دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اجتماعی

مصوبهطرحترافیکبایدبهفوریتتغییرکند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:
االن تع��داد زیادی ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک داریم
که اگر پلیس به این مس��ئله ورود کند و اعمال قانون کند حتما
اثربخ��ش خواهد بود و جل��وی ورود غیرقانونی به طرح ترافیک
گرفته خواهد شد.س��ید جعفر تشکری هاش��می در گفتوگو با
ایلن��ا در واکنش به تذکر قوه قضائیه در فروش بیش از حد مجاز
طرح ترافیک اظهار کرد :مصوبات قبلی راجع به طرح ترافیک به
گونهای بوده است که ضمانت اجرای آن را مخدوش کرده است.

او ادامه داد :براس��اس قانون کس��انی که از مقررات
راهنمای��ی و رانندگی تخلف میکنند باید توس��ط
پلیس جریمه ش��ود .اما در مصوبات قبلی ش��ورای
شهر گفته شده است کسانی که وارد طرح ترافیک
میشوند اگر بدون اجازه وارد شوند ،به عنوان عوارض
در پرونده خودروی آنها ثبت میشود و این باعث میشود به این
دلیل که شهرداری ابزار الزم را برای وصول مطالبات و همچنین
اخطار به متخلف��ان ندارد ،بدون این مالحظ��ات ورود غیرمجاز

داشته باشیم .رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای ش��هر تهران اضافه کرد :به نظر میرسد باید
به فوریت ای��ن مصوبه تغییر کند و به گونهای تغییر
ایجاد شود که پلیس در مقابل کسانی که مقررات را
نادیده میگیرند ،اعمال قانون کند و بتواند صاحبان
خ��ودرو را جریمه کند .وی گف��ت :باید مصوبه تغییر پیدا کند و
پلیس در مقابل تخلفات اعمال قانون کند و همچنین شهرداری
نیز از تنبیه موازی خودداری کند.

سرقت  ۹۰درصد تجهیزات پروژه فاضالب تهران

مسعود رضا ثامنی  -معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضالب تهران
با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات طرح پروژه فاضالب تهران گفت:
حجم قابل توجهی از تجهیزات پیمانکاران مورد سرقت قرار میگیرد
و همین مسئله موجب شده که در تمام مناطق نگهبانان به صورت
ش��بانهروزی حاضر باشند ،اما باز هم ش��اهدیم که با وجود نگهبان
سرقتها صورت میگیرد.به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :آن طور که
پیمانکاران اعالم میکنند تمامی تجهیزات سرقتی قابل ردیابی است
و معموال در بازار خالزیر یافت میش��ود علیرغم اینکه این مسئله
را بارها به نیروی انتظامی اطالع دادیم ،اما برخوردی که باید با این
سارقان صورت نگرفته و در سالهای اخیر سرقت تجهیزات فاضالب
افزایش یافته است.معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضالب تهران
ب��ا بیان اینکه بعض��ا ورقهای آهنی چندین بار مورد س��رقت قرار
گرفتهاند ،تصریح کرد :این مس��ئله در ش��أن پایتخت نیست و باید
تمهیدات جدی برای مقابله با آن صورت بگیرد .بعضا دیده میشود
ک��ه تجهیزاتی که ب��رای ایجاد ایمنی همچ��ون چراغها و تابلوهای
هشدار نصب ش��ده مورد سرقت قرار گرفته که این مسئله میتواند
تبعات زیادی را داشته باشد.وی با بیان اینکه به دلیل وجود سرقت
مجبور هستیم روشهایی را به کار گیریم که از استانداردهای تعیین
ش��ده پایینتر هستند ،گفت :با توجه به اینکه دریچههای فاضالب
دچار خردگی میش��وند جنس آنها باید چدن باشند ،اما به همین
دلی��ل مجبوریم از دریچههای بتنی و یا جنسهای دیگر اس��تفاده
کنیم تا میزان سرقتها کاهش یابد.ثامنی با اشاره به میزان سرقت
دریچههای فاضالب در یک منطقه اظهار کرد :ممکن اس��ت در یک
منطقه در طول یک س��ال چند هزار دریچه س��رقت ش��ود که این
مس��ئله در غرب تهران اکنون اوضاع وحش��تناکی پیدا کرده است.
ب��ه گفته وی قیمت هر دریچه حدود دو میلیون تومان اس��ت و در
شهر تهران حدودا  ۱۴۰تا  ۱۵۰هزار دریچه فاضالب وجود دارد که
س��رقت این دریچهها هزینه زیادی را به مجموعه ش��رکت تحمیل
کرده اس��ت.معاون مهندسی و توسعه ش��رکت فاضالب تهران یکی
دیگر از مهمترین مشکالت ش��رکت فاضالب تهران را تامین منابع
مالی عنوان و اظه��ار کرد :در اواخر دهه  ۷۰و اوایل دهه  ۸۰حدود
 ۱۵۰میلی��ون دالر از بان��ک جهانی وام دریاف��ت کردیم و در چند
س��ال اخیریعنی از س��ال  ۱۳۹۵با موافقتنامهای که صورت گرفت
از بانک توسعه اس�لامی ۱۵۴میلیون یورو به منظور پیشبرد پروژه

عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت :برداشتهای غیر
متعارف در حوزه محیط زیست از آب گرفته تا ذخایر دیگر همچون
خاک و چوب درختان ،عواقب سنگینی برای زندگی بشر به دنبال دارد
و باعث شده است تا زاینده رود ،هورالعظیم و دریاچه ارومیه خشک
ش��ده و تبدیل به کانون ریزگردها شود.مجتبی یوسفی در گفتگو با
خانه ملت ،در مورد خشکی هورالعظیم و زاینده رود گفت :سوءمدیریت
در مصرف بهینه آب در دولتهای قبلی منجر ش��ده تا امروز بیشتر
شهرهای کشور با خشکسالی مواجه شوند.وی افزود :سوءمدیریتهای
آبی منجر شده تا جلگهای مانند خوزستان امروز در مرز خشکی قرار
بگیرد؛ در دهههای گذش��ته شاهد پدیدهای به نام ریزگردها در غرب
کش��ور نبودیم اما امروز به دلیل پرداخت نش��دن حق آبه شهرهای
جنوبی ،تاالبهایی مانند هورالعظیم و شادگان رو به خشکی رفتند
و با شدتگیری و تداوم آن با پدیدهای به نام ریزگردها مواجه هستیم.
وی ادامه داد :تمام بیآبی و خشکس��الیها به پدیده ریزگردها ختم
نشده است .آنچه در دراز مدت شاهد آن بودیم؛ مهاجرت از شهرهای
شرقی کشور به دلیل سوء مدیریت بود که باعث ایجاد مسائل امنیتی
و حتی منجر به خالی ش��دن ش��هرهای مرزی ش��د و از طرفی هم
نتوانستیم از ظرفیت خوب کش��ورهای همسایه به درستی استفاده
کنیم.یوس��فی با اشاره به تالش بیفایده احیای دریاچه ارومیه گفت:
سوء مدیریت در محیط زیست گاهی خسارات جبران ناپذیری را به

به دلیل وجود سرقت مجبور هستیم روشهایی
را به کار گیریم که از استانداردهای تعیین شده
پایینترهستند.باتوجهبهاینکهدریچههایفاضالب
دچار خردگی میشوند جنس آنها باید چدن باشد،
اما به همین دلیل مجبوریم از دریچههای بتنی و یا
جنسهای دیگر استفاده کنیم تا میزان سرقتها
کاهش یابد
فاض�لاب وام اخذ کردهایم.وی با بی��ان اینکه پروژه فاضالب تهران
جزو موفقترین پروژههای بینالمللی به لحاظ جذب اعتبار و تکمیل
پروژه کش��ور اس��ت ،تصریح کرد :براس��اس پیشبینیهای صورت
گرفت��ه برای تکمیل پروژه فاضالب به  ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار
نی��از داریم.ثامنی با بیان اینکه برای تصفیه فاضالب هر مترمکعب
 ۶۰۰۰تومان هزینه الزم اس��ت ،اظهار کرد :متاسفانه سیستم بانکی
کش��ور مانند عموم با ما رفتار میکند و این در صورتی است که اگر
سیس��تم بانکی همکاری بیشتری با ما داشته باشد میتوانیم اجرای
پروژه را چند برابر کنیم.معاون مهندس��ی و توسعه شرکت فاضالب
تهران با بیان اینکه طرح فاضالب تهران به صورت رس��می از سال
 ۱۳۷۵عملی��ات اجرایی خ��ود را آغاز کرد ،گفت :ب��ا اجرای۹۰۰۰
کیلومتر ش��بکه در س��طح ش��هر تهران و احداث  ۲۲واحد تصفیه
جه��ت جمعآوری فاضالب برای ش��هر تهران برنامه ریزی ش��د که
امروز بخش عمدهای از این پروژه تکمیل ش��ده است.به گفته ثامنی

چرایی خشکیدن جلگهای پر آب
همراه دارد که بیشتر آنها قابل بازگشت نیستند به فرض مثال امروزه
ارومیه با هزاران میلیارد تومان هزینه هم احیا نش��ده اس��ت .ساخت
بیش از اندازه سدها و انتقال آب بین حوزهای؛ همه از دالیلی هستند
که منجر شده امروز شاهد خش��کی زیانبار در بسیاری از شهرهای
کشور باشیم و بسیاری از این زیانها قابل بازگشت نخواهند بود .باید
بپذیریم این روشهای قدیمی برای مصرف آب در دنیا منسوخ شده
است.نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد :روشهای مناسب
همچون آمایش سرزمینی برای کشت محصوالت ،ممانعت از احداث
صنایع آبی در ش��هرهای کویری ،الگوس��ازی بهینه برای مصرف آب
و…..همه از مواردی هس��تند که منجر شده تا کشاورزان با مشکل
مواجه شوند ،سیاستهای غلط در حوزه آبی از قبل هشدار داده شده
ب��ود و امروز کمبود آب به دلیل نبود برنام��ه ریزی دقیق خود را در
بسیاری از شهرهای کش��ور نشان داده است.عضو کمیسیون عمران
در مجلس ادامه داد :به جای استفاده از ظرفیتهای بخشینگری در
حوزه آبی باید به س��مت راهکارهای ملی در توس��عه صنایع و حفظ
منابع آبی باشیم .هر میزان بخشینگری حاکم باشد ضرر آن به سمت
منابع کشور است و منجر به از بین رفتن منابع کشور خواهد شد .باید
بپذیریم اگر دولت سیاستهای خود را در حوزه آب تغییر ندهد و به
روشهای س��نتی ادامه دهد بیشک تغییری در مدیریت آبی شاهد
نخواهیم بود.

کمبود اعتبارات
از مشکالت مقابله با آسیبهای اجتماعی

رئی��س کمیته مقابل��ه با آس��یبهای اجتماعی
کمیس��یون اجتماع��ی مجلس با بی��ان اینکه با
س��ه مشکل اساس��ی کمبود اعتبارات ،تخصیص
دیرهنگام و انحراف در هزینهکرد اعتبار در حوزه
اعتبارات آس��یبهای اجتماعی مواجه هس��تیم،
گفت :متاس��فانه تخصیص اعتبارات آسیبهای
اجتماع��ی اغل��ب در ماههای پایانی س��ال انجام
میش��ود و ای��ن امر اج��رای ب ه موقع و مس��تمر
برنامههای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
را با چالش مواجه میکند.فاطمه قاسم پور رئیس
کمیته آسیبهای اجتماعی کمیسیون اجتماعی
مجلس در گفتگو با خانه مل��ت ،درباره اعتبارات
آس��یبهای اجتماعی ،گفت :با توجه به اهمیت
موضوع آس��یبهای اجتماع��ی ،در قانون برنامه
پنجساله شش��م توس��عه احکام ویژهای به بحث
کنترل و کاهش آس��یبهای اجتماعی با اولویت
اعتیاد ،طالق ،حاشیهنشینی ،کودکان کار و مفاسد
اخالقی در کشور اختصاص یافت اما ،به علت موانع
و مش��کالت مالی و اعتباری این احکام در اجرا به
موفقیت و پیشرفت قابلتوجه و محسوسی دست
نیافتهاند.وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای
مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت :براس��اس این

گزارش ،اعتبارات آس��یبهای اجتماعی در طول
سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود
 132درصد افزایش داشته اما این رشد به معنای
افزایش منابع برای انجام مداخالت بیش��تر نبوده
چرا که نسبت اعتبار آسیبهای اجتماعی به کل
اعتب��ارات منابع عمومی دولت در طول  5س��ال
گذشته ( 0/58درصد) تغییر چندانی نداشته این
در حالی است که مس��ائل اجتماعی پدیدآورنده
آسیبهای اجتماعی ،مانند فقر و نابرابری در طول
همین مدت ،افزایش قابل توجهی داشته است.این
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مشکل
تخصیص دیرهن��گام اعتبارات ح��وزه اجتماعی
توسط س��ازمان برنامه و بودجه گفت :تخصیص
اعتبارات آس��یبهای اجتماعی اغلب در ماههای
پایانی س��ال ص��ورت میگیرد و ای��ن امر اجرای
ب ه موقع و مس��تمر برنامهه��ای کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی را با چالش مواجه میسازد؛
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ضرورت رس��یدگی به
آسیبدیدگان اجتماعی و مداخله به موقع اقتضاء
میکند منابع تعیینشده برای کنترل آسیبها و
حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی در زمان مقرر و
به صورت کامل تخصیص یابد.

>آسیب به محیط زیست عواقب سنگینی به همراه دارد

یوس��فی افزود :کش��ور ما نه اولین و نه آخرین کشوری است که در
حوزه مدیریت آبی دچار مش��کل ش��ده اس��ت بر همین اساس باید
از نظرات کارشناسان و اس��اتید حوزه محیط زیست استفاده کنیم،
موضوع آب یک مسئله حیاتی داخلی است .کارشناسان محیط زیست
از قب��ل این تذکرات را داده بودند که سدس��ازی بیرویه ،انتقال آب
بین حوزهای از سرشاخهها به کویر کشور باعث میشود تا به کشاورزی
ضربه سنگینی وارد و همچنین شاهد رانش و فرونشست زمین باشیم،
برداشتهای غیرمتعارف در حوزه محیط زیست از آب گرفته تا ذخایر
دیگر همچون خاک و چوب درختان ،عواقب س��نگینی برای زندگی
بش��ر به دنبال دارد و باعث ش��ده اس��ت تا زاینده رود ،هورالعظیم و
دریاچه ارومیه خش��ک ش��ده و تبدیل به کانون ریزگردها شود.عضو
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :امروز
مدیریت منابع آبی همگی قربانی تعارض منافع شده است ،مدیریت
آب باید از مجموعه یک وزارتخانه خارج شده و در اختیار یک مجموعه
فرا وزارتخانهای قرار بگیرد ،حفاظت از محیط زیست نیازمند نظارت
بلن��د مدت اس��ت نه کوتاه م��دت ،اگر راهکارهای بلن��د مدت برای
مس��ئله آب ارائه نش��ود گله مندی مردم در این راستا بیشتر خواهد
شد و منجر به بحران زیست محیطی میشود که گاهی جبران آنها
ممکن نخواهد بود.

توقف خشونت علیه زنان و کودکان
منوط به توقف خشونت علیه مردان

رئی��س انجم��ن م��ددکاری
اجتماعی ایران گف��ت :زمانی
میتوان خش��ونت علی��ه زنان
و ک��ودکان را متوق��ف کرد که
خشونت علیه مردان نیز متوقف
ش��ود ،م��ردی ک��ه آرامش و
امنیت شغلی داشته باشد ،دعوا
نخواهد کرد.مصطفی اقلیما با بیان اینکه شخصی
که خش��ونت دارد بیمار نیست،به میزان گفت :او
از کودک��ی آموخته اس��ت زور بگوید ،چراکه به او
زورگویی ش��ده است و در ادارات و جامعه نیز باید
با زور مطالبهگر حق خود باش��د.وی با بیان اینکه
میزان درگیریها در خانوادهها افزایش یافته است،
عنوان کرد :زندگیها سخت شده ،درآمدها کمتر از
میزان تامین مخارج زندگی بوده ،از این رو مشاجره
میان اف��راد یک خانواده نیز افزایش یافته اس��ت.
رئیس انجمن م��ددکاری اجتماعی ایران با تاکید
براینکه خشونت افزایش نداشته است ،گفت :افراد با
فریاد زدن جلوی سواالت بعدی که قرار است از آنان
شود را میگیرند؛ این درگیریها به سبب بیماری
و قرنطینه کرونا افزایش نیافته است ،بلکه دستیابی
به حق و حقوقها سختتر ش��ده است ،از این رو

انتقاد نماینده پیشین مجلس از طرح فرزندآوری و حیوانات خانگی

یک نماینده پیش��ین مجلس شورای اس�لامی گفت که ما در این
مدت س��خنی نگفتیم ،چرا که حق هر مجلس��ی است یک زمانی
را در آرامش به س��ر ببرد تا بتوان��د برنامههایش را عملی کند ،اما
در حال حاضر مشاهده میکنیم که خروجیها برای مردم مشکل
ایج��اد کرده و میکند.به گزارش ایلنا ،س��هیال جلودار زاده ،درباره
اینکه مجلس یازدهم بارها روی مسئله وظایف حرفهای نمایندگی
تاکید کرده و نمایندگانش شعار حل مشکالت معیشتی و اقتصادی
دادهاند ،اما بعد از گذشت یکسال ونیم از روی کارآمدن این مجلس
چیزی جز طرحها و لوایح مشاهده نشده است که آنها هم تاکنون
به س��رانجام نرسیده ،گفت :متاسفانه از آنجایی که اساس کار این

بیش از  ۷۰۰۰کیلومتر ش��بکه فاضالب در تهران احداث شده است
که براس��اس طرح جامع فاض�لاب در چند نوبت مورد بازنگری قرار
گرفته اس��ت.وی با تاکید بر اینکه بی��ش از  ۴۱درصد از جمعیت
ش��هر تهران تحت پوش��ش ش��بکه فاضالب هس��تند ،اضافه کرد:
 ۸۸درصد عملیات لولهگذاری به صورت موفق پیشرفته و در بخش
اجرای تونل و خطوط اصلی نیز ۱۹۰کیلومتر تونل اجرا شده که در
این بخش نیز پیش��رفت ۹۰درصدی داشتهایم .همچنین در احداث
تصفیهخانهه��ا نیز ۵۶درصد پیش��رفت صورت گرفته اس��ت.معاون
مهندس��ی و توسعه ش��رکت فاضالب تهران با بیان اینکه متوسط
وزنی طرح فاضالب تهران به لحاظ پیش��رفت ۷۳درصد است ،ادامه
داد :نگهداری ش��بکهها به ش��ش منطقه آبفا واگذار شده و میتوان
گفت که با وجود تحریمها و مشکالتی که وجود داشت موفقیتهای
خوبی را در این حوزه به دس��ت آوردهایم.وی با اش��اره به مشکالتی
که برای اجرای طرح فاضالب تهران وجود دارد ،اظهار کرد :منابعی
ک��ه برای اجرای طرحها وج��ود دارد ،بخش عمدهای از آن از طریق
آبنما تامین میشود ،اما متاسفانه در سالهای اخیر با توجه به اینکه
هزینه تجهیزات افزایش��یافت با کمبود منابع مالی روبهرو شدیم .در
س��الهای ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹به طور متوس��ط حدود  ۸۰تا  ۸۵درصد
افزای��ش قیمت داش��تیم در حوزه مصالح و مواد ب��ه وجود آمد ،اما
درآمد ما تنها  ۱۰درصد افزایش یافت.معاون مهندس��ی و توس��عه
ش��رکت فاضالب تهران ب��ا بیان اینکه فاضالب ته��ران به ویژه در
مناط��ق دو ،پن��ج ۱۰ ،۹ ،و بخشهایی از مناط��ق  ۱۸به زودی به
مجموعه طرح اضافه و تش��کیل میشود ،گفت :فرآیند چرخه آب و
فاضالب ناشی از آب شرب تامین شده در شهر تهران در این مناطق
تکمیل خواهد ش��د ،اما در مجموع با توجه به اینکه طرح فاضالب
تهران آخرین طرح زیربنایی اس��ت طی سالهای اخیر با مشکالت
زیادی مواجه بودهایم ،ام��ا امیدواریم بتوانیم تامین منابع مالی این
پروژه را تامین کنیم و پروژهای را که میبایس��ت تا س��ال  ۱۴۱۰به
اتمام برس��د زودتر از موعد به نقطه پایان برسانیم.ثامنی یکی دیگر
از مشکالت تکمیل طرح فاضالب تهران را تامین منابع و مصالح به
ویژه لوله دانس��ت و اضافه کرد :در تمام کش��ور برای تامین مصالح
آب و فاضالب مش��کل وجود دارد که امیدواری��م با همافزایی که با
هم��کاران در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و س��ایر ارگانها ایجاد
شده است این مشکل را برطرف کنیم.

مجلس با ش��عارهای غیرواقعی و غیر متناس��ب با مشکالت مردم
آغاز ش��د ،امروز نمایندگان در یک حالت گم گش��تگی قرار دارند.
به همین دلیل است طرحهایی که میآورند ،ایجاد مشکل میکند.
این نماینده پیشین مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :طرحهایی
که مجلس میآورد ،با ش��عارهایی که دادهاند متناس��ب است ،اما
نمیتواند مشکالت را حل کند؛ یعنی اسم با شعار مناسب است ،اما
برای مردم ایجاد هزینه میکند.وی ادامه داد :به طور مثال مجلس
طرحی درباره فضای مجازی آورد در حالی که بس��یاری از کسب
و کارها دچار مش��کل ش��دهاند و یا در مورد فرزندآوری و حیوانات
خانگی طرحهایی مطرح شده است که مشکل مردم نیست؛ چراکه

مردم خشونت را به ابزاری برای
رس��یدن به خواستههایش��ان
تبدیل کردهاند.اقلیما خشونت
پس از عصبانی��ت را خطرناک
برش��مرد و اظهار ک��رد :زمانی
میتوان خش��ونت علی��ه زنان
و ک��ودکان را متوق��ف کرد که
خش��ونت علیه مردان نیز متوقف شود ،مردی که
آرامش و امنیت شغلی داشته باشد ،دعوا نخواهد
کرد.وی افزود :زمانی که ش��خص باید دو شیفت
کار کند و از خانواده دور اس��ت ،نمیتواند با حجم
وسیعی از خس��تگی ذهن خود را متمرکز کند و
منطق او کاهش مییابد ،از این رو به اجبار دست به
خشونت میزند.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی
ایران با تاکید بر اینکه تا زمانی که علت این امر رفع
نشود و زیرساختها فراهم نشود ،نمیتوان مقابل
این آسیب اجتماعی را گرفت ،گفت :زمانی که تورم
 ۶۵درصد و افزایش حقوق  ۱۵درصد اس��ت ،فرد
نسبت به گذش��ته حدود  ۴۰درصد فقیرتر شده
است ،از این رو نمیتوان انتظار داشت افراد عصبانی
نباشند؛ تنها در صورتی که آرامش داشته باشیم،
میتوانیم به دیگران نیز آرامش دهیم.

بارها مش��اهده کردم بسیاری از مردم برای اینکه از مشکالتشان
فرار کنند حتی ممکن است به یک حیوان خانگی پناه ببرند پس
این اقدامات راه حل نیست.
جلودارزاده خاطرنش��ان کرد :ما باید کاری کنیم مردم کش��ورمان
که یک کشور اسالمی است و با یاد خدا دلهایشان آرام میگیرد،
مانند مردم بس��یاری از کش��ورهای دنیا در آرامش زندگی کنند و
دغدغهای نداش��ته باش��ند ،اما مش��اهده میکنیم اینگونه نیست
و عدهایی��ک دغدغه فکری دیگری دارند .حال ممکن اس��ت یک
عده بگویند ش��ما که چندین سال س��ر کار بودید چرا یک فکری
نکردی��د ،م��ا یک فکری کردیم و در مس��یر موفقی��ت هم بودیم،
ام��ا هر ب��ار یک س��نگی جلوی پایم��ان انداختند و مس��ائلی را
به وجود آوردند.
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دوشنبه  8آذر1400
گزارش کوتاه

مسئلهمعاینهفنیموتورسیکلتها
چگونه حل میشود؟

داری��وش گل علی��زاده مع��اون مرک��ز مل��ی
ه��وا و تغیی��ر اقلیم س��ازمان محیط زیس��ت
درب��اره آالیندگ��ی موتورس��یکلتها گف��ت:
موتورس��یکلتها از نظر آالیندهه��ای گازی و
انتش��ار ذرات معلق کمتر از دو میکرون ،سهم
بسیار زیادی دارند .از  ۱۲میلیون موتورسیکلت
شمارهگذاری ش��ده در کشور حدود  ۸۷درصد
موتورسیکلتها فرس��وده هستند و باید از رده
خارج یا نوس��ازی ش��وند .در تهران  ۳میلیون
موتور ش��مارهگذاری شده وجود دارد که از این
تعداد  ۵۰۰هزار دس��تگاه در حال تردد روزانه
هستند.به گزارش باش��گاه خبرنگاران،علیزاده
ادامه داد :برای اینکه سهم این موتورسیکلتها
در آالیندگی کاهش پیدا کند ،چند اقدام مانند
از رده خارج کردن موتورس��یکلتهای فرسوده
و ارتقای استاندارد آالیندگی موتورسیکلت در
قانون هوای پاک پیشبینی ش��ده است .برای
مث��ال؛ تولی��د موتورس��یکلتهای کاربراتوری
متوقف شده و شمارهگذاری آنها ممنوع است
همچنی��ن در حال حاضر موتورس��یکلتها بر
اساس اس��تاندارد یورو ۳تولید میشوند.معاون
مرکز مل��ی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان محیط
زیس��ت بیان کرد :طبق تکلیفی که مش��خص
ش��ده ،تولیدکننده موتورس��یکلت باید به ازای
شمارهگذاری هر دس��تگاه ،یک موتورسیکلت
فرسوده را از رده خارج کند ،اما مشکالتی نظیر
اختالف قیمت��ی زیاد ،برای جایگزینی و تامین
موتورس��یکلتهای فرس��وده وجود دارد .برای
مثال اس��قاط موتور ح��دود  ۲۵۰تا  ۴۵۰هزار
توم��ان هزینه دارد .به همین دلیل افراد تمایل
زیادی از خود نشان نمیدهند.وی ادامه داد :از
طرف��ی بحث برقی کردن موتورس��یکلتها در
میان است که شهرداری و وزارت کشور در این
موضوع تکلیف مش��خصی دارند که شهرداری
اقدامات��ی خوبی انجام داد ،اما عملیاتی نش��د.
تولی دکنندگان نتوانستند طبق خواستهها پیش
روند و در حال به ازای شماره گذاری ۷دستگاه
موتورس��یکلت،یک دس��تگاه خودرو س��واری
فرس��وده را از رده خارج میکنند .طبق برنامه،
تولیدکنندگان ۱۰درصد ت��وان خود را باید به
موتورسیکلتهای برقی اختصاص دهند که در
این حوزه به دلیل اش��کاالتی ،نتوانستند موفق
عم��ل کنند ،چون قیمت موتورس��یکلت برقی
زیاد اس��ت و در حال حاضر  ۴۰تا  ۶۰میلیون
تومان هزینه دارد.موتورسیکلت وسیلهای است
که همه قش��رها از آنها اس��تفاده میکنند و
برخ��ی از قش��رها برای تامین معیش��ت خود،
حمل بار و مس��افر استفاده میکنند .در تهران
بر اس��اس ش��یبی که وجود دارد ،یک موتور با
قدرت  ۳هزار وات نیاز است .بخش عظم گرانی
موتورس��یکلت برقی ،مربوط به باتری آن است
که حدود  ۴۰درصد را شامل میشود؛ بنابراین
باید زیرس��اختهای الزم برای تولید باتری در
کش��ور فراهم شود و ش��رکتهای دانش بنیان
در ای��ن قضی��ه به ص��ورت جدی وارد ش��وند.
محمدرضا گویا مدیر ارتباطات ستاد معاینه فنی
خودروهای تهران گفت :متولی اصلی کنترل و
برخورد با موتورس��یکلتهای فاقد معاینه فنی،
پلیس اس��ت ک��ه بصورت مکانی��زه یا فیزیکی
آن را انجام میده��د .طبق قانون ،معاینه فنی
برای همه وس��ایل نقلیه الزامی است .سیستم
کاربراتوری موتورسیکلتها ،مشکل اصلی آنها
محس��وب میشود و بر اس��اس آمار  ۹۰درصد
موتورس��یکلتهای ایران کاربراتوری هس��تند
ک��ه در صورت انجام معاینه فنی به دلیل اینکه
سیس��تم کاربراتوری ش��رایط پای��داری ندارد،
کارایی زیادی حاصل نخواهد ش��د .برای مثال
با یک پیج گوش��تی به راحتی میتوان سیستم
سوخترس��انی موت��ور را دس��ت کاری کرد و
ش��رایط انتش��ار آالیندگی را تغییر داد.هزینه
معاینه فنی موتورس��یکلتها ۱۲ه��زار تومان
با اعتبار یک س��اله اس��ت یعنی در واقع همان
ش��رایطی که برای خودروها تعیین شده ،برای
موتورس��یکلتها هم پابرجاست و موتورهای نو
تا  ۴س��ال نیازی به معاینه فنی ندارند .شرایط
معاینه فنی به اینگونه است که حدود مجازی را
سازمان محیط زیست برای ما تعریف و تعیین
میکند و ما بر اس��اس اعداد و ارقام مش��خص
شده ،آالیندگی را بررسی و کنترل میکنیم پس
از آن آزمونهای چشمی مانند بررسی وضعیت
ظاهر وس��یله نقلیه ،وضعیت زی��ن ،چراغها و
نظای��ر آن را انج��ام میدهیم.مدی��ر ارتباطات
س��تاد معاینه فنی خودروه��ای تهران تصریح
کرد :از آنجایی که حداقل یک پنجم از آلودگی
هوا مربوط به این حضور و تردد وس��یله نقلیه
در ش��هر اس��ت ،لذا برنامهریزی با هدف اعمال
شرایط سختگیرانهتر استانداردها و قوانین تولید
و پایش مستمر ،ترغیب و تشویق ،حمایتهای
مالی از راکبین این وسایل نقلیه ،انجام مطالعات
در بخش آالیندگی ،ایمنی و همچنین دقت در
ارزیابی و ارائه آمار موتورسیکلتهای موجود در
ش��هر و وضع قوانین بازدارنده جهت استفاده از
موتورسیکلتهای فرس��وده از اهمیت ویژهای
برخوردار است.ش��هر تهران از  ۱۱خط معاینه
فنی موتورس��یکلت در  ۶مرکز برخوردار است.
در  ۸م��اه ابتدایی ،۱۴۰۰حدود  ۱۶۰دس��تگاه
موتورس��یکلت به مراکز معاین��ه فنی مراجعه
کردهان��د .بر اس��اس آخرین اطالعات س��یاهه
انتش��ار در ش��هر تهران که  ۱۳۹۶منتشر شد،
ش��رکت کنترل کیفیت هوا ش��هرداری تهران
سهم موتورسیکلتها در تولید گازهای آالینده
گازی را  ۲۱.۳درصد و تولید ذرات معلق ۱۰.۱
درصد پیشبینی و اعالم کرده است؛ همچنین
براس��اس مصوبه هیئت وزیران در سال آینده،
موتورسیکلتها باید با تکنولوژی یورو ۴منطبق
شوند.

شماره 6172
محیط زیست

کاهش  ۳۰درصدی
ذخایر سدهای کشور

آمارها نش��ان میدهد با سپری شدن  ۶۵روز از
سال آبی ،تا  ۵آذرماه ( سال آبی)۱۴۰۰-۱۴۰۱
میزان کل حجم آب در مخازن س��دهای کشور
حدود  ۱۷.۷میلیارد متر مکعب است که نسبت
به مدت مش��ابه س��ال آبی گذش��ته  ۳۰درصد
کاهش نشان میدهد.به گزارش ایسنا ،به گفته
فیروز قاس��م زاده  -مدیرکل دفت��ر اطالعات و
دادههای آب کش��ور در ش��رایط کنونی ،از کل
حجم مخزن سدهای مهم کشور به میزان حدود
 ۵.۵۰میلیارد متر مکعب ،حدود  ۳۵درصد آب
ذخیره شده وجود دارد.وی افزود :میزان پرشدگی
س��دهای مهمی چون زاینده رود ،شمیل و نیان
و س��فید رود در ش��رایط فعل��ی ح��دود  ۱۴تا
 ۱۷درصد اس��ت .در اس��تانهای خوزستان و
تهران ،میزان پرش��دگی متوس��ط مخازن طی
سال آبی جاری به ترتیب در حدود  ۳۸درصد و
 ۲۰درصد است.

ارتباطات
نماینده مجلس:

سرعت اینترنت
نه تنها افزایش پیدا نکرده
بلکهکاهشیافته

نماینده جیرف��ت در مجلس گفت :متاس��فانه
سرعت اینترنت نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه
کاهش یافته و فضای کسب و کار دچار مشکل
ش��ده اس��ت.به گزارش مهر ،ذبی��ح اهلل اعظمی
خطاب به وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات
گفت :سرعت اینترنت نه تنها افزایش نیافته بلکه
کاهش یافته اس��ت .این مسئله باعث مشکالتی
برای دانش��جویان و دانشآموزان شده و فضای
کسب و کار هم آسیب دیده است.وی بیان کرد:
متأسفانه حقوق برخی از کارمندان قوه قضائیه با
وجود سابقه کاری بس��یار زیاد ،کم است و الزم
است طرح تس��ری حقوق کارکنان قوه قضائیه
بررس��ی و در مجلس به تصویب برسد.نماینده
مردم جیرفت در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میخواهم
که به فکر دانش آموختگان دانشگاهها باشد چرا
که بسیاری از آنان جویای کار هستند اما شغلی
ندارند و الزم است از ظرفیت آنها استفاده شود.

مکث

دره «تو بیرون» دزفول

درمیان دیدنیهای بیشمار کشور پهناورمان ،در
دل منطقه ی گرم و س��وزان خوزستان ،درهای
وجود دارد که نامش برای مردم محلی آشناست،
درهای ک��ه در می��ان کوهه��ای بلند و اس��توار
واقع شده ،وهوای مطبوع و زیباییهای شگفت انگیز
آن پ��اداش بینظی��ری اس��ت ک��ه طبیعت با
س��خاوتمندی به عاش��قان س��فر و گردشگران
مش��تاق میبخشد .دره «تو بیرون» در نزدیکی
ش��هر دزفول در اس��تان خوزس��تان است .این
مکان شگفتانگیز در ۲۰کیلومتری دزفول و در
منطقه تنگهسرا بخش سردشت این شهرستان
در جنوب ایران قرار دارد .موقعیت ش��هر دزفول
هم در ش��مال استان خوزس��تان بوده و دومین
ش��هر بزرگ این استان اس��ت« .تو بیرون» از ۲
کلمه «تو» و «بیرون» ترکیب ش��ده اس��ت که
کلم��ه «ت��و» در گویش مردم��ان محلی معنی
ت��ب را میدهد و کلمه «بیرون» هم به بریدن و
ازبینبردن معنا شده است .در گذشتهها ،مردمان
محلی برای درمان دردهای بدنش��ان به دره «تو
بیرون» میآمدند .آنها بر این باور بودند که آب
این دره از خواص درمانی برخوردار است /.ایسنا

