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با توج�ه به اينك�ه در نيمه دوم س�ال حجم 
آالينده ها زياد است، اقدامات بيشتري براي 
كاهش آاليندگي توسط ادارات محيط زيست 
صورت مي گيرد. از آنجايي كه پديده وارونگي 
دما هم وجود دارد، برنامه كنترل و پايش منابع 
توليد آاليندگي در استان هاي بزرگ كشور به 
جريان مي افتد. در راستاي كنترل آاليندگي 
واحدهاي فعال در تهران بيش از هزار و 500 
واحد خدماتي، صنعتي و بيمارستاني در نقاط 
مختلف شهر شناسايي و پايش اين واحدها 
از اول مهر در طرح جديد پايش آغاز ش�ده 
است. در طرح پايش واحدهاي آالينده عالوه 
بر پايش واحده�اي صنعتي، زباله س�وزها، 
پايانه هاي مسافري و كارگاه هاي شن و ماسه 
نيز در اين طرح مورد بررسي قرار مي گيرند. 
در همين رابط��ه معاون پايش و نظ��ارت اداره 
كل محيط زيست اس��تان تهران درباره آخرين 
برنامه هاي در حال اجرا ب��راي كاهش آلودگي 
هواي تهران گف��ت: »برخورد ب��ا كاميون ها و 
خودروهاي س��نگين فرس��وده و فاقد معاينه 
فني يكي از مهم ترين راهكارها اس��ت كه اين 

مهم دس��ت كم تا 15 بهمن ماه ادامه مي يابد. 
ط��ي دس��تورالعمل تعيي��ن ش��ده پلي��س و 
دست اندركاران ذيربط با اين خودروها در صورت 

تردد در شهر برخورد خواهند كرد.«
  هدف ما رفع آلودگي است

محمد رستگاري درباره برخورد با صنايع آالينده 
در س��طح اس��تان توضيح داد: »بحث پايش از 
واحده��اي كوچك و بزرگ صنعتي در س��طح 
استان همه روزه  و ابزارهاي قانوني براي برخورد 
با واحدهاي متخلف انجام مي گيرد. تعدادي از 
واحدها داراي مجوز و تع��دادي از واحدها فاقد 
مجوز هس��تند كه در صورت انتشار آلودگي از 
سوي واحدها برخوردهاي الزم همانند معرفي 
به مرجع ذيص��اح  قضايي و حت��ي پلمب نيز 

وجود دارد.«
وي افزود: »واحدهاي فاقد پروانه و شناس��نامه 
در صورت پلمب، ديگر بازگش��ايي نمي شوند، 
اما ب��راي واحدهاي داراي پروانه و شناس��نامه 
راهكارهاي ديگري وجود دارد؛ اخطار پيش از 
پلمب، معرفي به مراجع قضايي و حتي گرفتن 
تعهد براي جلوگيري از انتشار آاليندگي بخشي 

از اين راهكارها است.«
 معاون پايش و نظارت اداره كل محيط زيس��ت 
اس��تان تهران تأكيد كرد: »هدف ما جلوگيري 
از ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي نيست و ما با 
فعاليت بدون آاليندگي مشكلي نداريم، بلكه با 
واحدهاي آالينده طبق قانون برخورد مي كنيم. 
هدف ما رفع آلودگي اس��ت و در اي��ن رابطه با 
كس��ي تعارف نداريم و در صورت بروز آلودگي 
از س��وي واحدها، با آنها برخورد خواهيم كرد و 
اين پايش و نظارت همه روزه از سوي متوليان 

امر ادامه دارد.«
وي تصريح كرد: »اينكه واحد صنعتي كوچك 
يا بزرگ تعطيل ش��ود، هنر نيست، بلكه هنر از 
بين بردن آلودگي واحدهاي آالينده است و اين 

پايش مستمر با جديت ادامه دارد.«
  جريمه ها چه مي شود؟

اين واحدهاي صنعتي آالين��ده اگر در صورت 
دريافت اخطار به اصاح مشكات خويش بابت 
رفع آاليندگي نپردازند، به سازمان امور مالياتي 
معرفي مي شوند كه مشمول يك درصد عوارض 
آلودگي به شهرداري ها خواهند شد. شهرداري ها 

هم موظف هستند اين مبلغ دريافتي را صرف 
كارهاي زيست محيطي كنند. 

دوره مالياتي براي واحده��اي صنعتي آالينده 
كه بايد عوارض يك درصدي آلودگي را پرداخت 
كنند، سه ماهه است و در صورت پايش آن واحد 
صنعتي و اصاح امور آاليندگي، ديگر مشمول 

پرداخت عوارض نخواهد بود. 
پايش ه��اي واحده��اي صنعت��ي آالين��ده و 
غيرآالينده به دو ص��ورت خوداظهاري و پايش 
مستقيم انجام مي گيرد و رويكرد اخطار و معرفي 
به امور مالياتي ش��امل حال واحدهاي صنعتي 
آالينده خواهد شد. واحدهاي صنعتي غيرفلزي 
همانند آسفالت و سيمان در رتبه نخست صنايع 

آالينده قرار دارند. 
   تهران هميشه ركورددار

بر اساس فهرست جديد منتش��ر شده در سال 
گذشته، اس��تان هاي تهران با 306، آذربايجان 
ش��رقي با 131، فارس 129 و خراسان رضوي 
123 صنعت ركورد دار صنايع آالينده كش��ور 
ش��ده اند و پس از آنه��ا به ترتيب اس��تان هاي 
اصفهان، همدان، زنجان و خوزستان قراردارند. 
در اس��تان تهران نيز ن��ام صنايع��ي همچون 
داروس��ازي پاك��دارو و دكت��ر عبيدي، ش��ير 
پاستوريزه پاك، داروسازي تهران شيمي، توليد 
دارو، شهرك صنعتي هش��تگرد، شهرك نفت 
بهران و پااليشگاه تهران به عنوان صنايع آالينده 

به چشم مي خورد. 
اين در حالي  اس��ت كه به نظر مي رس��د تعداد 
گشت هاي پايش صنايع در كشور بسيار پايين 
است؛ به طور مثال در پايتخت كه بايد بيشتر از 
ساير استان ها امكانات داش��ته باشد، تنها پنج 

گشت پايش زيست محيطي فعال است. 
در واقع با احتساب پايش روزانه سه واحد توسط 
هر يك از اين گش��ت ها بايد گفت كه براي 46 
هزار واحد صنعتي شناسايي شده توسط اداره 
كل محيط زيس��ت استان تهران ش��ايد حدود 
10 سال طول بكشد تا اين واحدها يكبار مورد 

پايش قرار گيرند. 
اين در حالي  است كه با حدود 175 هزار واحد 
كارگاهي، توليدي در اس��تان ش��ايد پايش هر 
يك از آنها با امكانات كنون��ي حتي در صورت 
شناس��ايي، حدود ني��م قرن زمان الزم باش��د 
و بدي��ن ترتيب ب��راي پايش مج��دد نيم قرن 
ديگر نوبت به آنها مي رس��د! در اصل به همين 
دليل است كه محيط زيست اس��تان به پايش 
هزار و 500 واحد خدماتي براي پايش بس��نده 

كرده است. 
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نفتكش ايراني و ماجراي تلخ سلفي بگيران صوري !

پيش دبستاني ها هم عليه سند تحول بنيادين به خط شدند 

 سركشي محيط زيست 
از واحدهاي آالينده نيم قرن به نيم قرن !
 با گشت هاي موجود  بررسی زيست محيطی واحدهاي صنعتي هر  50 سال يك بار  ممكن می شود

داس�تان نفت ك�ش، داس�تان دريان�وردان، 
داس�تان آب و آتش و مرگ، داستان ملواني 
به همراه همسر باردارش، داستان سكوتي كه 
نه با كمپين هاي استعفاي مسئوالن شكسته 
شد و نه سلفي بگيران فضاي مجازي اقدام به 
راه اندازي كمپين نجات هموطنان خود كردند. 
يك نفتكش ايراني حامل 136هزار تُن ميعانات 
نفتي، با يك كشتي باري در شرق چين برخورد 
كرد و آتش گرفت و 32 خدمه اين نفتكش شامل 

30 ايراني و دوبنگادشي ناپديد شده اند. 
روزهاي اول حادثه به جاي اعام وضعيت جان 
افراد داخل نفتكش، فقط تيترها و مسائل درباره 
خس��ارت مالي بود كه بيمه بودند. در ادامه هم 
خبر های ضد و نقيض به گوش مي رسيد و هيچ 
مسئولي اخبار درس��ت را منتقل نكرد. از جايي 
شنيده ش��د، چيني هاي بي مس��ئوليت، پس از 
نجات خدمه كش��تي خود، محل سانحه را ترك 
كردند و بدين ترتيب زمان طايي نجات خدمه 
نفتكش ايراني از دست رفته است. يكي مي گفت 
چيني ها با بهانه هاي محيط زيستي در خصوص 
خاموش كردن كشتي اهمال كرده اند. بقيه هم 
عمدتاً از بيمه كشتي صحبت مي كردند تا جايي 
كه صداي اعت��راض خانواده هاي چش��م انتظار 
خدمه كش��تي درآم��د كه نفتكش را مي ش��ود 
دوباره خريد، اما 17س��ال طول مي كشد تا يك 

نفر نيروي درست و زحمتكش تربيت شود! اما در 
ميان هيچ كدام از اخبار نه تنها اظهار نظر مسئولي 
ديده نمي شود، بلكه احساس مسئوليتي هم در 
قبال جان سي و چند نيروي حاضر در كشتي به 

چشم نمي خورد!
دردناك تر وقتي اس��ت كه اي��ن حادثه در خأل 
نبودن سلفي بگيران، قادر به ايجاد موج جوزدگي 
مثل حادثه هاي قبلي نيس��ت. نه مثل پاسكو 

در مركز شهر قرار داش��ت كه با سلفي گرفتن و 
ساندويچ س��رد و گرم كنار خانواده هاي شهداي 
آتش نش��ان ادامه پيدا كن��د و در نهايت با موج 
انتخاباتي هشتگ استعفا اس��تعفا راه بيفتد و نه 
مثل حادثه مع��دن يورت در آس��تانه انتخابات 
قرار داشت كه به قيمت داد و فرياد خانواده هاي 
كارگران هم كه شده، مسئوالن بلند پايه در محل 
حادثه حاضر ش��وند و چند ق��ول و وعده واهي 

بدهند! نه حتي مثل زلزله كرمانش��اه در تضاد با 
افكار روشنفكرنماهاي غير مذهبي قرار گرفت تا 

بقيه را در موج فضاي مجازي غرق كند!
ش��ايد اگر در اين ميان هم دعواي سياس��ي راه 
مي افتاد و برخي قبول مسئوليت مي كردند، باز 
هم روشنفكر نماها سيل هشتگ را جهت ناكارآمد 
نشان دادن مديريت ديگري در خاموش كردن 
نفتكش گسيل مي كردند، بلكه به خدمه كشتي 
هم توجهي شود، اما خب اينبار نه پاي انتخاباتي 
در ميان بود و ن��ه هيچ دوربين زن��ده اي وجود 
داش��ت تا مردم را جو گير كند در هش��تگ هاي 
توييتي مس��ئولي را موظف به اس��تعفا كنند يا 
حداقل براي انجام عمليات نج��ات در عمليات 

تسريع بخشند. 
به همي��ن راحت��ي و در ميان س��كوت مردم و 
مسئوالن، سي و چند كشتي بان، ملوان و مهندس 
زحمتكش، روزها در ميان ّآب و آتش بودند، اما 
س��لفي بگيران همذات پن��داري نكردند. حادثه 
كشتي نفتكش س��انچي هم حادثه  كمي نبود، 
همس��راني در اوج جواني تنها ماندند، فرزنداني 
بي پدر ش��دند، مادراني و پدراني عزادار شدند، 
خانواده هايي داغدار ش��دند، اما كس��ي توجهي 
نكرد، تنها به اين دليل كه از نزديك شاهد حادثه 
نبودند تا با س��لفي گرفتن در كنار س��وژه اصلي 

همذات پنداري كنند!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

واكنش توييتي به تحريم هاي جديد: 
حرم خان: ي س��ؤال؟ چرا براي باخت جلوي آرژانتين، مي ريزيد تو 
خيابونا و شادي مي كنيد، ولي براي تحريم هاي مجدد امريكا اين كارو 

نمي كنيد؟؟!!
حجت اهلل عبدالملك�ي: اونها كه فكر ميكنن تمديد برجام توس��ط 
امريكا محصول ديپلماسي قوي اونها بوده براي يكهزارو يكمين بار دارن 

توسط رؤساي جمهور زرنگ امريكا دور ميخورن!
 علي نادري: ترامپ خيلي خوب دارد قواعد تجارت را رعايت مي كند. 
آنقدر از خروج از برجام ترسانده كه حاال اميدوار باشد ايران به بندهاي 
موجود در بيانيه كاخ سفيد تن بدهد. مذاكره ايران براي برجام مجدد 
با اروپايي ها، افزوده ش��دن برنامه موش��كي به برجام، نا محدود شدن 

محدوديت هاي هسته اي؛ كاسبي بزرگ!  
محسن پيرهادي: بيانيه ترامپ عليه ايران، شكلي از برده داري مدرن 
بين المللي است كه او براي غرب به نمايش گذاشته است تا با همراهي 
دوس��تانش چيزي از اس��تقال و هويت ايران بزرگ نمان��د؛ ايرانيان 

نظاره گرند تا ترامپ اين آرزو را به گور ببرد. 

 

حاج محمدحسين عباس زاده، جانباز 70درصد لرستاني كه پاهايش 
را در دوران دفاع مقدس از دست داده و 37سال بدون پا زندگي مي كند، 

تنها آرزويش زيارت كربا و ديدار امام خامنه اي است. 

پاي حرف دانشجويان در فضاي مجازي: 
من دانش��جوي دكتري پژوهش محور دانش��گاه آزاد سنندج هستم؛ 
ترمي حدود 12 ميليون. دو ترمه متأس��فانه ش��هريه پرداخت نكردم 
نزديك 30 ميليون تومان بدهكارم. فعًا سايتم باك هستش! از اون 
وام هاي دانش��جويي كه تو ش��هرهاي ديگر مثل تهران هست، اينجا 
خبري نيست !؟ من در طول پنج ترم، فقط يك بار يك وام 2ميليون و 

500 هزار توماني گرفتم!

 

عكس بدون شرح
 

مهدي يزدي:
چهار  روزه كه ناوشكن دماوند با موج شكن انزلي برخورد كرده و هنوز 
نتونستن تكونش بدن و بيارنش لب اسكله! پ. ن1: اعزام تكاور به چين 

براي نجات ملوانان نفتكش سانچي! 
پ. ن2: انتقاد به چين براي عدم مهار آتش نفتكش درسته، ولي راهش 

فشار ديپلماتيكه، نه اعزام تكاور. 
 پ. ن3: دماوند غرق نشه صلوات.

عليرضا دهلوي

بيژن يانچشمه

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

  معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش با بيان 
اينكه حقوق معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استثنايي تا پايان اين 
هفته پرداخت مي شود، گفت: همه مطالبات سرباز معلمان تا بهمن ماه 

تسويه خواهد شد. 
  پيرو ضرب و ش��تم يك دانش آموز جيرفتي توسط مدير مدرسه و 
پخش ش��دن تصاوير دانيال ، در خبرها آمده بود كه دانيال به مدرسه 

بازگشته و مدير خاطي هم اخراج شده است. 
  عضو شوراي سياس��تگذاري انجمن جامعه ايمن كشور گفت: آمار 
مرگ و مير در سال جاري بر اثر استفاده نادرست از وسايل گرمايشي، 

نسبت به سال گذشته 5 درصد افزايش يافته است. 
  رئيس دومين كنگره بين المللي پزشكي شخصي با اشاره به اهميت 
اين علم گفت: رويكرد پزشكي شخصي اين است كه هر بيمار بايد نسخه 

و داروي منحصر به فرد خود را دريافت كند. 
  يك كارش��ناس فضاي مجازي با بيان اينكه با فيلتر ش��دن تلگرام 
تنها شغل هاي ناپايدار و كاذب مختل شده اند،  گفت: دولت بايد از ابتدا 
چنين روزي را پيش بيني مي كرد و فضاي ناپايدار براي اش��تغال را در 

تلگرام ايجاد نمي كرد. 

 بي مهري بيمه ها 
در طرح تحول سالمت به بيماران

 ديدگاه اقتصادي سازمان هاي بيمه گر يكي از مشكات بخش سامت 
است. به همين دليل هم هر از چندگاهي نوعي دارو با بي مهري بيمه ها 
مواجه مي شود و متأسفانه سازمان غذا ودارو هم در زمين بيمه ها بازي 

مي كند. 
از مهم ترين مشكات پنهان در عرصه سامت، معضات دارويي است 
و متأسفانه بيشترين قدرت بازار دارويي ايران نيز در دست شركت ها و 
كارخانجات دارويي دولتي و عمومي است كه چندين دهه در بازار ايران 

بدون دغدغه رقابت پيش مي روند. 
در اين رابطه، ماه گذش��ته داروي »س��ينوپار« كه در شكستگي ها و 
به خصوص در س��تون فقرات كاربرد دارد، به قيمت بالغ بر 600 هزار 
تومان رسيد. در حالي كه براساس گفته دكتر جمشيدي، رئيس مركز 
تحقيقات روماتولوژي » بهمن سال گذشته اين دارو با پوشش بيمه به 
60 هزار تومان كاهش يافته بود، ولي هم اكنون بيماران گزارش دادند 
كه بيمه تأمين اجتماعي چند هفته اي اس��ت پوش��ش خود را از روي 
اين دارو برداشته و قيمت اين دارو بدون سرسوزن به 600 هزار تومان 

افزايش يافته است.«
در حال حاضر هم كمب��ود دارو براي بيماران خاص وج��ود ندارد؛ اما 
پرداخت  مطالبات بيمارستان ها از س��وي بيمه ها با تأخير مواجه شده 

است. 
زماني كه بيمارس��تان مي خواهد دارو تهيه كند، ش��ركت پخش از او 
پول طلب مي كند. هرچند كه ش��ركت پخش دارو هم چندين ماه به 
بيمارستان مهلت مي دهد، اما بعد از آن بايد پولش را دريافت كند. در 
نتيجه چرخه تأمين دارو با مشكاتي مواجه مي شود و بيماران در تأمين 

داروهاي مورد نيازشان دچار مشكل مي شوند. 
يكي ازكارشناسان اداره بيماري هاي خاص وزارت بهداشت هم درباره 
مشكاتي كه اخيراً براي تأمين داروي بيماران خاص ايجاد شده است، 
گفت: »به همين دليل در حال حاضر مش��كل تأمين برخي داروهاي 
بيماران خاص جدي شده است. بايد توجه كرد كه به طور كلي مسائل 
مربوط به دارو و دسترسي بيماران به دارو در حوزه سازمان غذا و دارو 
است و س��ازمان غذا و دارو صاحب اين فرآيندهاس��ت، اما ما به دنبال 
گزارش هاي بيماران هموفيلي مبني بر عدم دسترسي به برخي داروهاي 

مورد نيازشان، پيگيري هايي را انجام داديم.«
دكتر راضيه حنطوش زاده با بيان اينكه در گذشته يارانه داروي بيماران 
خاص در اختيار وزارت بهداش��ت بود و وزارت بهداشت به ميزاني كه 
دارو حواله مي كرديم يا پزشكان مان نسخه مي نوشتند، دارو را به دست 
بيمار مي رساند، افزود: »بنابراين داروخانه دارو را تهيه  و در نهايت بيمار 
از داروخانه، داروي مورد نيازش را تأمين مي كرد. در چنين سيستمي 
ميزان بسيار كمي از پول دارو را بيمه ها مي پرداختند و قسمت عمده 
هزينه هاي آن را وزارت بهداش��ت تقبل مي كرد. در نتيجه در صورت 
تأخير بيمه ها در پرداخت مطالبات، با مش��كل جدي در حوزه تأمين 

داروي بيماران خاص مواجه نمي شديم.«
وي درباره مش��كات هموفيلي ه��ا در تأمين برخ��ي داروهاي مورد 
نيازشان گفت: »ما واقعاً پيگير موضوع هستيم و مشكاتي را كه از سوي 
انجمن هاي بيماران در اين زمينه به ما منعكس ش��ده به سازمان غذا 
و دارو منعكس كرده ايم. در حال حاضر مشكل تأمين برخي داروهاي 
بيماران خاص جدي شده اس��ت و اميدواريم هر چه زودتر اين مشكل 

رفع شود.«
از طرفي نيز كارشناس��ان دارويي عنوان مي كنند كه 10 تا 15 درصد 
داروهاي توليدي داخلي توان رقابت از نظر كيفيت با داروهاي خارجي را 
ندارند، ولي هرگز سازمان غذا و دارو نتوانسته است در اين مسئله نقش 
مهم خود را ايفا كند، زيرا غالب اين داروه��ا نيز دقيقاً در كارخانه هاي 
داروسازي دولتي و تأمين اجتماعي توليد مي شود؛ معضلي كه در نهايت 

هم دودش به چشم بيماران مي رود. 

ايمن سازی با حرف عملی نمی شود!
معاون پيشگيری سازمان آتش نش��انی و خدمات ايمنی شهر تهران از 
انجام اقدامات برای ايمن س��ازی 13 پاساژ در بازار تهران خبر داد. اين 
خبر از اين جهت دارای اهميت اس��ت كه پس از فاجعه پاسكو رصد 
ساختمان های ناايمن در ش��هر تهران مورد توجه دستگاه های متولی 
قرار گرفته اس��ت و بنا به گفته يك عضو شورای ش��هر تهران تاكنون 
7 هزار و 300 فقره س��اختمان ناايمن در ش��هر تهران شناسايی شده 
است. در حقيقت شناسايی اين ساختمان  ها گام اول برای جلوگيری از 

فاجعه هايی شبيه پاسكو است. 
اما امكان اينكه همه س��اختمان  ها بخواهند با بازس��ازی مقاوم شوند، 
وجود نخواهد داش��ت؛ چراكه بس��ياری از س��اختمان های موصوف، 
س��اختمان هايی هس��تند ك��ه عمر مفي��د خ��ود را كرده  و ح��اال به 
ساختمان های فرس��وده تبديل شده اند. بر اين اس��اس، الزم است تا 
مسئوالن در بخش های مختلف همچون وزارت راه، شهرداری و ساير 

بخش  ها به فرسودگی اين ساختمان اهتمام بيشتر داشته باشند. 
در برخی موارد، س��ازه های نا ايمن به پاس��اژ و محل های كسب و كار 
ش��هروندان باز می گردد كه ب��ه دليل ت��ردد و تجمع ع��ده زيادی از 
شهروندان الزم است تا اين س��ازه  ها از سوی متخصصان مورد ارزيابی 
دقيق قرار گيرد و اگر امكان بازسازی و مقاوم سازی وجود ندارد، نسبت 

به پلمب و ساير اقدامات قانونی عمل عاجل صورت گيرد. 
قرار است روز جمعه 29 دی ماه، كلنگ ساختمان پاسكوی جديد به 
زمين زده شود، بايد اين اقدام را به فال نيك گرفت و روند مقاوم سازی و 
نوسازی ساير ساختمان  ها و پاساژ  ها در سريع   ترين زمان ممكن به انجام 
برسد.  با اين اقدام عاوه بر رونق ساخت و س��از، نوعی پيشگيری هم 
برای حوادث احتمالی صورت خواهد گرفت و سازه های نامقاوم شهری 
نيز نوساز خواهند شد تا خسارت  ها و تبعات حوادث پاسكو ديگر تكرار 
نشود. بايد توجه داشت كه خبرهای بسياری در اين زمينه انتشار يافته 

است ولی در عمل حركت ها فقط الك پشتی پيگيری می شود. 

مجتبي زيني وند، رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي 
مردمي آموزش و پرورش در نشس��ت خبري روز گذشته خود در 
خصوص مجوز پيش دبستاني ها گفت: در حال حاضر 5 هزار مركز 
پيش دبستاني، مجوزي به غير از آموزش و پرورش دارند كه به آنها 
فرصت دوباره اي از اسفند ماه داده مي شود تا در سامانه درخواست 

مجوز كنند. 
وي با بيان اينكه همه مراكز پيش دبستاني بايد به صورت غيردولتي 
اداره شوند، افزود: تنها در مناطق دوزبانه و محروم، از طريق طرح 

خريد خدمات آموزشي، پيش دبستاني اداره مي شود. 
اظهارات اين مقام مسئول در تعارض با سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش است. آنجا كه اين س��ند بر آموزش هاي پيش از دبستان 
به عنوان آموزش هاي ض��روري و فراگير تأكي��د مي كند. به بيان 
ديگر و بر اساس اين سند پيش دبستاني به مرور بايد اجباري شود، 

اما زيني وند اين بايد قانون��ي را مربوط ب��ه اداره غيردولتي مراكز 
پيش دبستاني مي بيند.  از س��وي ديگر سيدمحمد بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش كه از ابتداي نشس��تن بر مسند وزارت از اهتمام 
خود بر اجراي س��ند تحول بنيادين مي گويد و نشس��ت بررس��ي 
راهكارهاي اجراي س��ند تح��ول بنيادين برگ��زار مي كند، هنوز 
نتوانسته بدنه مديريتي مجموعه خود را با ايده هايش همراه كند، 
مگر اينكه آموزش و پرورش سياست يكي به نعل و يكي به ميخ براي 

دادن نشاني غلط به افكار عمومي را در پيش گرفته باشد. 
عاوه بر اي��ن بايدي كه زيني وند در اظهارات��ش در خصوص اداره 
مراكز پيش دبس��تاني به صورت غيردولتي ب��ر آن تأكيد دارد، در 
صورت ش��كل گيري، تبعاتي دارد كه معلوم نيس��ت چرا مديران 
دس��تگاه تعليم و تربيت آن را ناديده مي گيرند. اگر س��ند تحول 
بنيادين و سياست هاي اباغي مقام معظم رهبري بر اجباري شدن 

آموزش هاي پيش از دبستان و سراسري ش��دن اين آموزش ها به 
عنوان آموزش هاي عمومي ياد مي كند، اصل 30 قانون اساسي هم 

از رايگان بودن آنها حمايت مي كند. 
از طرفي اداره غيردولتي به معناي تأمين هزينه ها از جيب مردم و 
تحميل هزينه اضافي به خانواده ها است و اين به معناي اين است 
كه تعدادي از خانواده ها قيد تحصيل فرزندانش��ان را در اين دوره 
مي زنند. بنابراين حتماً گروهي از دانش آموزان پيدا مي ش��وند كه 
از اين آموزش ها بي بهره مي مانند و سر كاس كنار دانش آموزاني 
مي نشينند كه اين دوره را گذرانده اند و اين آغاز تبعيض آموزشي 
و طبقاتي است. يعني تن دادن به الگوي ليبرالي كه قبل از انقاب 
بر نظام آموزش��ي حاكم بود. در حالي كه اتفاق��اً اين روزها مجامع 
مطالعات��ي غرب در حال جارو ك��ردن اين تز از مي��ان نظريه هاي 

كاربردي و مديريتي جوامع خود هستند. 

معاون سازمان محيط زيست:

 اتوبوس نو هم بدون سوخت مناسب 
آلودگي توليد مي كند

معاون محيط زيس�ت انس�اني س�ازمان حفاظت محيط زيست با 
اعالم اينكه اتوبوس ديزلي ۲۷ هزار ميكروگرم بر ساعت و اتوبوس 
CNG تنها ۷ ميكروگرم بر س�اعت ذرات معل�ق توليد مي كنند، 
گفت: اتوبوس نو هم بدون سوخت مناسب آلودگي توليد مي كند. 
مسعود تجريشي در تشريح تكاليف دستگاه ها در اجراي قانون هواي 
پاك گفت: بسياري از كشورها به اين نتيجه رسيده اند بايد قانوني وجود 
داشته باش��د كه همه تكاليف خود را در مورد آلودگي هوا بدانند، اين 

قانون در كشور ما مرداد ماه امسال اباغ شد. 
وي افزود: يكي از مواردي كه در بحث نظارت داريم آن است كه سازمان 
محيط زيس��ت مرجع پايش است. اينكه س��وخت چه استانداردهايي 
داشته باشد با هماهنگي سازمان استاندارد و با نظارت ما انجام مي شود. 

ما نظارت بر سوخت را از سه ماه يك بار به هفته اي يك بار رسانده ايم. 
معاون محيط زيست انس��اني س��ازمان حفاظت محيط زيست تأكيد 
كرد: در سال 1390،  1393 و 1395 س��ه مصوبه هيئت وزيران داريم 
كه به طور تكاملي مشخص كرده هر دستگاهي نسبت به وظايف قانوني 
خودش چه تعهداتي دارد. يك��ي از اقدامات ما تمركز روي س��وخت 
است. در شهر تهران و برخي كانشهرهاي كشور با توجه به نمونه هاي 
آلودگي هوا كه جمع آوري و به ديگر كشورها ارسال شد، سوخت عامل 
اصلي ايجاد ذرات معلق است. در شهر تهران با توجه به مطالعات، عمده 
آلودگي اي كه باعث مي شود مدارس را تعطيل كنيم به مواد معلق در 

هوا برمي گردد. 
تجريشي اضافه كرد: مش��كل ديگر آنكه چون خودروهاي ما قديمي 
است، اگر سوخت خوب هم در اختيارش قرار بگيرد، نمي تواند احتراق 
درست انجام دهد. در سال هاي اخير شاهد افزايش مصرف سوخت هم 
بوده ايم. در تهران 17 ميليون سفر در روز داريم كه ذرات معلق را به هوا 
مي فرس��تد و اگر باد نيايد، اين ذرات باقي مي ماند و ناگريز از تعطيلي 

مدارس هستيم. 
وي تأكيد كرد: ذرات زير 10 ميكرون را عمدتاً در ش��ش ماه اول سال 
تجربه مي كنيم، گرد و خاكي كه با تردد خودروها از زمين بلند مي شود، 
اما مس��ئله عمده ذرات زير 2/5 ميكرون است. ذرات زير 2/5 ميكرون 
آن چيزي است كه مي تواند از طريق ريه وارد بدن و خون شود.  معاون 
محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست هشدار داد: وسايل 
نقليه سنگين ما 30 درصد باالي 30 سال هستند و ميني بوس هايمان 
60 درصد بيش از 20 سال دارند. يكي از راهكارهاي ما بايد اين باشد 
كه اتوبوس هايمان را نوسازي و ديگر آنكه سوخت را از ديزل به سوخت 
تميز تبديل كنيم. وزارت نفت بيش از 50 درص��د گازوئيل مورد نياز 
عمدتاً سنگين را نمي تواند با اس��تاندارد يورو 4 توليد كند، پس حتي 
اگر اتوبوس نو هم داشته باش��يم، چون سوخت شان استاندارد نيست، 

كاتاليست و فيلتر آن نمي تواند كاركرد خود را داشته باشد. 


