میکنند که
قانون عقب بیفتد و آن را اجرا نکنند اما در عین
حال فشار زیادی از نظر روانی و سیاسی برای
ارتقای اس��تانداردها روی آنها است ،تصریح
کرد :در س��ایتهای پیشفروش خودرو اعالم
کردهان��د که خودروه��ا با اس��تانداردهای روز
تحویل داده میش��ود چراکه تمام تالش خود
را برای متقاعد کردن سازمان حفاظت محیط
زیس��ت در زمینه به تعویق انداختن استاندارد
خودروه��ا خواهند کرد این در حالیس��ت که
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست اعالم
کرده اس��ت ک��ه این قانون مج��دد به تعویق
نخواهد افتاد.به گفته تجریش��ی حداقل شش
م��اه زمان نیاز اس��ت تا خودروس��ازان بتوانند
اس��تانداردهای خود را به یورو  ۵ارتقا دهند با
وج��ود این هنوز برنام��های را در این زمینه به
س��ازمان حفاظت محیط زیست ارائه نداده اما
اعالم کردهاند که مراحل ارتقای استانداردها را
گذراندهاند و خودروهای پیش فروش ش��ده را
با اس��تانداردهای یورو  ۵تحویل میدهند .وی
در ادامه گفت :از نظر من خودروس��ازان تالش
میکنند تا این قانون در سال آینده نیز اجرایی
نش��ود .تصمیمگیری در این مورد بستگی به
میزان پافشاری سیاستگذاران کشور به کاهش
آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دارد.

