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فراخوان اهدای خون در ماه رمضان

بارش باران و احتمال آبگرفتگی در
 ۱۱استان کشور
 ایلنا :کارشــناس هواشناسی با اعالم شدت بارش
و احتمــال آبگرفتگی در  ۱۱اســتان کشــور گفت:
شدت بارشها بیشتر در استانهای خراسان رضوی،
خراسان شمالی ،ســمنان ،نیمه شــمالی اصفهان،
جنوب آذربایجان غربی و شــرقی ،کردستان ،زنجان،
ارتفاعات گلســتان ،شــرق تهران و مازندران است و
احتمال جاریشدن ســیالب و آبگرفتگی معابر در
ایــن مناطق وجــود دارد .فریبا گودرزی با اشــاره به
فعالبودن سامانه بارشــی در دو روز آینده در کشور
گفت :بارشها امــروز در بخشهایی از غرب ،مرکز،
دامنههای البرز مرکزی و شرقی ،سواحل دریای خزر،
شمالشــرق و شرق کشور ،جنوبشرق و شمالغرب
ادامه خواهد داشت .گودرزی درخصوص وضعیت
هوا در روز پنجشــنبه گفت :گستره بارشها محدود
بــه بخشهایی از غــرب ،مرکــز ،دامنههای زاگرس
مرکــزی و جنوبی ،ارتفاعات البرز مرکزی و شــرقی،
بخشهایی از شــرق و جنوبشــرق کشــور است.
همچنین در ســه روز آینده در شــرق ،جنوبشرق و
شمالشرق وزش بادهای شدید پیشبینی میشود.

پرداخت »یارانه مشاوره« به  ۳دهک
اقتصادی پایین جامعه
 ایســنا :رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان
اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان
بهزیستی ساالنه بیش از ســه میلیارد تومان »یارانه
مشاوره« برای دهکهای اول تا سوم اقتصادی پایین
جامعه پرداخت میکند ،گفت :این افراد میتوانند تا
ســه مرحله به مراکز مشاورهای خصوصی مراجعه
کنند .فاطمه عباســی با بیان اینکــه قبال این بودجه
در اختیار تعداد مشــخص و محدودی مرکز مشاوره
روانشــناختی قرار میگرفت ،افزود :افراد متقاضی
دریافت خدمات مشــاوره روانشناختی باید به مرکز
خاصی مراجعه میکردند؛ اما قصد داریم نرمافزاری
را در آینــدهای نزدیک طراحــی و راهاندازی کنیم که
افراد واجد شــرایط با کارتهای اعتباری مخصوص،
بتوانند به هر مرکز مشاورهای که از سازمان بهزیستی
مجــوز دارد ،مراجعه کنند .به گفتــه او کد ملی این
افراد در ایــن نرمافزار ثبت میشــود و اگر این افراد
جزء دهکهــای اقتصادی پایین جامعه باشــند ،به
آنها »یارانه مشــاوره« تعلق میگیــرد و میتوانند از
ایــن خدمات بهرهمند شــوند .رئیس مرکز توســعه
پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور
با اشــاره به اینکه »یارانه مشــاوره« مربوط به مراکز
مشــاوره روانشــناختی اســت ،اظهار کرد :سازمان
بهزیستی ساالنه بیش از سه میلیارد تومان یارانه در
کل کشور به مراکز مشاوره خصوصی برای افرادی که
توانایی پرداخت هزینه خدمات مشاورهای را ندارند،
پرداخت میکند .به گفته عباسی ،این افراد میتوانند
تا سه مرحله به مراکز مشاورهای خصوصی مراجعه
کنند و از خدمات بهرهمند شــوند .در صورت نیاز به
ادامه مراجعه نیز میتوانند با پرداخت هزینه کمتر،
از خدمات مراکز دولتی اســتفاده کنند .او با تأکید بر
اینکه در این روش محدودیتی از لحاظ انتخاب مراکز
خاص وجود ندارد ،تصریح کرد :باوجوداین این مراکز
تحت پوشش بهزیستی هستند و برای واریزشدن این
یارانه از سوی ســازمان بهزیستی باید مجوز فعالیت
از این سازمان را داشته باشند.

افتتاح اولین کارخانه تولید فراوردههای سلولی منطقه در ایران
شــرق :اولیــن کارخانــه تولیــد انبــوه
فراوردههــای ســلولی منطقه بــا حضور
معاون اول رئیسجمهور ،وزیر بهداشــت،
معاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهور،
رئیــس ســتاد اجرائــی فرمــان حضرت
امام)ره( و جمعــی از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی به بهرهبرداری رسید.
بــا عقد قرارداد مشــترک بــرای تولید
انبــوه ســلول بــا مصــارف بالینــی بین
شــرکت دارویی برکت وابســته به ســتاد
اجرائی فرمــان حضرت امام)ره( بهعنوان
ســرمایهگذار و پژوهشــکده رویــان جهاد
دانشــگاهی بهعنوان دارنــده دانش فنی،
شــرکت ســل تکفارمد بهعنــوان اولین
شــرکت دانشبنیــان در حــوزه تولیــد
صنعتی محصوالت و فراوردههای سلولی
در بهمــن  ۹۲تأســیس شــد .از اهــداف
تأســیس این شــرکت میتوان بــه تولید
انبــوه ســلول ،تجاریســازی محصوالت
ســلولی ،ژندرمانــی و مهندســی بافت،
همکاری با مراکز و مؤسســات پژوهشی و تحقیقاتی
برای توســعه محصوالت جدید و حرکت به ســوی
صــادرات فنــاوری اشــاره کــرد .درحالحاضر این
مجموعــه با ســاخت اولیــن کارخانه تولیــد انبوه
ســلول با ظرفیت چهار هزارو  ۵۰۰محصول سلولی
خودی )اتولوگ( توانســته گام مهمی را در توسعه
و تجاریســازی پزشکی بازســاختی و سلولدرمانی
در کشــور بــردارد .کارخانه تولیدی ســل تکفارمد
در فضایی بالــغ بر هزارو  ۳۰۰مترمربع در شــرکت
دارویــی تولیددارو واقع شــده که شــامل پنج خط
تولید مجزا ،آزمایشــگاههای کنتــرل کیفی ،انبارهای
دارویی ،امکانات اتوماســیون و ســرورهای کنترلی
اســت .این کارخانه با داشــتن باالترین استانداردها
براســاس معیارهای آمریکا و اروپــا ،از نظر ظرفیت
تولید درحالحاضر یکی از  ۱۰مرکز تولید محصوالت
سلولی در ســطح جهان است و در صورت استفاده
از فراورده ســلولی غیرخــودی )آلــوژن( ،ظرفیت
تولید ایــن کارخانه به حداقل ۵۰هزارویال ســلولی
در ســال قابل افزایش است .خط تولید محصوالتی
مانند منیوســل برای درمان حمله قلبی ،ریکالرسل
برای درمان ویتیلیگو ،رنیودرم ســل به منظور درمان
پیری پوســت ،اسکار و آکنه ،لیپوس سل برای درمان
پیری پوســت ،مزستروســل با هدف درمان آرتروز و
دستروسل برای درمان  GVHDدر این شرکت وجود
دارد .حجم سرمایهگذاری در پروپوزال امکانسنجی
نزدیــک صد میلیون دالر بــرای راهاندازی مجموعه
کارخانههایی که قادر باشــند روزانه به بیش از صد
بیمار ســرویسدهی کنند ،در نظر گرفته شده است.
حجم سرمایهگذاری اولیه برای طرح پایلوت نیز ۵۰۰
میلیارد ریال مقرر شده بود.

همدلی و وحدت به دســت میآید .وزیر
بهداشــت با انتقاد از بعضــی رفتارهای
رسانهای افراد اثرگذار و گروهها و جریانات
سیاســی ادامــه داد :وقتی ورزشــکاری
میخواهد در مجموعه بینالمللی رقابت
کند ،او را با دعــا بدرقه میکنیم .ما بارها
در بیان مقام معظم رهبری درباره دیانت،
وفــاداری و انقالبیبــودن دیپلماتهای
خود شــنیدهایم و ما در شرایطی هستیم
کــه آنها نیاز بــه روحیه دارنــد .همه ما
بــرای کشــور و انقــالب جمع شــدهایم.
باید مراقب باشــیم؛ چراکــه کوچکترین
خطــا در تاریخ به پای ما ثبت میشــود.
اگر جمهوری اســالمی و مســیر شهدای
انقالب را دوســت دارید و به یکپارچگی
وطن وفادار هستید ،باید وحدت و توسعه
علمــی را دنبــال کنیم ،چــون آنها باقی
مســیر را باز میکنند .در سه دهه گذشته
نیز رهبــر انقالب و امام راحــل بر این دو
محــور تأکید داشــتند .هاشــمی در پایان
تصریح کرد :خودخواهیها و خودشــیفتگیها بالی
جان جمهوری اســالمی شده اســت .ما میخواهیم
دیده شویم و به اینکه گفتههایمان چه هزینهای برای
کشور ،جوانان ،دین و تاریخ دارد ،فکر نمیکنیم.
رئیس ستاد اجرائی فرمان امام)ره( نیز در مراسم
افتتــاح اولین مجموعــه تولید انبــوه فراوردههای
سلولی در منطقه با بیان اینکه افتتاح این مجموعه
سندی بر توانایی ما بر اتکا بر جوانان و نخبگان کشور
اســت ،گفت :ما در بهترین وجــه از نظر مؤلفههای
حکومت قرار داریم ،اما بیدلیل در مردم یأس ایجاد
میکنیم .فضاها و بگومگوهای جریانات سیاسی در
کشور اتفاق میافتد که بهواسطه آن برخی مضطرب
میشــوند .روزی به فردی گفتم نسبتهای نسبی و
ســببی جریانات را روی تابلو بگذاریــد تا بدانیم این
بگومگوها شوخی است یا جدی .دشمنان هم ممکن
است این شــوخیها را جدی بگیرند .مخبر دزفولی
در ادامــه فعالیــت در محدوده اقتصــاد مقاومتی،
محرومیتزدایی و اشتغالزایی را در چارچوب ستاد
اجرائی فرمان امام )ره( اعالم کرد و گفت :ما شــش
مکانیسم برای اشتغالزایی انجام دادهایم و بیش از
 ۴۵۰هزار شــغل در مناطق محــروم ایجاد کردهایم.
هیچ کاری نبوده که اراده کنیم و نتوانیم انجام دهیم.
ســران یکی از کشــورهای اروپایی به من گفت شما
از چــه چیزی درباره تحریم میترســید ،تحریم فقط
قیمتها را بــاال میبرد و زمــان را طوالنی میکند.
آمریکا تاکنون نتوانسته جلوی یک مکزیکی را بگیرد
که داخل کشور نشــود .البته معنای آن جمالت این
نیست که با بیتدبیری هزینهها را باال ببریم و اینطور
نباید باشــد که قدارهبندی در یک گوشه از دنیا برای
کشور ما یأس ایجاد کند.
ﻋﮑﺲ :ﻓﺮج ﺻﻤﺪي ،اﯾﺮﻧﺎ

 ایســنا :مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن
اعــالم جزئیــات راهانــدازی مراکــز جدیــد اهدای
خــون در پایتخت ،از مــردم برای اهــدای خون در
ماه رمضان بــرای تأمین نیازهای خونــی بیماران و
بیمارســتانها ،دعوت کرد .دکتــر طباطبایی با بیان
اینکه طبــق پروتکلهایی که داریم مقرر شــده تا با
ذخیــره  ۱۳هزار واحد خون وارد ماه رمضان شــویم
تا دغدغهای نداشــته باشــیم ،گفت :مــردم در دهه
اول ماه رمضان کمتر نســبت بــه اهدای خون اقدام
میکنند ،اما باید شرایطی را ایجاد کنیم تا حداقل بین
 ۸۰۰تــا هزار نفر در روزهای مــاه رمضان خون اهدا
کنند .درعینحال باید توجه کرد از آنجایی که پالکت
ســه روز عمر میکند ،اگر سه روز اهداکننده نداشته
باشــیم ،میزان پالکت افــت میکنــد .بنابراین ،هم
اهداکنندگان مســتمر را فراخــوان میکنیم و هم در
رســانهها اعالم میکنیم که مراکز اهدای خون ما در
ماه رمضان باز هستند و مردم میتوانند بعد از افطار
بــه  ۱۱مرکز اهدای خون مراجعــه کنند .هرچند که
اعمال جراحی خاص در ماه رمضان کاهش مییابد،
امــا بیماران خاص ،افراد مبتال به ســرطان و  ...نیاز
مستمر به خون دارند و باید خون موردنیازشان تأمین
شود .بنابراین از کسانی که توانایی اهدای خون دارند
دعوت میکنم در این ماه برای اهدای خون مراجعه
کنند .وی با بیــان اینکه اهدای خــون روزه را باطل
نمیکند ،زیرا چیزی وارد بدن فرد نمیشــود ،گفت:
بــرای برنامه نذر خون ثبتنام اینترنتی داریم و افراد
میتوانند با مراجعه به ســایت انتقال خون اســتان
تهــران ثبتنام کــرده و نوبت بگیرنــد .درعینحال
در تعطیالت نزدیک به شــبهای قــدر و تعطیالت
عید فطر نیز از اهداکنندگان مســتمری که در تهران
هســتند ،میخواهیم که ما را دریابند ،زیرا در این ایام
با کاهش آمار مواجه میشــویم .در روزهای جمعه
نیز مرکز وصال ،مرکز جامع منطقه  ۴در تهرانپارس و
مرکز جامع منطقه  ۵در ستاری فعالند و دو تیم سیار
داریم که به احتمال زیاد در جشن رمضان و در پارک
گفتوگو مستقرند.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

رتبه اول ایران در منطقه در حوزه »سلولدرمانی«
وزیر بهداشت با اشــاره به افتتاح اولین مجموعه
تولیــد انبــوه فراوردههای ســلولی در کشــور گفت:
معاونــت درمان وزارت بهداشــت متعهد میشــود
در یــک مــاه آینــده ضابطه مراکــز درمانــی که کار
ســلولدرمانی انجــام میدهنــد را تدویــن و ایــن
اســتانداردها را به تمام کشــور اعالم کند .سیدحسن
هاشــمی در مراســم افتتاح اولین مجموعــه تولید
انبوه فراوردههای ســلولی در منطقه که صبح امروز
در شــرکت دارویی ســلتکفارمد برگزار شد ،گفت:
استفاده از ســلولها در درمان )سلولهای درمانی(
نزدیــک به نیم قرن قبل در دنیا مطرح شــد .پیش از
انقــالب نیز در ایــران افرادی بودند کــه در این حوزه
فعالیــت میکردند که این فعالیــت تا اوایل دهه ۷۰
ادامه داشت .در این دهه مسئوالن جهاد دانشگاهی
از جمله مرحــوم کاظمی گامهای بلنــدی از جمله
در تأسیس مؤسســه رویان برداشتند .این موضوع به
موازات آن در مراکز دانشــگاهی و وزارت بهداشــت
دنبال شــد .او با اشاره به رتبه  ۱۵ایران در دنیا و رتبه
اول در منطقــه در زمینه اســتفاده از ســلولدرمانی
تصریح کرد :ما دانشــمندان بسیار خوبی در این زمینه
داریم که امیدواریم این مجموعهای که کار تولید انبوه
ســلول انجام میدهد ،بتواند آنها را به هم پیوند زند.
در این صورت همافزایی حاصل میشود که میتواند
فاصله ما را با کشورهای رقیب افزایش دهد.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد :در ایــن مجموعه
تقسیم ســلول انجام میشــود که در درمان برخی
از بیماریهــای صعبالعالج مؤثر اســت .بیش از
 ۲۵ســال اســت که درمان ســرطان خون از طریق
پیوند ســلولهای بنیادی انجام میشــود ،با وجود

ایــن ،فناوریهــای جدید کمــک میکند کــه ثمره
بهتــری در درمان بیماریها داشــته باشــیم .وزیر
بهداشــت در ادامه بیان کرد :حدود  ۱۵ســال پیش
رفتارهــای ناصحیــح و روشهــای غیرعلمــی در
زمینه ســلولدرمانی در مراکز علمی کشــور اتفاق
افتــاد و از طریق رســانهها تبلیغ شــد و مردم را به
زحمت انداختند .دانشــمندان نیز دچار تردید شدند.
بــا راهانــدازی این مرکز این مشــکالت نیــز برطرف
میشود .معاونت درمان وزارت بهداشت نیز متعهد
میشــود که در یک ماه آینده ضابطه مراکز درمانی
را که کار سلولدرمانی انجام میدهند ،تدوین و این
اســتانداردها را به تمام کشور اعالم کند .هاشمی با
اشــاره به برخی تخلفاتی که در زمینه سلولدرمانی
در کشــور اتفاق میافتد ،افزود :این تخلفات در این
حوزه کم نیســت و بخشــی از آن از چشم ما پنهان
است .اگر بخش بالینی و علمی با هم پیوند بخورند،
ایــن دانش نیــز در مســیر صحیح خود قــرار داده
میشــود .نباید مقاومتی برای بخــش بالینی ایجاد
شــود .این مجموعه نیز درگیر بحث بالینی نشــود و
روی تولید سلول و دانش حرکت کند.
هاشــمی ،علم و وحدت را دو عامل اساسی برای
پیشرفت جوامع اسالمی بهویژه ایران خواند و ادامه
داد :آنچه در حوزه علمی اهمیت دارد ،مغز ،دانش،
ایمان و همت افراد عالقهمند به کشــور است .مهم
بستری است که این افراد را شناسایی و استعداد آنها
را شــکوفا میکند .این بســتر نیــز در آرامش حاصل
میشود.
وزیر بهداشت تأکید کرد :هیچ بشری نمیتواند در
دعوا ،یأس و ناامیدی رشد کند .کشور امروز و بهویژه
در دو ،ســه ماه آینده نیاز بــه آرامش دارد که در گرو

موج تخریب شهردار جدید تهران آغاز شد

ﺣﻤﻠﻪ زودﻫﻨﮕﺎم از ﺟﻨﺎح راﺳﺖ
معصومــه اصغــري :خبرگزاريها و ســایتهاي اصولگــرا و همچنان
مدافع محمدباقر قالیباف ،شــهردار ســابق تهران ،مانند زمان شروع به
کار محمدعلــي نجفي ،خیلــي زود برنامه تخریب و انتقاد از شــهردار
جدید تهران را آغاز کردند .در نخســتین گام فقط دو روز پس از انتخاب
محمدعلي افشــاني به سمت شــهرداري تهران ،درحاليکه هنوز حکم
تأیید او بهصورترســمي امضا نشــده بود ،دو مطلب تند و انتقادي در
دو رســانه اصولگرا منتشر شــد که میتوان آنها را نقطه آغاز حمالت و
انتقادات به شهردار دانست.
یکم شــهریور ،پس از آنکه شوراي پنجم در فرایندي شفاف و قانوني
در دوره جدیــد ،محمدعلــي نجفي را به عنوان شــهردار جدید انتخاب
کــرد ،خبرگزاريهاي اصولگرا بدون فاصله شــروع به تخریب نجفي به
شکلي مســتقیم روي خروجيهاي خود و غیرمستقیم ازطریق کانالها
و ســایتهاي بدون هویت کردند .خبرگزاري فارس که در دوره مدیریت
قالیبــاف در شــهرداري تهران هم با رویکرد با دســت پــسزدن و با پا
پیشکشــیدن ،پیش رفته ،حــاال و در دورهاي کــه اصولگرایان مدیریت
شهري را بعد از حدود  ۱۵سال از دست دادهاند ،بنا و برنامهاي مشخص
براي تخریب این دوره شورا و شهردارانش گذاشته است و از قضا عجله
هم دارد.
برنامه تخریبي محمدعلي نجفي با گزارشهایي زرد و بدون محتواي
مســتند از چند روز بعد از صدور حکم او شروع شد و تا روز خداحافظي
او و حتي همین حاال ادامه داشــته و دارد .گزارشهایي با تیترهایي زرد
مثل »توهم خورزوخاني دارودســته نجفي« کــه این خبرگزاري با محور
احتماالت بیماري نجفي و انتصابات او شــروع کرد و در ادامه با زلزله و
برف در تهران بهانههاي الزم را بهدست گرفت و در نهایت آنچه جریان

اصولگرا و خبرگزاريهاي این جریان ميخواســتند به دست آمد و بهانه
رقص دخترکان در برج میالد اتفاق افتاد.
شــهردار تهران همان روز استعفا را داده بود ،اما اعضا نميخواستند
قبــول کنند یا حداقل آن زمــان اعالم کنند و در ادامــه در صحن علني
شورا با رأیي نمایشــي بنا را بر ماندن نجفي گذاشتند ،اما استعفاي دوم
نجفي جديبودن قضیه را نشــان ميداد و جاي اصرار نبود و این یعني
بهنتیجهرســیدن هدفي که رســانههاي اصولگرا نقشــي قابل توجه در
تحقق آن داشتند.
ایــن خبرگزاري روز گذشــته هم درحاليکه هنــوز حکم محمدعلي
افشــاني ،شــهردار جدید تهران ،امضا نشده ،شــروع به تخریب او کرده
اســت ،درحاليکه در روزهاي انتخاب محمدعلي افشــاني برنامهاي را
براي تخریب کاندیداهاي شــهرداري تهران نداشــت و یــک روز بعد از
انتخاب این برنامه تخریبي را شــروع کرد .خبرگزاري فارس روز گذشــته
با گزارشــي تحت عنوان »شهرداري که از پســتوهاي حزب اعتماد ملي
خارج شــد« به سوابق افشــاني پرداخت و دســت روي همان بخشي
گذاشــت که مســئله انتخابکنندگان او در میان اصالحطلبان هم بود؛
عملکرد افشــاني در ماجراي تحصن مجلس ششم .افشاني پیشتر در
زمان انتخاب بهعنوان اســتاندار فارس هم در معرض همین فشــارها و
حــرف و حدیثها بهعلت عملکرد گذشــتهاش بود ،اما با تأکید حســن
روحاني ،رئیسجمهوری ،باالخره استاندار فارس ماند .در کنار این اقدام،
سایت مشرق هم در گزارشي با عنوان »آیا افشاني دومین قرباني شوراي
پنجم خواهد بود؟« زمینههاي احتمالي اصالحطلبان در انتخاب افشاني
و اختالفات معمولشان را فهرست کرده و نتیجه موردنظر خود را گرفته
است؛ نتیجه همان نزدیککردن و شبیهکردن هر چه بیشتر شوراي پنجم

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﻰ و اﺗﻮﺑﻮس
ایســنا :عضو کمیته انطبــاق فرمانــداری تهران از
برگشت مصوبه شــورا در مورد نرخ کرایه تاکسی و
اتوبوس خبر داد .قانبیلی ،با بیان اینکه کمیته انطباق
برای مصوبه شورا درباره نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس
برگزار شد ،گفت :این طرح اشکاالت زیادی داشت و
برهمیناساس به شورای شــهر برگشت داده شد تا
نســبت به اصالح آن اقدام شــود .وی با بیان اینکه
افزایش قیمت کرایه تاکسی غیرمتعارف بود و در این
الیحه دو تبصره وجود داشت که خالف مقررات بود،
تصریح کرد :بر اســاس این مصوبه ،در روزهایی که
شرایط جوی نامناسب است یا در زمان پیک ترافیک،
کرایهها  ۲۰درصد افزایش مییابند که این دو تبصره
مخالف است .عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران

با بیان اینکه مشــخص نیســت چرا شــورا اینگونه
طرحها را تصویب میکند ،گفت :درســت است که
رانندگان تاکســی نیازمند حمایت هســتند ،اما دلیل
نمیشــود که به هر میزان که خواســتند کرایهها را
افزایش دهیم .وی ضمــن اینکه افزایش نرخ کرایه
باید بر اســاس میزان تورم باشد ،اظهار کرد :افزایش
شناور کرایه خطوط؛ یعنی هر خط کرایهای متفاوت
داشته باشد ،درست نیست و ما مخالف آن هستیم،
همچنین معتقدیــم افزایش کرایهها باید به صورت
عقالنــی باشــد و به همیــن دلیل پیشــنهاد دادیم
تبصرهها حذف شــده و کرایه نیز بر اساس نرخ تورم
افزایش یابد که مصوبه را به شورای شهر برگرداندیم
تا مجددا بررسیهای الزم انجام گیرد.

به شوراي منحلشده اول شهر تهران است .به نظر ميرسد اصولگرایان
و جریان راســت که از همان روز بعد از انتخابات اردیبهشت  ۹۶و نتایج
متحیرکننــدهاش ،تــالش ميکنند این دوره چهارســاله تــا  ۱۴۰۰مورد
نظرشــان تا حد امکان در عدم توفیق و رضایت مردمي زودتر تمام شود،
برای ناموفقبودن این دوره از هر کاري دریغ نميکنند.
البتــه نفس انتخاب محمدعلي نجفي و اســتعفاي یکشــبه او در
همان موعد ششماهه مورد انتظار ،درحاليکه جز بیماري دلیل دیگري
برایش گفته نشــد ،مهمترین خــأل اصالحطلبان در دفاع از خودشــان
اســت .انتخاب نجفي با اطالع از وضعیت این مدیر و شرایطش در میان
گزینههاي بســیار و بعد بيشهردارماندن یکباره تهران در همان ابتداي
راه اصالحطلبان ،ضربه ســنگیني بود که خــود اصالحطلبان با انتخاب
اشتباه بر پیکر خودشان وارد کردند .نباید این واقعیت تلخ را کنار گذاشت
کــه تصمیمگیران و جهتدهنــدگان به اعضاي شــورا در بیرون از گود
ارزیابي درست و جامعي از رقیب و مؤلفههاي مهم باالدستي نداشتند.
اگرچه بعد از یک ســوزن به اصولگرایان ،الزم اســت اصالحطلبان
جوالدوزي هم به خودشــان بزنند و متوجه باشــند چطــور دارند زمینه
بهرهبرداري رقیب و نارضایتــی مردمي را فراهم ميکنند .اصالحطلبان
که در زمان انتخاب محمدعلي نجفي انســجام خود را نشــان دادند ،در
فرصت دو ماهه انتخاب شهردار دومشان با اذعان به نداشتن گزینههایي
که همه جوانب مورد نظر را داشــته باشــد ،اختالفاتي دامنهدار داشتند
کــه بســیاري از این اختالفات را خودشــان بــه بیــرون از دامنه حزبي
ميکشــاندند .باید قبول کرد که شــوراي پنجم که با جریانهاي سیاسي
تلفیق شده ،بسیار بیشتر از دورههاي قبلي شورا جهتگیري سیاسي پیدا
کرده و باید متوجه این آفت باشد.
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جزئیات توزیع گازوئیل یورو۴
در سراسر کشور
 شــرق :توزیع گازوئیل یورو ۴در سراســر کشور
قرار است از ابتداي خرداد آغاز شود تا گام بلندي
بــراي کنترل آلودگــي هواي خودروهــاي دیزلي
برداشته شود.
وحیــد حســیني ،مشــاور ســازمان حفاظت
محیط زیست کشــور ،در گفتوگو با برنامه »روي
خط خبر« شــبکه خبــر دراینباره گفــت :یکي از
منابع اصلــي آلودگي هــواي کشــور ،بهویژه در
کالنشهرها ،خودروهاي دیزلي هستند که تاکنون
اســتانداردهاي الزم آالیندگــي را نداشــتهاند و
هیچگونــه فیلتري براي کاهش آلودگي منتشــره
نداشتهاند.
به گفته این اســتاد دانشــگاه صنعتي شریف،
از دو ســال پیش دولت مصوبــهاي را گذراند که
خودروســازان موظفاند خودروهاي دیزليای را
که از ابتداي ســال  ۹۶به بعد پالك ميشــوند ،به
تجهیزات کنترل آلودگي مجهز کنند .مشــکلي که
در مسیر اجراي این مصوبه هست اینکه تجهیزات
مذکور در خودروهاي دیزلي با استفاده از گازوئیل
کمتر از استاندارد یورو ۴از بین ميروند و علیرغم
نصــب فیلتر ،بهدلیــل کیفیت بــد گازوئیل ،فیلتر
دچار مشکل شــده و از بین میرود .براي رفع این
معضــل ،پیگیريهاي متعــددي در کارگروه ملي
آلودگي هواي کشــور انجام شد و پس از حمایت
وزارت نفــت قرار شــد همین گازوئیــل باکیفیت
توزیعي در کشــور که یورو ۴است ،عالوه بر هشت
کالنشــهر کشور در ســایر نقاط کشــور نیز توزیع
شــود تا خودروهاي جدید که وارد چرخه مصرف
ميشوند ،دسترسي به ســوخت با کیفیت داشته
باشند و این تجهیزات تخریب نشوند.
حســیني تأکید کــرد :تفاهمنامــهاي که اخیرا
دراینزمینه انجام شــده مربوط بــه بحث پایش
است که توزیع گازوئیل ازسوی وزارت نفت انجام
شود و ســازمان حفاظت محیط زیست کشور هم
ســوخت را پایش کنــد تا تخطي از حــدود مجاز
یورو ۴صورت نگیرد .البته ایــن برنامه قرار بود از
آبان ســال ۹۵اجرائي شــود؛ بدین ترتیب قرار بود
ابتدا موضوع توزیع حل شود و بعد تجهیز وسایل
به فیلتر انجام شود اما مشکالت عملیاتي در مسیر
اجرا بوده و پس از این تأخیر ،کار در خرداد امسال
تکمیل ميشود.
مشاور سازمان حفاظت محیط زیست کشور در
ادامه درباره سیســتم اجراي تفاهمنامه و نظارت
بر توزیع گازوئیل یــورو ۴اظهار کرد :پس از انجام
پایشهــاي منظــم و نمونهگیــري از جایگاهها و
بررســي در آزمایشگاههاي تأییدشــده ،قرار است
نتایج آزمایشها در سایت سازمان حفاظت محیط
زیســت کشــور در اختیار عموم مردم قــرار گیرد
و تخطــي از آن صورت نگیــرد .قانون هواي پاك
پیشبینــي کرده که اگر صدمهاي در مســیر تولید
آلودگــي هوا به مردم زده شــود ،بــا جرمانگاري
ميتوان از آن شــکایت کرد و جریمههایي نیز در
این زمینه تعیین شــده اســت .درحالحاضر۲۲۰
جایــگاه در کالنشــهرها و  ۲۰۰جایــگاه دیگر در
سایر نقاط کشور وجود دارد که اگر تخطي صورت
گیرد ،اعــالم جرم و مراحل بعدي قضائي پیگیري
خواهد شد.
آنگونهکه حســیني گفتــه ،خودروهاي دیزلي
آلودگــي زیــادي از منظــر ذرات معلــق دارند و
بسیاري از شــهرهاي بزرگ دنیا اعالم کردهاند که
ورود آنها از ســال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۵به شهرها کامال
ممنوع اســت .ما هم باید در برابــر آالیندگي این
وسایل نقلیه سنگین تجهیزات و سوخت مناسبي
داشــته باشــیم .از طرفي گازوئیل یــورو ۴گوگرد
پاییني دارد و بعد هم به صورت یك آالینده ثانویه
وارد هوا نميشود و تجهیزات کنترل دوده دیزلها
را هم حفظ خواهد کــرد .بنابراین تالش ميکنیم
مسئله توزیع یورو ۴در کشور حل شود.
او دربــاره تفاوتهاي گازوئیل یورو ۴با ســایر
گازوئیلها خاطرنشــان کرد :گازوئیل غیراستاندارد
یورو ۴زردرنــگ ،بدبو و چرب اســت ،اما گازوئیل
یورو ۴شفاف ،سفید و شبیه بنزین است و از ظاهر
آن هــم ميتوان نوع آن را فهمیــد .ما امیدواریم
وزارت نفت بتواند پوشــش کشــوري را که از ۵۵
میلیــون لیتــر مصرفي ،حــدود  ۳۰میلیــون لیتر
یورو ۴است ،با توســعه ظرفیتهاي پاالیشگاهي
پیشــرفت دهد و در کالنشــهرها حتما ســوخت
یورو ۴توزیع شود.

