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یک توئيت

اسقاط ستاد خودروهای اسقاطی!
 8میلیون خودروی فرسوده هوای شهرها را آلوده می کند اما هم قوانین اسقاط آن ها
بی اثر شده و هم ستاد ملی حمل و نقل و سوخت ،کارآمدی گذشته را ندارد؛
گفت وگوی سرپرست این ستاد با خراسان ماجرا را شفاف کرده است

بــلــومــبــرگ دیــــروز نــوشــت:بــر اســاس
یافته هــای اسکاتلند ،دربـــاره عالیم
و نتایج ایمن ســازی کــرونــا بــا واکسن،
واکسیناسیون خطر بستری شــدن در
بیمارستانراتا80درصدکاهشمیدهد.

یک عکس
خــبــرگــزاری مــیــزان ایــن عکس را در
یک سالگی کرونا منتشر کرد.

رسانه های جهان
ایــنــدیــپــنــدنــت:
پژوهشیکدانشگاه
اسپانیایینشانداده
است که ۲۰میلیون
و ۵۰۰هـــــزار ســال
از زنــدگــی بشر در جهان ،با درنظر
گرفتن میانگین  ۱۶ســال بــرای هر
مورد مرگ ،در اثر همهگیری جهانی
کروناازدسترفتهاست.
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
تـــالـــهـــمـــر ،اســـتـــاد
برجسته ومتخصص
بیماریهای عفونی
در دانشگاه پزشکی
وین گفت که واکسن اسپوتنیک قابلیت
اطمینان قابل مقایسه با ویژگیهای
اسلحه کالشینکف روســیــه را نشان
میدهد.اسپوتنیک مانند کالشینکف
است؛ساده،قابلاعتمادوموثر.

مصطفی عبدالهی« -با روند فعلی ،هزارسال
طول میکشد تا خــودروهــای فرسوده اسقاط
شـــونـــد!» ایــــن حــــرف یـــک شــوخــی نیست،
بلکه اظهارنظر رسمی رئیس انجمن صنفی
مراکزاسقاطخودرواستکهزنگخطریکفاجعه
رابهصدادرآوردهاست«.محمودمشهدیشریف»
برایاینادعایخوددالیلیراهمآوردهاست:
* در سال  98فقط  8هزار خودرو اسقاط شده
و با این روند ،تا سال  1404با بیش از  8میلیون
خودروی فرسوده ،اسقاطکردنشان هزار سال
دیگرطولمیکشد.
* طبق قانون ،خــودروســازان باید هرسال ٣٠
درصــد تــعــداد خــودرویــی کــه تولید میکنند،
خودروی فرسوده اسقاط میکردند اما به خاطر
رانتقوی،زیربارنرفتند.
* هر خــودروی فرسوده ۱۴/۳درص ــد مصرف
بنزینبیشتریدارد،ضمنآنکههمهبهنقشاین
خودروهادرآلودگیهوااذعاندارند.
▪مرگیکستاددر 13سالگی؟

ستادمدیریتحملونقلوسوخت،مرجعیاست
که باید پاسخگوی چرایی این وضعیت باشد؛
ستادی که  13سال قبل متولد شد .سال 87
بودکهاینستادتشکیلشدووظیفهمهم«اسقاط
خودروهای فرسوده» یکی از وظایف مهم آن بود
تا آلودگی هوا و آلودگی صوتی این فرسودهها،
باعثتهدیدجانمردمنشود.روزگاریاینستاد
برای خودش کبکبه و دبدبهای داشت ،رئیسش
با حکم رئیسجمهور منصوب میشد و دستیار
ویژه او بود ،همه دستگاههای اجرایی هم ملزم به
همکاری با این ستاد بودند ،اما حاال برای یافتن
نــام و نشانش ،باید راهــروهــای ساختمان یک
سازمان دیگر را گشت و پرسوجو کرد« .محسن
صادقی»سرپرستفعلیاینستاداست؛ستادی
که چندماهی زیرمجموعه معاونت حمل و نقل
وزارت راه و شهرسازی بود و حاال هم فرزند اندر
سازمان راه ــداری .دلیل انــدر بودنش هم این

پیش بینی
خطر زلزله
برایتهران

5
گزیده

انتقاد شدید وزیر بهداشت از
بی تفاوتی ها نسبت به پروتکل ها
نمکی :اسم من را بگذارید مدیر کل
مرده شور خانه

واردات خودروهای خارجی ،واردکننده موظف
بود یک یا چند خودروی فرسوده را اسقاط کند.
اما مدتی است واردات خودرو هم متوقف شده و
عمال اسقاط خودروهای فرسوده از این راه هم
بینتیجهماندهاست».
▪نهقانون،نهمشوق

است که صادقی به خراسان میگوید« :به دلیل
تغییراتی که انجام شده ،هنوز چارت سازمانی ما
مشخصنیستو سازماناداریواستخدامیهم
اینتغییراترانپذیرفتهاست».
▪حذفسنفرسودگیبارایدیوانعدالت

از صادقی دربــاره چرایی بیاثرشدن این ستاد
میپرسم؛ او نبود قوانین را دلیل اصلی میداند و
میگوید«:یکمادهقانونیالزامآور،ماده 8قانون
هوایپاکبودکهمالکانرامکلفمیکردوسایل
نقلیه فرسوده را از رده خارج کنند(خودروهای
بــاالی  18ســال عمر در کالنشهرها و باالی
 20سال عمر در سایر شهرها) ،اما چند ماه قبل
با رای دیــوان عدالت اداری ،شرط فرسودگی
حذف شد» .اشاره صادقی به رأی شماره ۴۵۳
مورخ  1399/۳/27دیوان عدالت است که در
پاسخ به شکایت یک مالک خــودرو ،اعالم کرد:
«طبق بررسی شورای نگهبان ،با توجه به اینکه
راههایمطمئندیگریبرایاحرازشرایطقانونی
ادامــه فعالیت خودروها از جمله آالیندهنبودن
وجود دارد ،اطالق از رده خارجشدن خودروها
صرف ًا با رسیدن به سن مذکور از جهت اسراف
و تضییع حقوق مالکین ،خالف شرع شناخته
شد» .صادقی دراینباره می گوید« :با این رای،
دیگرمانمیتوانیمبهکسیبگوییمملزمبهاسقاط
هستی».

▪ازتعهدخودروسازانچهخبر؟

مــــاده قــانــونــی الــــــزامآور دیــگــر ایـــن بـــود کــه:
«خ ــودروس ــازان مکلف بــودنــد حــداقــل معادل
 30درصد تولید ماهیانه خود ،گواهی اسقاط
تحویل دهــنــد» .از اجــرای ایــن مــاده آییننامه
مصوب سال  1388هم خبری نیست و صادقی
مـیگــویــد«:خــودروســازان با پیگیریهایی که
داشتندآنمصوبهرالغوکردندوماهماکنونهیچ
الزامقانونیبرایاسقاطکردنخودرویفرسوده
نداریم».
▪توقفواردات،توقفاسقاط

او میافزاید« :قانون دیگر این بود که به ازای

صادقیشرایطفعلیستادراهماینگونهتوصیف
میکند« :هماکنون واردات کامیون به شرط
اسقاط یک کامیون فرسوده اجرا میشود .عالوه
برآنحمایتهاییراهمازمراکزاسقاطداشتهایم
و خوشبختانه امسال حــدود  10هــزار خــودرو
اسقاط شده است .اسقاط خودروهای فرسوده
دولتی و عمومی مثل اتوبوسها ،مینیبوسها،
تاکسی و کامیونها هم انجام میشود اما الزامی
برای مالکان خودروهای سواری وجود ندارد .از
طرفی برای ترغیب به اسقاط ،باید مشوق ایجاد
کرد اما وقتی  500هــزار نفر بــرای قرعهکشی
 5هزار خودرو ثبتنام میکنند ،یعنی عرضه و
تقاضامتناسبنیست.پیشنهادکردیمدرفروش
خودرو،برایکسانیکهخودرواسقاطمیکنند،
مثال3امتیازدرقرعهکشیدرنظرگرفتهشود،اما
خودروسازانموافقتنکردند.بااینشرایطاصال
امکاناجرایطرحاسقاطوجودندارد».

50درصد از تصادفات فوتی
موتورسواران هستند

راهکار

پیشنهاد چیست؟
صادقیسرپرستستادمدیریتحملونقلوسوخت راهکارهاییراپیشنهادمیکند«:اگردولت
حمایتکند،خودروسازساالنه 5میلیونخودروعرضهکند،تسهیالتخریدبهشرطاسقاطارائه
شودووارداتخودروهمآزادشود،طرحاسقاطدوبارهرونقمیگیردهرچندکهاینموضوعاتخارج
ازحیطهاختیاراتستاداست،ضمنآنکهباوضعیتاقتصادیکشورنمیشودازدولتتوقعحمایت
داشت».بهگفتهصادقی،از 20میلیونخودرویکشور،حدود 8میلیونعمرباالی 20سالدارند
وفرسودهاند.این 8میلیونخودروازمهمتریندالیلآلودگیهواهستنداماگویاحاالحاالعمرشان
بهدنیاستوبهجایاسقاطآنها،نفسهایمردماستکهبندمیآیدواززندگیساقطمیشوند!

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،با بیان اینکه برای
تهران «خطر زلزله» پیشبینی میکنیم ،گفت :در شهر تهران  ۹بوستان
بزرگ ،آمادگی نسبی برای اسکان موقت دارند و بیش از ۳۵۰۰جایگاه برای
اسکان موقت مشخص شده است .رضا کرمیمحمدی دیروز در اختتامیه
جشنوارهسوانحطبیعیاظهارکرد  :ایناقداممفیدیاستکهمادرمدیریت

وزیر بهداشت ضمن انتقاد شدید از بی تفاوتی ها
نسبت به پروتکل های بهداشتی ،گفت :من وزیر
خبر ندارم چه کسی می آید و بیرون می رود .فقط
شدمتهرودخانه،زخمیوجنازهجمعکن.بهجای
وزیربهداشتبگذاریدمدیرکلمردهشورخانه.
نمکی گفت :از مدتها قبل در ویدئوکنفرانس
و نامه اعــام کــردهام که خودتان را بــرای یکی از
سختترین یورشهای ویروس جهشیافته آماده
کنید.امروزدیگرویروسموتاسیونیافتهمنحصربه
یک نقطه نیست ،بلکه همه جا میشود آن را یافت.
نمکی هشدار داد :آلمان کشور کمی نیست در
مقابل مسائل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد.
نه گستردگی اقلیم ما را دارنــد و نه کم بضاعتی
اقتصادی ما را .ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی
گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ اینطور
کهنمیشودمملکتادارهکرد.چقدربایدفریادبزنم
وبگویم.چقدربایدخجالتبکشمازپزشکوپرستار
وعلومآزمایشگاهیوبقیه.

بحران موضوع را با پیشبینی مخاطرات پیشرو شروع میکنیم .با توجه به
توسعهشهرنشینیبدونمالحظاتکافی،درشرایطیقرارداریمکهکنترل
ومدیریتبحرانبسیاردشواراستبهخصوصدرتهرانکهاگربحرانبزرگی
مثلزلزلهشدیداتفاقبیفتد،دچارمشکالتجدیمیشویمونیازمندکمک
نیروهایفعالدرکشورخواهیمبود.

معاونآموزشوفرهنگترافیکپلیسراهورپایتخت
بیان کرد :میتوان گفت حدود نیمــی از تصادفات
فوتی در شــهر تهران مربوط به موتورسواران است؛
همچنین 63درصد از تصادفات جرحی نیز متعلق
به موتورســواران اســت و 37درصــد تصادفات این
کاربــران هــم در بزرگراهها رخ میدهد .ســرهنگ
علیهمهخانیافزود:متاسفانهبرخیموتورسواران
قانونگریزهستندومرتکبتخلفاتمیشوندکهبه
ایجاداینآماروارقامنگرانکنندهمنجرمیشود.

