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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

آمریکا با خروج
از توافقنامه
پاریس خود را
منزوی کرد

خروج دولت آمریکا از توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس در هفته گذشته واکنش هایی
را از ســوی دبیر کل سازمان ملل و مقامات ارشد کشــورهای اروپایی به دنبال داشت
که جملگی این تصمیم رئیس جمهور دولت آمریکا را مذموم دانســتند .به اعتقاد رئیس
ســازمان حفاظت محیط زیست نیز رییس جمهور آمریکا با این تصمیم ،خود و آمریکا را
منزوی کرد و یک تصویر غیرمنطقی و غیراصولی از این کشور بر جای گذاشت.
دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به معاهده زیست محیطی پاریس
به منظور کنترل و کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای ملحق شــد اما با آغاز رقابتهای
ریاست جمهوری در این کشور ،دونالد ترامپ  -نامزد جمهوریخواهان -با دروغ خواندن
موضوع گرمایش جهانی و تغییر اقلیم ،حذف این معاهده را جزو شعارهای انتخاباتی خود
قرار داد و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مجددا مخالفت خود را با توافق
نامه پاریس اعالم کرد و بعد از گذشــت حضور سه ماهه در کاخ سفید ،پنجشنبه گذشته
رای به خروج دولت آمریکا از توافقنامه پاریس داد.
ایســنا به منظور بررسی تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از ائتالف جهانی پاریس در
ابعاد مختلف با معصومه ابتکار  -معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیست -به گفت و گو نشست بخشهایی از این گفتگو را میخوانید:
توافقنامه پاریس برای کشور ما به عنوان یکی از اعضای این معاهده
که از ابتدا در جریان شکلگیری آن قرار داشت چه اهمیتی دارد؟
مســاله اول در زمینه تولید گازهای گلخانهای توســط ایران اســت .ما یک کشــور
تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز در جهان هستیم و این موضوع بخشی از اقتصاد ما
را تشــکیل میدهد .از ســوی دیگر به دلیل نگاه یارانهای که در بخش انرژی در ایران
وجود دارد یکی از الگوهای پرمصرف انرژی دنیا را داریم و حدود پنج برابر کشــورهای
صنعتــی که (GDPتولید ناخاص داخلی) بســیار باالتری از مــا دارند انرژی مصرف
میکنیم .به عبارت دقیقتر با روش کنونی ،منابع انرژی کشور را هدر میدهیم که نشان
میدهد الگوی مصرف ما غلط است و باید اصالح شود.
ضرورت اصالح الگوی مصــرف را اولین بار مقام معظم رهبری مطرح کردند و حتی
ســال  ۸۸را به عنوان سال «حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف» نامگذاری کردند.
این ،سیاســت دولت اصالحات نیز بوده اســت .اگرچه در دولت آقای احمدی نژاد مورد
توجه جدی قرار نگرفت ولی در دولت آقای روحانی مسئله بسیار جدی است.
از ســوی دیگر بهینهســازی مصرف انــرژی در دنیای امروز یک رویکرد اشــتغالزا
محســوب میشود چون از محل صرفه جویی مشــاغل جدید تولید میشود .با توجه به
اهمیت این مســئله بود که دولت یازدهم نیز در شکلگیری توافق پاریس نقش موثری
ایفا کرد .ما در داخل ،سیاستهای کلی نظام ابالغی مقام معظم رهبری را بنای کار قرار
دادیم .ایشان فرمودهاند  ۵۰درصد کاهش شدت انرژی صورت گیرد .با این مبنا ،در سال
گذشته فراخوان دادیم و همه دستگاهها را دعوت کردیم تا میزان کاهش انتشار گازهای
گلخانهای توســط دستگاه خود را اعالم کنند .مجموع این عدد به  ۳۴درصد با احتساب
 ۸درصد رشد اقتصادی رسید.
علیرغم تصمیــم دونالد ترامپ  -رئیس جمهور آمریکا -بــرای خروج از تفاهمنامه
پاریس معتقدید او از مخالفت اصولی خود در برابر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم دســت
برداشته است؟ در حالی که قبل از این تصمیم ،آقای ترامپ دست به لغو طرح گسترش
انرژیهای نو (طرحی که رئیس جمهور ســابق در راستای کاهش مصرف سوختهای
فسیلی بنیان گذاشته بود) زد!
اول اینکه شــواهد دال بر وجود پدیده تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین به قدری
زیاد اســت که امکان انکار آن وجود ندارد .در شرایط حاضر همه جهانیان در وسط تغییر
اقلیــم قرار گرفتهاند و باید برای کاهش اثرات ســوء ناشــی از آن تالش کنند بنابراین
فرصتی برای انکار وقوع تغییر اقلیم وجود ندارد .از ســوی دیگر حرفهای آقای ترامپ
نشــان میدهد که از مخالفت جدی اولیه و انکار بحث گرمایش جهانی دور شده است.
برای همین اســت که ضمن خروج از توافقنامه پاریس فضا را برای رایزنی و چانهزنی
مجدد در این حوزه باز میگذارد و قصد دارد مذاکره برای یک معاهده جدید را آغاز کند.
به طور کلی این حرکت دولت ترامپ را چطور ارزیابی میکنید؟
رفتار آقای ترامپ در این موضوع بسیار خودخواهانه است چون این معاهده را به ضرر
اقتصــاد و مردم آمریــکا میداند و در حقیقت با این ادعا آمریکا را نســبت به جهان در
اولویت قرار میدهد ،این در حالیست که آمریکا یک مسئولیت تاریخی در موضوع مقابله
با گرمایش جهانی و تغییر اقلیم دارد چون این کشــور جزو اولین کشورهای صنعتی دنیا
اســت و خیلی قبلتر از اینکه در کشورهای در حال توسعه صنایع و نیروگاههای عظیم
شــکل بگیرد و گاز گلخانهای تولید شود ،در این کشــور این اقدامات انجام و گازهای
گلخانهای تولید شده است .به همین علت در مذاکرات کیوتو وپاریس به مسئولیتهای
متمایز کشــورها در قبال کاهش انتشــار گازهای گلخانهای اشاره شده؛ به این معنا که
همه کشــورها در میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهای مسئولیت یکسان ندارند بلکه
کشــورهایی مثل آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در این مورد مسئولیت تاریخی دارند
چون آنها حداقل  ۶۰سال در تولید گازهای گلخانهای جلوتر هستند و طبیعتا مسئولیت
سنگینتری در قبال کاهش آن دارند.
اگرچه تاکنون دبیر کل سازمان ملل و سران برخی کشورها مثل ایتالیا،
فرانســه و آلمان به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه پاریس
اعتراض کردهاند اما آیا میتوان انتظار داشت که فشارهای بیشتری به
دولت آمریکا به خاطر این تصمیمگیری از سوی جامعه جهانی وارد شود؟
فشــار اصلی از داخل آمریکا شکل گرفته اســت چون ایالتهای آمریکا یکی پس از
دیگری پایبندی خود به توافقنامه پاریس را اعالم میکنند ،شــهرها و شهرداریها به
این توافقنامه میپیوندند و دانشــگاهها نیز حمایت از این معاهده را اعالم کردهاند حتی
بعد از این تصمیم ترامپ ،برخی از مشــاوران او از کمیته مشــورتی اســتعفا دادند چون
حرکت ترامپ یک اقدام آشکار در مقابله با حقایق و واقعیتهایی است که دنیا پذیرفته
اســت .تغییر اقلیم قابل انکار نیست و در حال حاضر بشر در وسط آثار منفی تغییر اقلیم
قرار دارد.
از داخل آمریکا فشار روی ترامپ میآید و فکر میکنم فشار جدی خواهد بود .مردم و
تشکلها نقش مهمی در این شرایط دارند .آمریکا شوراهای غیردولتی حفاظت از محیط
زیســت و سازمانهای مردم نهاد قوی دارد و به شــدت با این تصمیم ترامپ مخالفت
صورت میگیرد .این گروهها ماه گذشته یک راهپیمایی درباره این موضوع انجام دادند.
بعد از این تصمیم ترامپ نیز اعالم موضع تند کردهاند .در رســانهها نیز فضای انتقادی
علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا تشــدید شده است بنابراین اولین فشارها به ترامپ از
داخل آمریکاســت و حتی دختر خودش نیز موافق تصمیم او نبوده است و در داخل کاخ
سفید اختالف نظرهای شدیدی در این مسئله وجود دارد.
آیا امکان بازگشت دولت آمریکا از این تصمیم وجود دارد؟
بله ،ممکن اســت آمریکا تحت فشارها مجبور به بازگشــت به توافقنامه شود چون
طرحهای قبلی آقای ترامپ هم موفق نبوده و طرحها و شعارهای انتخاباتی ترامپ یکی
پس از دیگری با شکست مواجه شده است.
ســازوکار قانونی پیشبینی شــده در توافقنامه پاریس مانعی برای
خروج آمریکا از این معاهده ایجاد میکند؟
آمریکا در ســال  ،۲۰۱۶به توافقنامه پیوســت و تنها راه خروج از آن رعایت ماده ۲۸
توافقنامه پاریس اســت .طبق این ماده اعضا در صورتی که بخواهند از توافقنامه جدا
شــوند حدود چهار سال پس از جاری شدن توافقنامه این امکان برای آنها مهیا میشود
بنابراین خروج از توافقنامه یک فرآیند چهارساله است و تا پایان دوره ریاست جمهوری
ترامپ طول میکشــد تا فرآیند خروج نهایی شــود .افزون براین شرایط سیاسی داخل
آمریکا و موضعگیری تند دبیرکل سازمان ملل ،نه تنها در سرنوشت این موضوع بیتاثیر
نیست بلکه نقش مهمی را ایفا میکند و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران سمپاشی غیر اصولی و دیرهنگام را عامل اصلی پیدایش مجدد مگسهای سفید دانست.
محمد حقانی ،در مورد وضعیت مگسهای سفید در پایتخت با بیان اینکه استفاده بی رویه و دوز باال از سموم غیر ارگانیک سبب برهم خوردن چرخه شده است ،گفت :هر حشره ای یک میزبان یا شکارگر طبیعی
دارد که متأسفانه سمپاشیهای بی رویه در سالهای گذشته آن هم با دوز باال این حشرات را از میان برده است.
وی با بیان اینکه سمپاشیهای غیراصولی در پایتخت سبب نابودی کفشدوزک و زنبورکهایی که شکارگر طبیعی مگس سفید بودهاند ،شده است ،گفت :این حشرات از الرو مگس سفید تغذیه میکنند؛ اما سمپاشی بی
رویه ،غیر اصولی و با دوز باال تعادل طبیعی را برهم زد و الزم است شهرداری تهران در زمانهای مناسب و با استفاده از سموم ارکانیگ به مبارزه با مگسهای سفید برود.
حقانی با بیان اینکه سمپاشی زمستانه و بهاره در زمانی که الرو این مگسها باز نشده موثر خواهد بود ،گفت :بارها به مسئوالن خدمات شهری نسبت به سمپاشی به موقع و اصولی درختان هشدار دادهایم اما متاسفانه
به دلیل بی برنامگی ،بی تدبیری و بی توجهی این مهم همواره مورد غفلت واقع شده است و امیدواریم سمپاشی دیرهنگام درختان مستعد ،آن هم در روزهای پایانی فصل بهار سبب شود که شاهد هجوم دوباره مگسهای
سفید با گرمتر شدن هوا نباشیم.

اجتماعی

جزئیات بیشتر از حوادث تروریستی تهران از زبان رئیس پلیس پایتخت
رئیس پلیس پایتخت جزئیاتی از دو حادثه تروریستی
اخیر تهران را تشریح کرد.
سردار حسین ساجدینیا با اشاره به جزئیات اقدامات
پلیس در دو حادثه تروریستی اخیر اظهار کرد :حفاظت
مجلس شــورای اســامی در اختیار نیروهای ســپاه
پاسداران قرار دارد اما پلیس در هردو حادثه وارد شده
و عملیات خود را آغاز کرد.
وی با بیان این که هر دو حادثه در مجلس شــورای
اســامی و حرم مطهر امام راحل بین ساعات ۱۰:۱۰
تا  ۱۰:۱۵صبــح رخ داد ،گفت :با ایــن وجود عوامل
انتظامی بالفاصله در دو محل حاضر شدند و عملیات
خود را آغاز کردند.
رییس پلیس پایتخت با اشــاره بــه حادثه رخ داده
در حرم امــام خمینی (ره) خاطر نشــان کرد :هر دو
تروریســتی که در حرم امام خمینی (ره) حاضر شــده
بودند ،دارای جلیقــه انتحاری بوده و پس از آن که از
درب غربی وارد حرم شدند ،یک نفر را به ضرب گلوله
به شهادت رسانده اما بالفاصله با حضور همکارانمان
یکی از تروریســتها قبل از این که خودش را منفجر
کند ،به هالکت رسید.
وی با بیان این که حادثه تروریســتی در حرم طی
کمتــر از  30دقیقه به پایان رســید ،گفت :در جریان
این حادثه یکی دیگر از عوامل تروریستی قصد داشت
خودش را در میان مامــوران منفجر کند که با ضرب
گلوله ماموران پلیس از پای درآمده و به هالکت رسید.
وی با اشــاره به جزئیات عملکــرد نیروی انتظامی
در حادثه تروریستی مجلس شــورای اسالمی گفت:
حراســت مجلس در اختیار ســپاه انصار اســت اما با
ایــن وجود نیروی انتظامی ســریع ًا وارد محل شــده
و بالفاصلــه تخلیه معابر و هدایت مــردم از معابر به

نمایندگان پناه داده شــدند ،اظهار کــرد :هر دو اقدام
تروریســتی اصطالحا اقدامی کور بود .چنین اقداماتی
نمیتواند در مردم تاثیرگذار باشد و خوشبخاته ما شاهد
این هســتیم که روحیه مردم پس از این حادثه بسیار
خوب است .حتی طبق استعالمهای ما میزان استفاده
از مترو چندان تغییری نداشته و مراجعه به مراکز خرید
و مراکز تفریحی نیز همچون روزهای قبل بوده است؛
ضمــن این که در همان شــب در تهران در  ۹۳نقطه
مراس م فرهنگی و مذهبی در امنیت کامل برگزار شد.
وی درباره این که آیا در این عملیات کسی دستگیر
شده یا خیر ،خاطرنشان کرد :همکاران من در محدوده
مجلــس و حرم مطهر افرادی را دســتگیر کردند که

مکانهای امن آغاز شد.
وی با بیان این که نیروهــای ویژه رهایی گروگان
پلیس نیز بالفاصله در محل مســتقر شدند ،گفت :در
عملیات انجام شده هر سه عامل تروریستی در مجلس
شورای اسالمی نیز به هالکت رسیدند.
ساجدینیا در پاسخ به سوالی درباره چگونگی ورود
تروریستها به ساختمان مجلس نیز گفت :تروریستها
از درب مالقات مردمی وارد ساختمان شمالی مجلس
شدند و خوشــبختانه اقدام سریع و واکنش تیزهوشانه
تیم حفاظت مجلس باعث شــد تــا از میزان تلفات و
خسارات جانی در این حادثه کاسته شود.
ساجدینیا با بیان اینکه مراجعهکنندگان در اتاقهای

بازجویــی از آنها در حال انجام اســت و در روزهای
آینــده جزئیات بیشــتری در این خصوص از ســوی
نهادهای مربوطه اعالم میشود.
رئیس پلیس پایتخت درباره این که گفته میشــود
در میان دستگیرشــدگان یک زن نیز حضور داشــت،
تصریح کرد :به گفته شــاهدان این زن با الفاظ عربی
با تروریســتها صحبت کرده بود که پس از دریافت
گــزارش آن نیز این فرد نیز توســط نیروهای پلیس
دستگیر شد.
رئیس پلیس پایتخت درباره چرایی افزایش نیروهای
پلیس در ســطح شهر و معابر خاطرنشــان کرد :این
موضوع چیز جدیدی نیســت و در ســالهای گذشته
نیز مواردی بوده که بر حســب نیــاز و ضرورت یا در
مراســمهای مختلف عوامل پلیس در نقاط مختلفی از
سطح شهر مســتقر میشدند .در این ایام نیز ماموران
ما در اماکن پرجمعیت همچــون مترو و ترمینالها و
غیره به منظور تامین امنیت شهر و شهروندان حضور
داشــته و این استقرار تا هر زمانی که الزم باشد ادامه
خواهد داشت.
وی بــا تأکید بر این که وضعیت تهــران امن بوده
و مشــکلی در این زمینه وجود نــدارد ،گفت :تمامی
همــکاران من در آماده باش بوده و نســبت به تامین
امنیت شهروندان تهران اقدام خواهند کرد درخواست
ما از شهروندان این است که با پلیس همکاری داتشته
و هرگونه موارد مشکوک را به  ۱۱۰اطالع دهند.
ســاجدینیا درباره دو حادثه اخیر در تهران که یکی
اسیدپاشی و یکی شنیده شدن صدای مهیب در اتوبان
مدرس بود گفت :ایــن موارد هیچ ارتباطی به حوادث
روز چهارشنبه نداشته و از این بابت جای هیچ نگرانی
برای شهروندان نیست.

آزادی  10هزار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد

نائب رئیس ســتاد دیه کشــور گفت 14 :هزار زندانی
جرائم غیرعمد در کشور وجود دارد که از این تعداد بین
 9تا  10هزار نفر امسال آزاد می شوند.
علی اکبر یســاقی در جشن گلریزان ستاد دیه استان
لرســتان در گفت و گو بــا خبرنگاران افزود :امســال
 290جشن گلریزان در سراســر کشور برگزار می شود
که در این جشــن ها کمک هــای نیکوکاران و خیرین
جمع آوری و بخشــی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد
پرداخت می شود.
وی گفت :هر ســال بخشی از زندانیان در جشن های
گلریزان با مســاعدت مردم آزاد می شوند بطوریکه در

فرایند آزادسازی افرادیکه با جرائم غیرعمد در زندان ها
بســر می برند عوامل متعددی در کنار همدیگر قرار می
گیرند که به آزاد سازی آنها منتهی می شود .به گزارش
ایرنا  227زندانی جرائم غیرعمد لرستان در سال گذشته
توسط نیکوکاران آزاد شدند و در حال حاضر تعداد 375
بدهکار مالی در زندان های اســتان لرستان به سر می
برنــد که ازاین تعداد  52نفر بدهکار مهریه و نفقه و 15
نفر بدهکاران حوادث رانندگی هســتند .مجموع بدهی
این زندانیان بیش از  300میلیارد ریال است که با جذب
 150میلیــارد ریال می توان این افــراد را از زندان آزاد
کرد.

سال گذشــته تعداد  9هزار نفر از زندانیان با جرائم غیر
عمد در کشور آزاد شــد .نائب رئیس هیات مدیره ستاد
دیه کشور افزود :مجموع بدهی این  9هزار زندانی جرائم
غیر عمد طی سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال بود.
یساقی اظهار کرد :به طور کلی برای هر  10هزار نفر
که به علت جرائم غیرعمد در زندان ها به ســر می برند
به مبلغی معادل هفت هزار میلیارد ریال نیاز است.
وی افزود :بخشی از بدهی زندانیان با جرائم غیرعمد
توسط مردم پرداخت می شود و بخش قابل توجهی هم
با مساعدت شاکیان بخشیده می شود.
نائب رئیس هیات مدیره ســتاد دیه کشــور افزود :در

بانوان بهتر میتوانند
در شهرداری مدیریت
کنند

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی گفت:
بانوان به خاطر ظرافت در کار بهتر می توانند در شهرداری
به ویژه در مسائل مالی مدیریت کنند.
ســهیال جلودارزاده افزود :من به عنوان اولین کاندیدای
شــهردار زن در دوره اول شورای اســامی شهر بودم و
اینکه بانوان به عنوان شــهردار باشــند ،ســابقه دارد و
امکانپذیر است.
وی تصریح کرد :البته باید یک بانوی قوی برای شهردار
شــدن مطرح شود چون در شهرداری تهران مسایل مالی
به شدت جریان دارد و بانوان به دست پاکی و درستکاری
معروفند و یک خانم که مدیریت اجرایی درســت داشته
باشد می تواند این آفت را از شهرداری بزداید.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا آمار زنان راه
یافته به شــوراهای اسالمی شهرو روستا حدود  36درصد
کاهش یافته اســت نیز گفت :در ایــن دوره از انتخابات
رقابت تنگاتنگی وجود داشــت چون بسیاری از مردم می
خواســتند که فقط افراد در فهرست ها را لیست ها تعیین

کنند.وی تصریح کرد :در برخی از شــهرهای بزرگ این
موضوع محقق شــد اما بقیه اســتان ها نتوانستند در این
زمینه موفق باشند.
جلودارزاده با بیان اینکه البته این موضوع نگران کننده
نیست ،اظهار داشت :این به این معنی نیست که مشارکت
سیاســی کم شده است و دور بعد جبران نخواهد شد ،چرا
که خیلی تعیین کننده نیســت اما می تواند موجب رشــد
باشــد.وی خاطرنشــان کرد :برای اینکه در شوراها این
کسری را جبران کنیم باید در کمیسیون ها از نظر بانوان
هم اســتفاده شــود تا جامعه زنان نیز به کمیسیون های
مختلف شوراهای اسالمی وارد شوند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی گفت :در
برخی از شهرها شهردار خانم داریم و خود تهران که مرکز
مدیریت شهرداری است نیز شهردار منطقه و ناحیه داشته
ایم و این می تواند در سراسر کشور هم عملی شود.
وی ابراز امیدواری کرد،عالوه بر اینکه زنان توانمند در
عرصه مدیریت شــهری به کار گرفته شــوند ،تعدادی از
زنان دارای شایســتگی و پتانسیل های باال نیز به عنوان
شهردار انتخاب شوند.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
روز  29خــرداد همزمــان با دوازدهمیــن دوره انتخابات
ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار شد.

ثبت نام «رایگان» بازنشستگان و فرزندانشان

دورههای مهارت آموزی فنی و حرفهای

مشــاور آموزشــی معاون اداری مالــی صندوق
بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان ثبت نام
بازنشستگان کشــوری و فرزندان آنها در دورههای
آموزشی فنی و حرفهای خبر داد و گفت :شرکت در
این دورهها در مراکز دولتی فنی و حرفهای رایگان
خواهد بود.
نوابخش ،در تشــریح جزئیات ایــن طرح اظهار
کرد :صندوق بازنشستگی کشوری تفاهم نامهای با
سازمان فنی و حرفهای دارد که بر اساس آن امکان
ثبت نام و حضور بازنشســتگان کشوری و فرزندان
آنهــا در دورههای مهارت آمــوزی فنی و حرفهای
فراهم شده است.
وی افزود :ظرفیت خوبی بــه این امر اختصاص
داده شده است .به استانها اعالم کردیم در صورتی
که بازنشستگان تمایلی برای مهارت آموزی داشته
باشــند از آنها ثبت نام کنند .ایــن دورهها رایگان
هســتند و تنها هزینه جزئی بابــت آزمون و صدور
گواهینامه اخذ میشود.
مشــاور آموزشــی معاون اداری مالــی صندوق
بازنشستگی کشــوری با بیان اینکه امروزه بسیاری
از کســانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند
نیازمنــد آموزش مهارتهایی هســتند و امیدواریم
نتایج و ثمرات این طرح عاید فرزندان بازنشستگان
شود.نوابخش افزود :بازنشستگان در انتخاب رشتهها
و مهارتها محدودیتی ندارند و ظرفیت تمام مراکز
دولتی فنی و حرفهای در اختیار آنها قرار دارد .البته

اگر مهارت یا رشــتهای در آموزشگاههای آزاد ارائه
شود دیگر رایگان نیست و باید شهریه پرداخت شود.
در تالشــیم بتوانیم راه حلی پیــدا کرده و در آینده
امکان مهارت آموزی رایگان در آموزشگاههای آزاد
را نیز فراهم کنیم.وی ادامه داد :مهلت و بازه زمانی
یکسانی برای ثبت نام در دورههای آموزشی تعیین
نشده زیرا زمان شروع دورههای آموزشی در رشتهها
و شــهرهای مختلف متفاوت است و بازنشستگان
میتوانند با مراجعه به ســایت صندوق بازنشستگی
کشوری به نشانی  www.cspf.irثبت نام کنند.
به گفته مشــاور آموزشــی معــاون اداری مالی
صندوق بازنشســتگی کشوری در تفاهم نامه میان
صندوق بازنشســتگی کشوری و ســازمان فنی و
حرفهای ظرفیتهایی چون برونســپاری هم وجود
دارد و بازنشســتگانی کــه توانایــی تدریس دارند
میتوانند در این امر مشارکت کنند.

جریمه شدن یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی
رئیس ســتاد معاینه فنی تهران گفت :یک میلیون خودروی از ابتدای اجرای طرح  LEZجریمه شدند که تنها
 ۹هزار خودرو به دلیل عدم ثبت پالکشان در سامانه «سیم فا» به اشتباه جریمه شده اند.
ســیدنواب حســینی منش ،در خصوص جریمه برخی از خودروها که دارای معاینه فنی هستند ،اما به دلیل ثبت
نشــدن خودروهایشان در سامانه «سیم فا» جریمه شده اند ،افزود :این خودروها دو دسته هستند ،خودروهایی که
از مراکز معاینه فنی تهران برگه گرفتند ،اما در زمان انتقال اطالعات به ســامانه یکپارچه وزارت کشور اطالعات
ثبت نشــده و به اشــتباه جریمه شدند .این تعداد خودروها بسیار اندک هســتند و می توانند با برگه جریمه ،برگه
معاینه فنی و کارت خودرو به همان مرکز معاینه فنی مراجعه کرده پرونده تشکیل دهند تا جریمه پاکسازی شود.
وی ادامه داد :اما تعداد زیادی از خودروها که دچار چنین مشکلی شده اند از مراکز معاینه فنی شهر تهران برگه
دریافت نکردند .این افراد از مراکز معاینه فنی غیر از شــهر تهــران برگه گرفته یا برگه معاینه فنی خود را بدون
حضور در مراکز معاینه فنی گرفتند که این برگه ها جعلی بوده و برای همین پالک شــان در سامانه سیم فا ثبت
نشده و به حق هم جریمه شدند و کاری نیز نمی توان برای این افراد کرد.
به گزارش مهر ،حســینی منش همچنین با اشاره به سیستم خودکار دوربین های ثبت جریمه خودروهای فاقد
برگه معاینه گفت :تمام خودروهایی که از سال  ۹۰به قبل چه در ابتدای سال  ۹۰و چه در ماه های آخر این سال
برگه دریافت کردند از ابتدای ســال  ۹۶توســط دوربین ها جریمه می شوند زیرا دوربین ها تمامی خودروهایی را
که از ســال  ۹۰به قبل دارای برگه معاینه فنی هســتند را شامل حال برگه معاینه فنی می داند .بنابراین بسیاری

از خودروها بدون آنکه بدانند ،شــامل حال جریمه شــدند ،بنابراین آن خودروهایی که از مرکز تهران برگه معاینه
فنی گرفتند ،می توانند به این مراکز مراجعه کردند و پرونده تشــکیل دهند و خودروهایی که از مرکز معاینه فنی
خارج تهران که استاندارد هستند به وزارت کشور مراجعه کرده و برای پاکسازی جرایم خود تشکیل پرونده دهند.
رئیس ســتاد معاینه فنی تهران درخصوص همکاری پلیس برای پاکسازی جرایم گفت :پلیس راهور تهران در
این رابطه همکاری خوبی با شهرداری داشته و در حال حاضر ۹هزار پرونده تکمیل و برای پاکسازی ارسال شده
که این میزان به نســبت خودروهای کل شــهر تهران عدد ناچیزی است و همیشه در هر طرح جدیدی درصدی
خطا وجود دارد.
وی افزود :از زمان اجرای  LEZیک میلیون خودرو بخاطر نداشــتن معاینه فنی جریمه شــدند که این میزان
جریمه بسیار اندک است.
حســینی منش تاکید کرد :با نامه نگاری هایی که در حال انجام است ،تمام دیتاهای جدید به سامانه وارد شده
و امیدواریم تا آبان  ۹۶خطاهای سیم فا به صفر برسد.
رئیس ســتاد معاینه فنی تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه قرار بود طرح  LEZبه تدریج در شهر تهران
تکمیل شــود ،گفت :ما مجری این طرح هســتیم و تصمیم گیر اصلی دولت اســت ،اگر قرار باشد سیاست های
محدود کننده برای خودورهای آالینده قرار اســت بیشتر شــود باید از سوی دولت تصویب و مدیریت شهری به
عنوان مجری پروژه آن را اجرا کند.

