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مدير عامل ستاد معاينه فني شهر تهران در گفتوگو با «جوان»:

رونمايي از ۳كاتاليست ايراني

صنعت پتروشيمي از واردات كاتاليست بينياز شد
در دومي�ن هماي�ش بوميس�ازي فناوريه�اي صنع�ت نفت ،از
كاتاليستهايي رونمايي شد كه پس از حدود دو دهه تالش به توليد
رسيدند .اين همايش دو سال يكبار و با محوريت فناوريهاي حوزه
كاتاليست مخصوص ًا در بخش پااليش و پتروشيمي برگزار ميشود.

كاتاليست مادهاي است كه سرعت واكنشهاي شيميايي را از طريق
كاهش انرژي فعالس��ازي افزايش ميدهد ب��دون اينكه خود در آنها
شركت كند .در اهميت كاتاليس��ت همين بس كه حداقل  20درصد
توليد ناخالص داخلي كشورهاي پيشرفته وابسته به كاتاليست است.
نتيجه آزمايش كاتاليست ايراني و اروپايي
نزديك به دو دهه است كه با حمايتهاي مالي شركت فوالد خوزستان،
چندين ش��ركت دانشبنيان ب��ه پژوهش براي بوميس��ازي فناوري
ساخت كاتاليست ورود كردند .در همين راستا در سال  94در يكي از
پتروشيميهاي بزرگ كشور دو واحد مشابه هم از كاتاليستهاي ايراني
و كاتاليستهاي اروپايي راهاندازي شدند.
اكنون بعد از گذشت شش سال ،طبق گزارشهاي مهندسان صنعت
نفت ،عملكرد كاتاليستهاي ايراني قابلقبولتر بود .اين نشان ميدهد
كيفيت كاتاليس��ت ايراني كام ً
ال قابلرقابت با س��اير كاتاليس��تهاي
اروپايي و حتي بهتر از نمونههاي خارجي است .بنابراين در حال حاضر
توليدكنندههاي ايراني به رقيبي سرس��خت براي رقباي اروپايي خود
تبديل شدهاند .كاتاليستها بهطور گستردهاي در صنايع شيميايي،
فوالدي و دارويي استفاده ميشوند و براي اين صنايع حكم بنزين براي
خودرو را دارند .ايران هم اكنون يك��ي از بزرگترين صادركنندههاي
كاتاليست در غرب آسياس��ت ،اما فناوري كاتاليستهاي مهم صنايع
مادر را اخيرا ً به دست آورده و امسال صنعت پتروشيمي به طور كامل در
فناوري كاتاليستها به خودكفايي رسيدهاست.
پيادهسازي پيشرفتهترين تكنولوژي توليد كاتاليست
در همين خصوص ،دومين همايش دوساالنه بوميسازي فناوريهاي
صنعت نفت ،ديروز در حالي به كار خود پايان داد كه در اين مراسم از سه
كاتاليست با فناوري ايراني رونمايي شد.
اين سه كاتاليست در صنايع پتروشيمي ،پااليش و فوالد كاربرد دارد
و تاكنون از خارج وارد ميش��د .آنطور كه در اين همايش مطرح شده،
به دست آوردن فناوري ساخت اين محصوالت حاصل همكاري صنايع
مادر با ش��ركتهاي دانشبنيان بودهاست .شركت دانشبنيان نفت و
گاز سرو ،توليدكننده اين كاتاليستهاست و مدير عامل اين شركت در
اين همايش گفت :در شرايطي كه تحريم تا حدودي ما را از فناوريهاي
روزآمد و محصوالت اين حوزه دور ساختهاست ،تالش ما بر اين است
كه اين همايش با يك روند علمي و فناورانه پيش برود .در سال گذشته
چند كاتاليس��ت جديد از جمله كاتاليستهاي س��نتز متانول (براي
صنايع پتروشيمي) و هيدروژناسيون اس��تيلن (براي صنايع فوالد) را
براي نخستينبار در كشور توليد و به بازار معرفي كرديم.
هومن كريمي وثيق اف��زود :در رابطه با پژوهش و توس��عه دانش فني
كاتاليس��تها ما توانس��تهايم به لحاظ كيفي ،جهش بااليي را نسبت
به نمونههاي قبلي خارجي داش��ته باش��يم .شركت س��رو به يكي از
پيشرفتهترين تكنولوژي توليد كاتاليست در جهان مجهز است .نقطه
درخشان در شركت س��رو ،روش توليد كاتاليست است كه خط توليد
سرو از آخرين متدهاي روز دنيا بهره ميبرد.
حذف خارجيها از بازار 2100ميليارد توماني
كريمي وثيق گفت :شركت نفت و گاز سرو براي ايفاي سهم و نقش خود
در توسعه پايدار زنجيره تأمين ،اقدام به افزايش ظرفيت توليد محصوالت
كاتاليست کرده و به همين منظور كارخانجات جديدي را احداث كرديم،
چراكه ميخواستيم با افزايش ظرفيت توليد خطوط توليد خود نياز كشور
را از كاتاليستهاي مصرفي برطرف كنيم .وی در خصوص عملكرد شش
ماه نخست امسال اين دانشبنيان نسبت به سال گذشته گفت :در سال
 1400توليد ما نسبت شش ماه مشابه سال گذشته با رشدي سه برابري
همراه بودهاست كه اين روند رشد تا پايان س��ال حفظ خواهد شد .به
گزارش فارس ،محمدرضا سليمانزاده ،مدير توليد صنايع پتروشيمي
خليجفارس هم در اين همايش با اشاره به توس��عه روند داخليسازي
گفت :در سال  99حدود 2هزارو100ميليارد تومان هزينه فناوريهاي
كاتاليستهاي پتروشيمي كشور بوده كه اين روند با تفاهمنامهاي كه
براي حمايت از ش��ركتهاي دانشبنيان داريم ،ب��ه توليد محصوالت
ساخت داخل منجر شدهاست .به اين صورت كه محققان داخل كشور در
توليد اين فناوريها نقشآفريني و مشاركت ميكنند.
رضا جمشيدي ،مدير عامل پتروش��يمي پرديس هم در اينباره گفت:
در موضوع بوميس��ازي اكنون در جايگاهي قرار داريم كه كشورهاي
خارجي به رغم همه تالشهايش��ان براي ضربه زدن به ما ،نتوانستند
چرخ حركت پتروشيميها و صنايع نفتي را متوقف كنند .با دانشي كه
در شركتهاي دانشبنيان از جمله نفت و گاز سرو اتفاق افتاده ،ايران
در مسير پيشتازي توليد كاتاليست قرار گرفته و اكنون از ظرفيت عرضه
به دنيا و همكاري در اين عرصه برخورداريم.

كمك ۱۲۲ميليارد توماني بنياد مستضعفان
به مددجويان سيلزده

در پي وقوع سيل اخير در اس�تانهاي جنوبي كشور و واردآمدن
خسارتهاي سنگين به برخي از هموطنان ،بنياد مستضعفان تمامي
خسارتهاي وارده به احشام و لوازم خانگي مددجويان سيلزده
تحت پوشش كميته امداد در چهار استان جنوبي را عهدهدار شد.

به دنبال وقوع س��يل در اس��تانهاي جنوبي و وارد آمدن خسارتهاي
هنگفت به برخي از س��اكنان اي��ن مناطق ،بنياد مس��تضعفان ،جبران
تمام خسارتهاي وارد ش��ده به خانوادههاي مددجويان كميته امداد را
عهدهدار شدهاست .با دستور سيد پرويز فتاح ،تمام خسارت وارده به بيش
از ۷هزارو ۳۰۰خانواده مددجوي كميته امداد در چهار استان سيلزده
«سيستان و بلوچستان»« ،فارس»« ،هرمزگان» و «كرمان» با اختصاص
اعتباري بالغ بر  ۷۷ميليارد تومان جبران ميش��ود .با توجه به مكاتبات
صورت گرفته ميان رؤساي بنياد مس��تضعفان و كميته امداد ،خسارت
سيل همچون خسارت به «دامهاي سبك و سنگين ،تلويزيون ،يخچال،
فرش ،آبگرمكن ،بخاري ،كولرگازي ،اجاق گاز ،لباسشويي ،پتو و ساير لوازم
ضروري» از سوي بنياد مستضعفان جبران ميشود .اين كمكها در حالي
است كه پيش از اين نيز بنياد براي جبران بخشي از خسارتهاي وارده
به لوازم خانگي هموطنان آسيبديده در اين استانها ،مبلغ  ۵۰ميليارد
تومان را از طريق استانداريها اختصاص داده و تأمين رايگان تمام سيمان
مورد نياز براي بازسازي مناطق سيلزده را نيز عهدهدار شدهبود.
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امسال 100هزار خودرو مراجعه اولي ايراد ترمز داشت!
از س�وي برخ�ي مطر حش�ده ك�ه
ش�هرداري در بحث معاين�ه فني به
سوي در آمدزايي حركت ميكند .چه
پاسخي داريد؟

گفتوگو

بيژن يانچشمه

االن براي معاينه فني عادي و برتر خودرويهاي
س��بك مبلغ  47هزار تومان دريافت ميش��ود.
براي تنظيم باد چرخ خودروه��ا  20هزار تومان
دريافت ميشود 47 .هزار تومان ما براي  9آيتم
تست مكانيزه مهم و اساسي به همراه تستهاي
چشمي شامل كمربندها و چراغها است كه واقعاً
زياد نيست.
به عنوان مث��ال ،وقتي گازه��اي خروجي اگزوز
آناليز ميش��ود ،در اص��ل عملكرد كاتليس��ت،
سنسور اكس��يژن ،سوپاپ ،ش��مع ،واير انژكتور
و مپ سنسور مورد تس��ت قرار ميگير د و وقتي
ترمز چك ميش��ود ،عملكرد لنت ،پمپ ،پمپ
هيدروليك ،كاسه چرخ چند مورد ديگر نيز مورد
ارزيابي قرار ميگيرد .يعني با يك معاينه فني ترمز
برآيند عملكرد سامانه ترمز تست ميشود .وقتي
ترمز درست عمل كند در واقع ميشود عنوان كرد
ل كرده است.
تكتك مجموعه ترمزبه درستي عم 
اگر قصد درآمدزايي ش��هرداري در معاينه فني
مطرح بود ،خب زمين هر مركز معاينه كه ارزش
بسيار بيشتري دارد و بهتر ميتواند محلي براي
درآمدزايي باشد!

ایرنا

 29ديم�اه روز نمادين «هواي پاك» اس�ت،
اما هوا در بيشتر روزهاي تهران ناسالم است.
بنابر اعالم شركت كنترل كيفيت هواي تهران
از ابتداي امس�ال 203 ،روز هواي قابلقبول،
 87روز ناسالم براي گروههاي حساس و شش
روز هواي آلوده براي همه افراد داشتهاس�ت.
«جوان» در گفتوگو با مدير عامل ستاد معاينه
فني ش�هر تهران به مباحث ايمن�ي خودرو،
نقش مراكز معاينه فن�ي در كاهش آاليندگي
هوا و برخي از س�خنان رايج بين ش�هروندان
پرداخته شدهاس�ت .حس�ين مقدم تصريح
ميكند در معاينه فني ،حداقلها مورد معاينه
قرار ميگيرد و در همين خص�وص در  9ماهه
ابتدايي سال  1400از تعداد  895هزار دستگاه
خ�ودرو در مراجع�ه اول ،اي�راد و نقص فني
ترمز 100هزار خودرو شناس�ايي شدهاس�ت.

آق�اي مهن�دس! ك�دام خودروه�ا
مش�مول معاين�ه فن�ي ميش�وند؟
امكانات موج�ود در  16مركز معاينه
فني تهران كفاف سنجش كيفيت اين
خودروها را ميكند؟

در حال حاض��ر  16مرك��ز ثابت و هف��ت واحد
س��يار معاينه فني مش��غول ارائه معاينه فني به
خودروهاي تهران هس��تند .روزان��ه  5تا  6هزار
خودرو به اين مراكز مراجع��ه ميكنند .با توجه
به ورود به س��ال ميالدي جديد  ۲۰۲۲وس��ایل
نقليه وارداتي مدل  ۲۰۱۸بس��ته ب��ه ماه توليد
خودرو مشمول معاينه فني هس��تند .بر اساس
قانون هواي پاك ،دوره معافيت انجام معاينه فني
از زمان توليد براي وسایل نقليه شخصي و دولتي
چهار سال و براي وس��ایل نقليه عمومي یکسال
تعيين شدهاست.
در خص��وص معاينه فني برتر فق��ط  9مركز در
تهران كه به تأييد سازمان حفاظت محيطزيست
رسيدهاند ،معاينه فني برتر ارائه ميدهند .مبلغ
دريافتي  47ه��زار تومان ب��راي معاينه عادي و
برتر است و در خصوص معاينه برتر فقط پروسه
بررسي و ارزيابي خودرو دقيقتر است .خودروهاي
داراي معاينه برتر ميتوانند  30درصد تخفيف در
عوارض ورود به محدوده ط��رح كاهش دريافت
كنند.

وضعيت معاينه فني خودروهاي دفعه
اول چگونه است؟

پاسخ به اين پرسش سخت است .اين خودروها
بعد از چهار سال به مراكز معاينه مراجعه ميكنند
و به علت نقصه��اي فني متع��دد در طول اين
مدت ،بارها مورد تعميرات جزئي قرار گرفتهاند.
معافيت چهار س��ال مناسب نيس��ت .بر همين
اساس از نمايندگان مجلس درخواست داريم در
اين زمينه ورود كنند تا مدت معاينه خودروهاي
صفر كاهش يابد .متأسفانه خروجي خدماتي كه
از سوي تعميرگاهها در سطح شهر ارائه ميشود،
نش��ان از اين دارد كه كيفيت قطع��ات به دليل
غيراستاندارد بودن به شدت افت كردهاست .به
عنوان مثال كاتاليست نصبشده از سوي كارخانه
حداقل سه سال عمر دارد ،ولي همين قطعه كه
در سطح شهر عرضه ميشود ،عمر شش ماهه و
يكساله دارد .اين قطعه و ساير قطعات مرتبط با
آاليندگي بر كيفيت آلودگي هوا تأثير منفي بر جا
ميگذارد .بعضاً شهروندي قطعه را همان لحظه
معاينه فني تعويض كرده ولي نميتواند معاينه
دريافت كند.

اخيرا ً در تص�ادف زنجيرهاي بهبهان
پلي�س اعلام كردهاس�ت ،ايرب�گ
خودروهاي داخلي عمل نكردهاست.
مراكز معاينه موظف به بررسي ايربگ
خودروها نيست؟

ايربگ به صورت غيرمس��تقيم مورد كنترل قرار
ميگي��رد؛ بدين صورت كه چش��مي چراغهاي
اخطار چك ميشود .در خصوص اظهارنظر پليس

حسین سروقامت

بايد گفت ايربگها لزوماً خراب نبوده بلكه داليلي
سبب شدهاست ايربگها عمل نكند كه بايد مورد
بررسي كارشناسي قرارگيرد.

بين مردم مطرح ميش�ود كه معاينه
فني هيچ تأثيري در كاهش آلودگي
هوا ندارد.

معاينه فني تأثير بين  10تا 23درصد در كاهش
آلودگي هوا دارد .اين ارقام بر اس��اس مطالعات
انجام شده در شهر تهران ثابت شدهاست .منتها
اين موضوع يك اما و اگر دارد كه بايد مورد توجه
قرار گي��رد :در صورتي كه هم��ه خودروها مورد
معاينه درست و اصولي قرار بگيرند تأثير  10تا 23
درصدي محقق خواهد شد؛ يعني اگر  3ميليون
خودرو در تهران وجود داشته باشد و فقط يك يا
دو ميليون خودرو به مراكز معاينه مراجعه كنند،
تأثير مثبت در آلودگي هوا محقق نخواهد شد.
نكته ديگ��ر اينكه به ص��ورت كل��ي  30درصد
خودروها به دليل نقص آاليندگي و ايمني موفق
به دريافت معاينه فني نميشوند و تنها  27درصد
اين ميزان مربوط به عيوب آاليندگي است.
موضوع ديگر هم كه بايد به آن اش��اره كنم ،اين
اس��ت كه حتي در بارندگيها اگر مدت و شدت
زمان بارش كم باش��د ،نهتنها كاهش آاليندگي
رخ نميدهد ،بلكه به دليل تش��ديد بار ترافيك،
آلودگ��ي گازي هم افزايش پي��دا ميكند يعني
ميزان منواكسيد كربن و هيدروكربن هوا افزايش
پيدا ميكند .در كل آن بخش آاليندگي كه دست
مردم و مس��ئوالن اس��ت ناظر به كنترل انتشار
آاليندگي است .نقش خودرو سازها آن است كه
خودروي باكيفيت و استاندارد توليد كنند .معاينه
فني وظیفهاش كنترل خودروها است كه اگر ايراد
دارند با ندادن معاينه مانع تردد آنها بشود.

نق�ش افزاي�ش ايمن�ي خودروها را
در کاهش تصادفات چط�ور ارزیابی
میکنید؟

پاس��خ اين س��ؤال نيازمن��د اطالع��ات دقيق و
كارشناسي شده از سر صحنه تصادفات است .در

در  9ماهه سال  1400از تعداد  895هزار
دس�تگاه خ�ودرو مراجعهكنن�ده براي
دريافت معاين�ه فني در مراجع�ه اول،
ايراد و نقص فني ترم�ز  100هزار خودرو
شناس�ايي شدهاس�ت .هر ي�ك از اين
خودروهای داراي نقص ايمني ميتوانند
خود عامل ي�ك تصادفش�ده ،عابري
كش�ته يا عامل چندين تصادف باشند.
در اصل بس�ياري از مردم از نقص ايمني
خودروي خود خبر ندارند ،بلكه با مراجعه
به مراكز معاينه فن�ي ،اين تعداد خودر و
دارايايرادباتجهيزاتشناساييميشود

كش��ور ما اطالعات دقيقي وجود ندارد .در برخي
كش��ورها با توجه به فرهنگ متف��اوت رانندگي،
خودروهاي باكيفيت و جاده ايمن 10 ،تا  11درصد
تصادفات به نقص ايمني خود مربوط ميشود .من
در خصوص اين مورد اص� ً
لا نميتوانم اظهار نظر
كنم .دو خ��ودرو ايمن و غير ايمن كه به س��مت
درهاي ميروند ،اگر ترمز كنند ،خودروي غير ايمن
به داخل دره سقوط كرده و تلفات و خسارتهاي
زيادي بر جا ميگذارد و در خودروی ايمن داراي
تجهيزات مضاعف ايمني ترمز عمل ميكند و اگر
هم به داخل دره س��قوط كند ،تلفات و خسارت
اندكي برجا ميگذارد .در همين مثال اگر پليس
سر صحنه بيايد ،ميبيند ماشين ترمز كرده اما به
دره سقوط كرده ،ولي اعالم ميكند سرعت باال و
بیتوجهی به جلو باعث حادثه شدهاست ،نميگويد
خودرو نقص ايمني هم دارد .اگر بخواهيم در اين
موضوع درصدي را براي نقش كيفيت خودرو در
حوادث بيان كنيم ،قطعاً عدد بااليي ميشود.
در  9ماه��ه س��ال  1400از تع��داد  895ه��زار
دس��تگاه خودرو مراجعهكننده ب��راي دريافت
معاينه فني در مراجعه اول ،ايراد و نقص فني ترمز
100هزار خودرو شناسايي شدهاست .هر يك از
اين خودروها با نقص ايمني ميتوانند خود عامل
يك تصادفشده ،عابري كشته يا عامل چندين
تصادف باشند .در اصل بسياري از مردم از نقص
ايمني خودروي خود خبر ندارند ،بلكه با مراجعه
به مراكز معاينه فني اين تعداد خودر و داراي ايراد
توسط تجهيزات شناسايي ميشود .نقص ميتواند
در ترمز ،در كمك خودرو یا در جلوبندي باشد.
شما تصور كنيد يك المپ خراب در چراغ جلوي
خودرو ميتواند منجر به تصادف شديد خسارتي
و جرح و حتي منجر به مرگ ش��ود .نقص ايمني
نبايد لزوماً يك نقص بزرگ و عمده باش��د ،بلكه
نقصي كوچك هم به اندازه ي��ك المپ ميتواند
بسيار مهم باشد.
گاهي صاحبان خودروها از ما ايراد ميگيرند که
يك المپ س��وخته را خودم بعدا ً عوض ميكنم!
اما المپ سوخته براي رخدادن يك حادثه ،ايراد
كوچكي نيس��ت .اگر برفپاکك��ن خوب عمل
نكند و راننده ديد خوب نداش��ته باشد ،كمترين
نتيجه مخ��رب ،افزايش ترافيك اس��ت .معاينه
فني جايگاهي اس��ت كه بايد همه اين موارد در
آن چك شود.

آماري از خودروهاي مش�مول كه به
معاينه فني مراجعه نكردهاند ،داريد؟

از زمان مكانيزهشدن معاينه فني بيشتر خودروها
مراجعه كردهاند؛ چراكه سيستم با كسي تعارف
ندارد و جرائم از سوي دوربين ثبت ميشود.
در تهران حداقل 2ميليون و  700هزار دس��تگاه
خودروی سبك مش��مول معاينه وجود دارد كه
هميش��ه تعدادي مراجعه نميكنند ،البته شايد
از مراكز خارج تهران معاينه دريافت كنند .حدود
 10درصد از مشمولين تاكنون در پروسه زماني كه
بايد مراجعه ميكردند ،مراجعه نكردهاند.

چرا زم�ان معاينه فن�ي خودروهاي
فرس�وده عموم�ي كاه�ش پي�دا
كردهاست؟

با توجه به شرايط اقتصادي پيش آمده در خصوص
خودروهاي فرسوده و جايگزين نشدن اين خودرو
با خودروهاي نو ،آنچه س��ازمان محيطزيس��ت
اعالم كرده آن است كه اگر نميتوانيم خودروي
فرسودهاي را از چرخه حمل و نقل خارج كنيم،
تنها فيلتري كه ميتوان��د حداقلهاي ايمني يا
آاليندگي را كنترل كند ،ابزار معاينه فني است .ما
اعتقاد نداريم كه با معاينه فني ميتوان تشخيص
داد خودرويي فرسوده اس��ت يا فرسوده نيست؛
چنين ادعايي نداري��م و اين ادع��ا علمي و فني
هم نيست .حاال كه قرار اس��ت مث ً
ال با خودرويي
كه20سال كاركرده تردد انجام شود ،در معاينه
فني حداقلها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .ما در
معاينه فني حداقلها را چك ميكنيم ،به گونهاي
كه اگر در آيتمي بيش از مقدار تعيين شده باشد،
خودرو حادثهآفرين تلقي ميشود.
در خودروهاي فرس��وده روال اين گونه است كه
امروز يك بخش از خودرو تعمير ميش��ود ،فردا
بخش ديگري به علت فرسودگي خراب ميشود.
در خصوص آيتم آاليندگي  50قطعه مؤثر است.
وسايل نقليه فرس��وده عمومی هرسه ماه معاينه
ميشود تا وجود نقصها و عيوب مشخص شود.

اوض�اع موتورس�يكلتها چگون�ه
است؟

در مراكز معاين��ه فني تهران  11خ��ط مكانيزه
براي معاينه فني موتورسيكلت وجود دارد .مبلغ
معاينه هم  12ه��زار تومان اس��ت .از  3ميليون
موتورس��يكلت فقط  200دس��تگاه موتور براي
معاينه مراجعه كردهاند! قانون مل��زم به معاينه
فني كرده ،پليس ضابط قضايي است و شهرداري
هم مراك��ز را براي معاينه موتورس��يكلت مجهز
كردهاس��ت .هر موتور كاربراتوري به اندازه چند
خودروي يورو  2آاليندگي توليد ميكند و از نظر
غلظت آاليندگي يك موتورسيكلت چند برابر يك
خودرو داراي آاليندگي است ،ولي سالهاست با
اين وسايل نقليه مماشات صورت گرفتهاست.
ما براي معاينه موتورسيكلتها پيشنهاد پلكاني را
دادهايم؛ موتورهاي كاربراتوري و انژكتوري سر زمان
مشخصي مراجعه كنند .ما ضابط قضايي نيستيم و
فقط پيشنهاد داده و برنامهريزي كردهايم ،ولي اين
مورد تاكنون به صورت پيشنهاد باقي ماندهاست.
مراكز معاينه فقط خدم��ات ميدهند .با توجه به
تأثير آاليندگي موتورس��يكلتها بر هوا ،بايد فكر
اساسي انجام شود .اين مراكز با هزينه همين مردم
احداث شدهاست ،اما االن اوضاع به گونهاي شده
كه وقتي موتورس��يكلتي به مركز م��ا بيايد ،بايد
دستگاه را روش��ن كنيم ،چراكه مراجعه روزانه و
منظم نداريم.

خودروهاي سازماني چطور؟

وقتي دوربين خودروي��ي را رصد ميكند ،فرقي
ندارد اين خودرو متعلق به كيس��ت .دوربينها
خودروها را با يك چش��م ميبينند .خودروهاي
س��ازماني هم اگر معاينه نداشته باشند ،جريمه
ميشوند ،چون همه در برابر قانون يكسان هستند.
هماهنگي از سوي دستگاههاي و سازمانها براي
معاينه خودرو از نظر زماني صورت ميگيرد .براي
مجلس و سازمان برنامه و بودجه اين هماهنگي
صورت گرفته و آمدهاند و مانند س��اير خودروها
تست دادهاند .در معاينه فني چشمپوشي نداريم.
مطابق قانون ،گواه��ي معاينه فني يك خودرو تا
زماني داراي اعتبار است كه خودرو داراي نقص
فني كه موجب كاهش ايمن��ي در عبور و مرور يا
انتش��ار بيش از حد مجاز گازهاي آالينده هوا يا
آلودگي بيش از حد مجاز صدا نگردد .خودرويي
كه پس از اخذ معاينه فني نسبت به تغيير وضعيت
ظاهري و نصب تجهيزات غير اس��تاندارد مانند
گارد يا المپهاي زنون و هداليت اقدام ميكند،
از سوي پليس متوقف و بالفاصله معاينه فني آن
ابطال ميشود.

495
«ل�ذت س�نجاقك» از «اريك امانوئل اش�ميت» نويس�نده و
فيلسوف فرانسوي اثري لطيف و ماندگار است.
حش�رات كوچكي در بركهاي زندگي ميكردند .آنان هميشه
ميترسيدند از آب بيرون بروند ،بميرند!
روزي حشرهاي ساقه علفي را گرفته ،از آن باال رفت .همه فرياد
زدند كه مرگ در انتظار توس�ت ،چون هر حش�رهاي كه از آب
بيرون رفته ،ديگر بازنگشته است.
حشره به س�طح آب رس�يد و نور خورشيد تن خس�تهاش را
نوازش داد .او كه از فرط خس�تگي رمقي نداش�ت ،روي برگ
گياه خوابيد.
حش�ره هنگامي بيدار ش�د كه به س�نجاقكي تبديل ش�ده و
ميتوانست پرواز كند!
شوق پرواز مسحوركننده بود .سنجاقك چنان غرق لذت شد
كه ميخواست بازگردد ،به دوس�تانش بگويد كه آن باال كسي
نميميرد؛ ولي نتوانست ،چون موجود ديگري شدهبود. . .
دوستان! شايد خروج از وضع موجود قدري ترسناك باشد ،اما
ارزش ريسك كردن را دارد!

وام ۲۰۰ميليوني
براي بهسازي بافتهاي فرسوده تهران

بافت فرسوده پاش�نه آشيل ش�هر تهران اس�ت كه سالهاست
در كنار وق�وع زلزل�ه احتمالي به معض�ل غيرقابلحل�ي تبديل
شدهاس�ت .حاال عضو مجمع نمايندگان اس�تان تهران از اعطاي
وام  ۲۰۰ميليون توماني از سوي بنياد مسكن با سود  ۵درصد و باز
پرداخت  ۲۰ساله براي نوسازي بافت فرسوده خبر ميدهد .معاون
شهرس�ازي ش�هرداري تهران نيز از چندمرحلهاي شدن صدور
پروانه به منظور كاهش زمان ص�دور آن خبرداد ت�ا رونق ،احيا و
نوسازي بافتهاي فرس�وده تهران هرچه سريعتر عملياتي شود.

تدبير مناس��ب در زمينه در صدور پروانه و پرداخت وام و تسهيالت به
منظور رونق ساخت و س��از ميتواند بخشي از معضالت اين ابر شهر را
برطرف كند .در اين خصوص س��يد علي يزدي خ��واه ،نماينده مردم
ي با اشاره به
تهران ،در نشس��تي با رئيس بنياد مسكن انقالب اس�لام 
وجود بافتهاي فرسوده شهري و روستايي فراوان در شهرستان ري،
بر لزوم بازنگري و اجراي طرح هادي روستاها و نوسازي اين بافتهاي
فرسوده تأكيد كرد.
وي تصريح كرد :در اين جلس��ه مقرر شد بنياد مسكن انقالب اسالمي
ضمن تخصي��ص اعتبارات الزم ،نس��بت ب��ه بازنگري ط��رح هادي
روس��تاهايي كه بيش از  ۱۰س��ال از طرح هادي آنها ميگذرد ،با قيد
فوريت اقدام كند.
يزديخواه اضافه كرد :بنياد مسكن براي نوسازي بافتهاي فرسوده وام
 ۲۰۰ميليون توماني با سود  ۵درصد ،باز پرداخت  ۲۰ساله و با ضمانت
سفته زنجيرهاي س��ه نفره و همچنين براي افراد تحت پوشش كميته
امداد  ۴۰ميليون تومان وام بالعوض در نظر گرفته است.
در همين رابطه معاون ش��هردار تهران از چندمرحلهاي كردن صدور
پروانه به منظور كاهش زمان صدور پروانه خبر داد و گفت :ميخواهيم
پروانههاي ساختماني را به پروانههاي مختلف تقسيم كنيم و پروانه يك
و دو و سه داشته باشيم تا فرايند صدور كاهش يابد.
حميدرضا صارمي ،معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران درباره
ادامه روند طوالني بودن زم��ان صدور پروانه در ش��هر تهران و تدابير
معاونت شهرسازي در اين زمينه به ايلنا گفت :تدبير ما اين است كه در
راستاي كاهش صدور پروانه اقداماتي انجام دهيم .براي مثال بخشهاي
كنترل نقش��ه ،نظارت ،آتش نشاني ،فضاي س��بز ،بازديد ،نقشه نما و
مسائل ژئوتكنيك (محيط مكانيكى زمينشناسى وعملكرد آن) زماني
از صدور پروانه را به خود اختصاص ميدهند ،از همين رو ميخواهيم
تعدادي از اين زمانها را به بعد از صدور پروانه موكول كنيم.
وي افزود :بايد بتوانيم از ظرفيت لش��كر انبوهس��ازان كه برخي از آنها
س��اليان س��ال مورد بيمهري قرار گرفتهاند در س��اخت و ساز تهران
استفاده كنيم .صارمي همچنين درباره صدور پروانه و ساخت و ساز در
مناطق جنوبي پايتخت اظهار كرد :در اين مناطق تسهيالت بيشتري
ارائه خواهد شد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت :تالش
ميشود تا قبل س��ال جاري ،ثبتنام و آزمون استخدامي قريب به ۳۵
هزار معلم مورد نياز آموزش و پرورش انجام شود.
در شوراي عالي مديريت بحران كشور مصوب شده كه ظرف چهار
سال با مشاركت شهرداري تهران و سازمان برنامه و بودجه كشور ۴۰
سوله بحران ساخته شود .رئيس س��ازمان مديريت بحران شهر تهران
ميگويد در صورتي كه بودجه تأمين ش��ود توان فني براي انجام اين
كار وجود دارد.
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد كه واكسن
اسپايكوژن به عنوان نوبت س��وم تمامی واكسنهاي موجود در داخل
كشور مورد تأييد است و با فاصله حداقل سه ماه از نوبت دوم قابلتزريق
است .اين واكسن به عنوان دوز اول و دوم در گروه سني  ۱۸تا  ۵۰سال و
به عنوان دوز بوستر در تمامی افراد باالي  ۱۸سال قابلتزريق است.
رئيس شعبه رسيدگي به تخلفات پزشكي سازمان تعزيرات گفت:
در سال گذشته بيش از  4هزار پرونده در سه شعبه رسيدگي به تخلفات
پزشكي سازمان تعزيرات حكومتي تهران بررسي شد كه بيش از نيمي
از آنها در مورد اخذ وجه مازاد بر تعرفه (زير ميزي) بودهاست.
معاون اول قوه قضائيه گفت :در س��الهاي گذش��ته رس��يدگي به
پروندههاي ماده  ۴۷۷حدود سه تا چهار سال طول ميكشيد كه در حال
حاضر رسيدگي به اين پروندهها به س��ه ماه و رسيدگي به پروندههاي
مربوط به استيذان به دو ماه كاهش پيدا كردهاست.
يك كارشناس آب با اشاره به ساخت و ساز بيرويه و بدون كارشناسي
در حريم رودخانهها گفت :اگر به ساخت و سازهاي نادرست در حريم و
بستر رودها و مسيلها توجه نشود ،در آينده و در مواجهه با بارشهاي
شديد و سيلهاي احتمالي ،ممكن است با خساراتي به مراتب بيشتر و
جبران ناپذيرتر روبهرو شويم.
سازمان هواشناسي نس��بت به افزايش ارتفاع موج در درياي خزر و
خليج فارس تا سه متر تا سهشنبه و خطر غرق شدن قايقهاي سبك و
نيمهسنگين هشدار داد.
رئيس ش��بكه بهداش��ت و درم��ان ورامين گفت :بيماري س��الك
سالهاس��ت در منطقه جنوبي ورامين و بخش جوادآباد و روستاهاي
قلعهبلند ،محمدآباد ،حصار باال و حصارگلي به صورت آندميك وجود
دارد .به گفته وي ،تعداد مبتاليان به سالك نسبت به دو سال گذشته
تغيير چنداني نداشتهاس��ت؛ امس��ال نيز تاكنون  ۴۸مورد شناسايي
شدند كه تحت درمان قرار گرفتند و براي هيچيك از اين بيماران آثار
غيرقابلجبران ناشي از بيماري سالك ايجاد نشدهاست.

