
یک عضو هیات علمی دانشــگاه در حوزه سوانح و بازسازی 
گزارش مجلس در مورد حادثه پالسکو را گزارشی معقول دانست 
و همچنین در بررسی جایگاه ایمنی و بحران در مدیریت جدید 
شهر تهران، توجه به مقیاس های انسانی، توسعه تاب آور و ورود 
جدید سازمان مدیریت بحران به بدنه شهرداری را از اولویت های 

مورد نظر برشمرد.
زهیر متکی در گفت و گو با ایســنا دربــاره گزارش نهایی 
مجلس در مورد آتش سوزی ساختمان پالسکو اظهار کرد: کلیت 
این گزارش معقول است. سازمان هایی که در این حادثه دلخراش 
مقصر بودند و به نوعی می توانستند در مرحله پیشگیری، پاسخ 
و مدیریت صحنه نقش جدی ایفا کنند و همینطور قصورهایی 
که انجام شــده در این گزارش مد نظر قرار گرفته است. بخشی 
از این قصور به اشــکاالت ساختاری که در مواجهه با بحران در 
کشــور وجود دارد بر می گردد که در گزارش هم به آن ها اشاره 

شده است.
ساختار مدیریت بحران در کشور کارآمد نیست

عضو هیات علمی گروه سوانح و بازسازی دانشکده معماری 
و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: یکی از مهم ترین 
مســائل مربوط به ساختار مدیریت بحران است. این ساختار در 
کشــور ما کارآمد نیست و به نوعی به یک نهاد عالی نظارتی و 
مشاوره ای تبدیل شده است. نقش این سازمان در کشور ما قابل 
قیاس با ساختارهایی مانند آژانس مقابله با بحران در آمریکا و یا 

واکنش سریع در ژاپن نیست.
این عضو هیات علمی دانشــگاه در ادامــه عنوان کرد: این 
ساختار باید اصالح شــود. نیاز داریم ارگانی با تمامی اختیارات 
قانونی ایجاد شود. ارگانی که اگر در مواردی تشخیص داد سطح 
خطرپذیری برای بخش یا قســمتی از سکونتگاه های شهری و 
روستایی بســیار باال اســت؛ مصوباتش برای نیروی انتظامی، 

شهرداری ها و استانداری ها الزم االجرا شود.
وی افزود: شــرایط باید به گونه ای باشد که به عنوان مثال 
اگر ســازمان مدیریت بحران اعالن ضریب باالی ریســک و 
خطرپذیری را برای ساختمان پالســکو می دهد، دیگر نیروی 
انتظامی نباید منتظر تایید این مسئله از استانداری و فرمانداری 
باشد. بالفاصله باید محدوده بسته شود و تا زمانی که خود سازمان 
مدیریت بحران اعالم نکند وضعیت خطر برطرف شــده است، 
مطلقا اجازه دسترســی مردم و سایرین به ساختمان داده نشود. 
متکی با اشاره به تجربه مدیریت در زمان حادثه پالسکو گفت: 
در این حادثه شاهد بودیم وقتی آتش در مقطعی مهار شده بود، 
خیلی ها فکر کردند دیگر خطر رفع شده و افراد زیادی به داخل 
ســاختمان مراجعه کردند و نیروی انتظامی هم نتوانست جلوی 
آن ها را بگیرد. البته شاید حساسیتی وجود نداشت و آن ها هم فکر 

می کردند که کار تمام شده است. در حالی که در چنین شرایطی 
کارشناســان مدیریت بحران دائما باید به ارزیابی میزان خطر و 
خطرپذیری بپردازند و تنها در صورت تایید آن ها اســت که باید 

اجازه ورود داده شود. 
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه گزارش مجلس به صورت 
شفاف نقش ارگان هایی که در این حادثه دخیل بودند را مشخص 
کرده اســت، عنوان کــرد: من در خاطر نــدارم تا کنون نقش 
ارگان هایی که در حادثه دلخراش اینچنینی نقش داشــته اند به 
صورت شفاف بیان شده باشد. فکر می کنم برای اولین بار است 
که چنین اتفاقی رخ داده اســت. به هر حال باید مشخص کنیم 
شــهرداری، وزارت تعاون و کار، کارفرمــا و... در چه حوزه هایی 

مقصر بودند و می توانستند از این رخداد جلوگیری کنند.
متکی با اشاره به تجربه حادثه پالسکو عنوان کرد: این مسئله 
باید برای ما به یک درســی تبدیل شود تا به وضعیت صد و یا 
دویست ساختمانی که با ضریب آسیب پذیری باال در تهران وجود 
دارند، رسیدگی شــود. متاسفانه تعداد زیادی از این ساختمان ها 
کاربری تجاری یا تولیدی دارند و حتی آن ســاختمان هایی که 
کاربری مسکونی دارند هم در نقاطی قرار دارند که متخصصان 
لرزه شناسی اذعان دارند این ساختمان ها در معرض زلزله هستند. 
این در حالی اســت که خیلی از آن ها ممکن است ضرورت های 
مقابله با بحران را از لحاظ مختلف از جمله اطفای حریق، تخلیه 

اضطراری، آشنایی ساکنان با این شرایط و ... نداشته باشند.
وی با اشاره به تجربه های کشورهای دیگر گفت: در بسیاری 
از کشــورها موضوع بخشی از جلسه های ساکنان برج های بلند 
مربوط به آشــنا کردن ساکنان با فرآیند تخلیه اضطراری است. 
حتی در بسیاری از این ساختمان ها با اینکه پله های اضطراری 
وجود دارد، برای اینکه در زمان حادثه ساختمان زودتر تخلیه شود 
از امکانات دیگری مانند طناب و پله های باز شــو هم استفاده 

می شود.
استاد گروه سوانح و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عدم توجه به شرایط اضطرار 
اظهار کرد: معموال احســاس می کنیم که چنین مسئله ای برای 
ما جدی نیست. آموزش باید در حوزه بحران بسیار جدی گرفته 
شود. مانند اتفاقی که در پروازها رخ می دهد و فارغ از اینکه یک 
نفر برای چندمین بار است که سوار هواپیما می شود، هنگام هر 

پرواز آموزش های الزم به او داده می شود.
مکان ساختمان مدیریت بحران؛ طنزی تلخ!

متکی با اشاره به وضعیت ایمنی ساختمان سازمان پیشگری 
و مدیریت بحران گفت: جایی که سازمان مدیریت بحران در آن 
قرار دارد یکی از مناطق خطرناک است. ساختمان این سازمان 
در کوچه هشت متری با برج های 18-17 طبقه قرار دارد. خدایی 
نکرده اگر اتفاقی رخ دهد خود دوستان سازمان مدیریت بحران 

هم نمی توانند تخلیه شوند و این طنز تلخی است.
وی افــزود: متوجه نیســتیم که بحــران در بســیاری از 
کالن شهرهای ما جدی اســت و این مسئله در موضوع تراکم 
و اختصاص کاربری های شــهر هم اثر دارد اما جای آن در نظام 

شهرداری، استانداری و سازمان مدیریت بحران خالی است.
متکی در مورد پیشنهادهایی که در گزارش مجلس ارائه شده 
اســت نیز گفت: با بحثی که در مورد قانون نظام مهندســی و 
کنترل ســاختمان مطرح شده و بر اساس آن مسئولیت نظارت 
عالیه اجرای مقررات شهر ســازی و ساختمان به عهده وزارت 
مسکن و شهرسازی اســت؛ موافق هستم اما در بخشی که از 

کارشناسان آموزش دیده صحبت  می شود مشکل وجود دارد.

نظام مهندسی، متخصصان سوانح و بازسازی را به رسمیت 
نمی شناسد

متکی در این رابطه گفت: در کشور ما پژوهشگاه های زیادی 
در زمینه مطالعه سوانح و بازسازی بعد از سوانح، فعالیت می کنند 
و در زمینه های مرتبط مختلف فارغ التحصیالن زیادی داریم که 
در رشته های مرتبط در حوزه سوانح آموزش می بینند، با سامانه 
مدیریت ســانحه و رخداد بحرانی آشــنا می شــوند و در زمینه 
روش های ارزیابی خطر و آسیب پذیری ساختمان و حتی در زمینه 
مقاوم سازی آن آموزش می بینند؛ ولی نظام مهندسی ما هنوز این 

افراد به رسمیت نشناخته است.
وی اضافــه کرد: گام اول این اســت که نظام مهندســی 
متخصصان حوزه بازسازی و سانحه را به رسمیت بشناسد و نیاز 
داریم که این مســئله را به لحاظ قانونی معتبر کنیم. این افراد 
حتما باید در فرایند تایید نظام مهندسی درگیر شوند. به نظرم این 
نکته ای اســت که در بحث HSE و مسائل مرتبط به سانحه 

باید در نظر گرفته شود.
در بخشی از گزارش مجلس، به نقش سازمان برنامه و بودجه 
در حوادث اشــاره شــده و برخی از ورودی های این سازمان را 
غیرضرور و مانعی در امر مدیریت بحران دانسته است. استاد گروه 
سوانح و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید 
بهشتی در مورد موضوعات مطرح شده در مورد این سازمان در 
گزارش مجلس گفت: موضوعی که در مورد ســازمان برنامه و 
بودجه گفته شــده هم درست اســت. اگر چه من این مسئله را 
صرفا، مشکل مالی نمی بینم و به نظرم یک مشکل ساختاری و 
تخصصی است که نیاز است برای رفع آن از کارشناسان مرتبط 

استفاده شود.
ضرورت توجه به اقتضائــات قانونی برای ورود 

جدی سازمان مدیریت بحران به حوادث
وی همچنین گفت: اینکه از نظر قانونی به سازمان مدیریت 
بحران اختیارات الزم برای ورود جدی به حوادث داده شــود، از 

اقتضائاتی است که باید ساز و کار قانونی آن فراهم شود.
متکی همچنین در مورد جایگاه ایمنی و بحران در مدیریت 
جدید شهر تهران عنوان کرد: شهردار جدید تهران بر شهر انسانی 
تاکید زیادی دارد و فکر می کنم که این نگاه درســت اســت و 
باید در این حوزه به صورت جدی وارد شــد؛ البته شهردار قبل 
هم روی این مسئله تاکید داشت و در بخش هایی کامیاب و در 

بخش هایی ناکام بود.
نگاه ما به تهــران ترانزیت  محور و درآمد محور 

است
وی اضافــه کرد: هنوز نگاه ما به تهران نگاه ترانزیت  محور 
و درآمد محور اســت. گویا نگاه ما این اســت که از دل ساخت 
و ســاز درآمدهای شهر تامین شــود. در حالی که در بسیاری از 
شهرهای دنیا نگهداری ساختمان است که باید درآمد داشته باشد. 
به عنوان مثال اگر فردی در شمال تهران بتواند پروانه ساختمانی 
را تهیه کند برای همیشه از مواهب این تراکم بهره مند می شود. 
این در حالی اســت در جایی مانند توکیو اگر قرار باشد به یک 
ســاختمان بلندمرتبه اجازه تراکم بدهند؛ در قبال آن امتیازهایی 
هم از اعضای ساختمان گرفته می شــود. به عنوان مثال برای 
آن ها مالیات های بلند مدت وضع می شــود و یا اینکه آن ها باید 
بخشی از فعالیت در مدیریت شهری را قبول کنند. همچنین افراد 
ساختمان متعهد می شــوند که طبقه اول ساختمان را در اختیار 
مردم شهر قرار دهند و از آن به عنوان فضایی با کارکرد عمومی 
استفاده شــود. با این شیوه ها حتی در جایی که ناچار به فروش 

تراکم هستند به نوعی عمل می کنند که مواهب آن به صورت 
بلند مدت به جیب یک نفر یا یک مجموعه نرود.

به مقیاس های انسانی در شهر توجه کنیم
متکی با بیان اینکه باید به مقیاس انسانی شهر توجه کنیم، 
اظهار کرد: وقتی به این مسئله توجه کنیم، خود به خود در زمان 
بحران کریدورهای شهری به کمک ما می آیند؛ اما اگر ساخت و 
ساز به صورت بی رویه در منطقه ای انجام شود و تغییر کاربری ها 
صورت بگیرد در زمان بحران دچار مشکل می شویم. به عنوان 
مثال نمی شــود اجازه تغییر کاربری بــاغ بزرگی در تجریش به 
مجتمــع تجاری را داد و دلخوش بود که در بخش دیگری چند 

پارک ساخته می شود. اساسا این یک موازنه غلطی است.
نمی شود فضای سبز مرکز شهر را از بین برد و در 

چیتگر فضای سبز ایجاد کرد
استاد گروه سوانح و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه شهید بهشتی در مورد شیوه محاسبه فضای سبز شهری 
نیز گفت: متاسفانه بخشی از مدیران ما بر اساس معیارهای کمی 
قضاوت می کنند در حالی که یکی از فاکتورهای مهم فضای سبز 
قدمت و مکان آن اســت. نمی توان فضای ســبزی را در مرکز 
شهر از بین برد و گفت که مثال در محدوده چیتگر فضای سبز 

ایجاد می کنیم.
توسعه تهران، تاب آور نیست

متکی همچنین در مورد تــاب آوری تهران نیز گفت: ما در 
تهران اصال توســعه تاب آور و پایدار را شاهد نیستیم و یکی از 
جاهایی که توســعه ناپایدار و ناتاب آور خود را نشان می دهد در 

زمان بحران است.
وی در همیــن رابطه ادامــه داد: به عنوان مثــال یکی از 
قابلیت های مترو جابه جایی و امکان اســتفاده در بحران است.  
در حــال حاضر تا چه اندازه شــبکه متروی ما بــا فاکتورهای 
مدیریت بحران خوانایی دارد؟ مسیرها، تعداد خروجی ها، گره ها و 
اتصال پذیری نقاط مترو تا چه اندازه مهم است؟ اینها فاکتورهای 
مهمی است که باید به آن توجه کرد. متکی اضافه کرد: در تهران 
اتوبان های خوبی احداث شده ولی عمدتا به پهنه هایی برای قرار 
گرفتن فعالیت های تجاری تبدیل شده اند و به نوعی با این کارها، 
نقض غرض می کنیم. شریان درجه یک شهری درست می کنیم 
تا ترافیک را روان کنیم ولی در گره آن اتصاالت شریانی، مجتمع 
تجاری عظیم می ســازیم و به ایــن هم فکر نمی کنیم که این 
مجتمع تجاری در سلسله مراتبی باید به شریان ها متصل شود. 
اتوبان ســتاری یکی از این نمونه ها است و در آینده نزدیک نیز 

این اتفاق در اتوبان خرازی رخ خواهد داد.
افزود:  مدیریت جدید شهرداری در برنامه ریزی شهر تهران 
باید به این نکات دقت کند. ضمن اینکه در احداث هر نوع فضایی 

در شهر، مدیریت ایمنی انسانی نیز باید در نظر گرفته شود.
سازمان مدیریت بحران باید جدی تر وارد بدنه 

شهری شود
استاد گروه سوانح و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به لزوم توجه به کارکرد سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران تهران عنوان کرد: به نظرم درست 
است که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در تهران داریم و 
تا کنون هم مثمر ثمر بوده اســت، ولی این سازمان نیاز دارد که 
جدی تر در بدنه اجرایی شــهرداری وارد شود. نه اینکه به عنوان 
ســازمانی فعالیت کند که تنها کار مشاوره ای انجام می دهد و یا 
احیانا محل برگزاری سمینار،  کنفرانس و چاپ کتاب و گزارش ها 

باشد.
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دیدگاه

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی کودکان کار و خیابانی در ۶ ماه دوم ۹۶ با حمایت خیرین و سازمان های مردم نهاد خبر داد.
حبیب اهلل مسعودی فرید در گفتگو با مهر اظهار داشت: سازمان بر اساس قانون و برنامه های توسعه وظایف متعددی در حوزه مسئولیت اجتماعی دارد.

وی با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور در حوزه  ساماندهی کودکان خیابانی، در کالن شهرها بیان کرد: در این زمینه برنامه ریزی برای توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر شده است.
فرید ادامه داد: در ۶ ماه دوم سال ۹۶ برنامه ویژه ای برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پیش بینی شده است که در این امر از ظرفیت شهرداری ها ،سازمان های فعال در حوزه اجتماعی و خیرین استفاده خواهد شد.

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تشکیل  کارگروه کاهش و آسیب های اجتماعی  از برنامه های پیش بینی شده در حوزه اجتماعی خواهد بود.
وی اضافه کرد: اعتباراتی برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی از سوی بهزیستی و وزارت رفاه پیش بینی شده که در اختیار استان ها قرار می گیرد.

ساماندهی
کودکان کار 

در ۶ ماه دوم امسال

ساختار مدیریت بحران در کشور کارآمد نیست
دولت تدبیر و امید با مشــی بــازار آزادی خود، از جدی تریــن دولت های نظام 
جمهوری اسالمی در راه تحقق طرح دولت الکترونیک به منظور کاهش هزینه های 
دولتی بوده اســت. با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات می توان به جدیت دولت در این حوزه پی برد.
تدوین نقشه راه دولت الکترونیک، ضوابط اجرایی و فنی دولت الکترونیک، اسناد 
تعامــل پذیری در دولت الکترونیک و راه اندازی گذرگاه خدمات دولتی بخشــی از 

اقدامات توسعه ای و زیرساختی وزارت ارتباطات دولت یازدهم بوده است.
دولت الکترونیک یکی از آن مقوله هایی اســت که عــالوه بر کاهش هزینه های 
جاری و پرســنلی جوامع به تغییر شکل و ساختار حاکمیت و دولت نیز می انجامد. 
امــری که در صورت تحقق می تواند پیامدهایی از دموکراتیک تر شــدن جوامع تا 

بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایســنا، رئیس دولت یازدهم در ســال ۱۳۹۳ با امضا و ابالغ مصوبه ای 
به دستگاه های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده 
از خدمــات دولت الکترونیک دســتور داد تا با همکاری صداوســیما، مطبوعات و 
رســانه های مجازی در این راستا اقدام کنند. همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان 
مناظرات انتخاباتی از راه اندازی شــبکه ملی اطالعات و تحقق دولت الکترونیک به 

عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
پس از آن معاون اول رئیس جمهور در همین باره در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی 
ابالغیه ای به تمام وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی، چهار پروژه اولویت دار دولت 
را اعــالم کرد که اصالح نظام اداری و اســتقرار دولت الکترونیک یکی از آن ها بود 
و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشــور و تســریع  روند خدمت رسانی به مردم 

اعالم شده بود.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وقت که قبال مهم ترین درخواستش از دولت 
خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعالم کرده و گفته بود که تمام زیرساخت های 
اجرای دولت الکترونیک فراهم اســت؛ در اوایل مرداد امســال فاز اول پروژه دولت 
الکترونیــک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرســاخت های تحقق 

دولت الکترونیک عمل کرده باشد.
پس از آن در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته شد که در راستای 
اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت 
کرده و از روز )ســوم مرداد ماه سال ۹۶( نســخه موبایلی دولت الکترونیک تحت 

عنوان دولت همراه آغاز به کار کرد.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی عالوه بر اراده  از باال و عزم حاکمیتی 
نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شــدن هم هســت. حاال که زیرساخت های 
اجرای دولت الکترونیک فراهم شــده است الزم است تا وزارتخانه ها و دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی مختلف نســبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی 

اقدام کنند.
بنا بر اعالم، طراحی قالب کاتالوگ داده ملی با در نظر گرفتن ۴۱ فیلد اطالعاتی 
بــرای هر مدل داده، بهره گیری از تجارب ۱۵ کاتالوگ داده ملی و بین المللی در 
اســتخراج عناصر اطالعاتی پایه کشــور، تدوین کاتالوگ داده ملی با بیش از ۴۵۰ 
 )BBIE( رکورد اطالعاتی، تعیین مدل اطالعاتی بیش از ۳۰۰ عنصر اطالعاتی پایه
مورد اســتفاده در پایگاه های اطالعاتی پایه کشــور، تعیین مدل اطالعاتی بیش از 
۵۰ عنصر اطالعاتی مجتمع )ABIE( مورد استفاده در پایگاه های اطالعاتی پایه 
کشور، تهیه شــمای XML جهت ۱۵ نوع داده اصلی )CCT( مورد استفاده در 
 )BBIE(جهت ۳۰۰ عنصر اطالعاتی پایه XML مدل داده کشور، تهیه شــمای
مشخص شــده در کاتالوگ داده کشور به عنوان دستاوردهای دولت دستاوردهای 
سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است.

بر اســاس اطالعات ســایت مرکز بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری 
همچنیــن در حوزه خدمات یکپارچه دولت، تعــداد خدمات درگاه واحد دولت به 
۷۲۷ واحد،  دســتگاه های عضو درگاه واحد به ۶۹ واحد، تعداد دستگاه های متصل 
بــه  NIX به ۱۱۴ واحد، تعداد پایگاه هــای پایه متصل با GSB از یک پایگاه به 
۱۲ پایــگاه، تعداد دســتگاه ها و خدمات متصل به GSB به پنج دســتگاه و ۱۷ 
 ســرویس و همچنین تعداد پنجره های واحد از یک بــه ۲۰ پنجره افزایش یافته 

است.
اصطــالح دولــت الکترونیکی و همچنین هم معناهــای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ 
پدیدار شــدند. اما تاریخچه استفاده از  ICT در ســازمان های دولتی را می توان 
تــا اوایــل تاریخ پیدایش رایانه دنبــال کرد. ادبیات IT در دولــت به دهه ۱۹۷۰ 
برمی گردد. این ادبیات به اســتفاده از فناوری های اطالعاتی در دولت توجه دارد، 
در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالبا به اســتفاده برون سازمانی 

توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می شود.

ایسنا نوشت: رئیس پلیس راهور تهران گفت: خودروهایی که فاقد معاینه فنی 
هستند، روزی ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند.

ســردار مهماندار با بیان اینکه بحث معاینه فنی می تواند خودروهای دودزا را 
از رده خارج کند افزود: این طرح نه تنها در تهران بلکه در شهرستان ها نیز مد 
نظر ماست و در ســامانه سیم فا در حال اجراست. خودروهایی که فاقد معاینه 
فنی هستند، روزی ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند. شاید این جریمه در آینده 
به دستشــان برسد ولی اینکه پلیس اکنون جلویشــان را نمی گیرد دلیل عدم 

کنترل شان نیست.
مهماندار افزود: ما در کل سطح شهر در حال کنترل خودروهای دودزا هستیم 
و پالک های تعمیری به آن ها داده می شود تا زمانی که معاینه فنی صورت گیرد 
بعد دوباره می توانند پالک اصلی خود را دریافت کنند و ۴۵ هزار تومان هم باید 
جریمه پرداخت کنند. وی ادامه داد: از روز گذشــته ۴۵ دستگاه پالک تعمیری 

در تهران گرفتیم.
رئیس پلیس راهور تهران ادامه داد: با نزدیک شدن مهرماه، جریمه دودزا بودن 

افزایش می یابد و از امروز این طرح با شدت بیشتر در تهران آغاز شد.
وی افزود: مراکز بســیاری برای تعمیــر معاینه فنی وجود دارد و افراد باید در 
طول ســال حتما به این مراکز مراجعه کنند و دولت هم اخیرا مصوبه ای داشته 
که تردد خودروهای فرســوده را در سطح شــهر ممنوع کرده است و ما باید از 
طریق دوربین ها خودروهای باالی ۲۰ ســال را از رده خارج کنیم و قصد داریم 
این سیســتم را گســترش دهیم و هرچه زودتر خودروهای فرسوده را از تهران 

خارج می کنیم. 

دولت یازدهم برای 
دولت الکترونیکی چه کرد؟

خودروهای بدون معاینه فنی هر روز ۵۰ هزار 
تومان جریمه می شوند

عضو کانون صنایع غذایــی ایران با بیان این 
که ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولید 
کننــدگان در کنتــرل قیمت ها موفــق نبوده و 
روش هــای دولتــی در این خصــوص اثرگذار 
نیست، خواستار واگذاری مقوله نظارت بر کنترل 
قیمت ها بــه انجمن های تولیدی و اتحادیه های 

صنفی شد.
علی موحد، با اشــاره به ابالغیه جدید محمد 
شــریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت 
– مبنی بر حذف درج قیمت مصرف از ســوی 
تولید کنندگان هفــت قلم کاالی صنایع غذایی 
که شــامل انواع محصوالت کارخانه ای کنسرو، 
کمپوت، ســس، ترشــی، شــور، مربا و عسل 
بســته بندی اســت، اظهار کرد: پیش از این نیز 
از ســوی محمدرضا نعمــت زاده ابالغیه ای در 
مورد حذف برچســب قیمــت کاالهای منتخب 
محصوالت شــیرینی، کیک و شــکالت، انواع 
چیپــس و اســنک و محصوالت ســلولزی و 
بهداشتی در سراسر کشور ابالغ شد که این طرح 
در ادامه آن بوده و مربوط به گروه های کاالیی با 

اولویت سه هستند.
وی ادامــه داد: عدم درج قیمت توســط تولید 
کننــده به معنــای عــدم درج قیمت توســط 
فروشگاه ها نیســت و کلیه فروشندگان از عمده 
و خرد موظف هســتند تا بر روی کاال برچسب 

قیمت نصب کنند.
عضــو کانون صنایــع غذایی ایــران تصمیم 
اتخاذ شــده در مورد حــذف قیمت محصوالت 

مربوطه توســط تولید کنندگان را اقدامی درست 
ارزیابی کــرد و گفت: در کارخانجــات دنیا نیز 
نوعــا قیمت گذاری محصوالت خارجی توســط 
تولید کننده تعیین نمی شــود و فروشــگاه های 
مربوطه براســاس بارکد درج شــده محصوالت 
را قیمت گذاری می کنند و در اختیار خریدار قرار 

می دهد.
موحد افزود: این سیســتم فــروش مربوط به 
کشورهایی است که اقتصاد پیشرو دارند و توسعه 
پایدار را در دســتور کار قرار داده اند. در ایران نیز 
فروشــگاه های بــزرگ از چنین سیســتم هایی 
برخوردار هســتند اما مغــازه داران بــه عنوان 
فروشندگان خرد برچســب های قیمت گذاری را 

باید روی کاال نصب کنند.
وی بــا تاکید بر این که باید سیســتم نظارتی 
درســتی در مــورد عرضه محصوالت توســط 
فروشندگان خرد در نظر گرفته شود، خاطر نشان 
کرد: این تصمیم می توان شــروع مناسبی برای 

تغییر سیستم عرضه و فروش باشد.
عضو کانون صنایع غذایی ایران در پاســخ به 
ورود دســتگاه های نظارتی به منظور جلوگیری 
از سوء اســتفاده های احتمالــی در طرح مذکور، 
تصریح کرد: بنده به شخصه دخالت سازمان های 
دولتی را مشکل اساسی کار می دانم ولی نظارت 

باید توسط انجمن های صنفی انجام شود.
موحد افزود: آیا تاکنون که ســازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان مقوله 
نظارت هــا را برعهــده داشــته دراین خصوص 

موفق بــوده اســت؟ آیا روش هــای دولتی در 
کنترل قیمت ها اثرگذار بوده است؟ پاسخ به این 
پرســش ها منفی اســت و باید نظارت به قیمت 
ها و نیز کمیت محصوالت به دســت انجمن ها 
سپرده شود و دولت هزینه و نیروی انسانی خود 

را در جاهای دیگری به کار گیرد.
به گزارش ایســنا، پس از دســتور محمدرضا 
نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت 
– در ارتبــاط با عــدم درج قیمت مصرف کننده 
گروه های کاالیی بیســکوییت، شیرینی، کیک 
و شــکالت، انواع چیپس و اسنک و محصوالت 
سلولزی و بهداشتی، محمد شریعتمداری - وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت - نیز ابالغیه ای را در 
ارتباط با دســتور حــذف درج قیمت مصرف از 
تولید کنندگان هفــت قلم کاالی صنایع غذایی 
که شــامل انواع محصوالت کارخانه ای کنسرو، 
کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای 

بسته بندی است ابالغ کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش از توزیع ۵۵ نوبت شــیر در مدارس در 

سال تحصیلی پیش رو خبر داد.
حسین فرزانه، درباره روند توزیع شیر در مدارس 
در ســال تحصیلی جدید اظهار کرد: توزیع شیر 
به اســتان ها تفویض اختیار شده است و به روال 

سال های گذشته توزیع می شود.
وی درباره میزان بدهی وزارت آموزش  و پرورش 
به شرکت ها و کارخانجات تولید کننده شیرمدارس 
گفت: نیمی از بدهی ما از سال گذشته باقی مانده و 
هنوز ابالغ اعتبار نشده است. وعده تامین اعتبارات 

برای سال تحصیلی پیش رو را به ما داده اند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیانی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه سال گذشته خیلی دیر ابالغ 
اعتبار شد و با احتیاط جلو رفتیم، در پاسخ به اینکه 
امسال شیر در چند نوبت در مدارس توزیع خواهد 
شد گفت: دفعات توزیع شــیر در مدارس مطابق 

سال تحصیلی ۹۵-۹4 )۵۵ نوبت( خواهد بود.
به گزارش ایسنا، توزیع رایگان شیر در مدارس 
برای نخســتین بار به طور آزمایشــی در ســال 
7۹ و با پوشــش  42۰ هزار دانش آموز اجرا شــد 
و همزمان با اجرای رســمی طرح در ســال 8۰ ، 
یک میلیــون و 2۰۰هزار دانش آموز شــیر رایگان 
دریافت کردند.  طی سال های 8۵ تا ۹4، جمعیت 
تحت پوشش این برنامه شامل کلیه دانش آموزان 
دوره پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه دوره اول و 

دبیرستان های شبانه روزی بوده است.
 اعتبار تخصیصی برای توزیع شیر در مدارس از 

سال ۹۰ تا ۹4 به ترتیب 117 میلیارد، 1۰۰ میلیارد، 
117 میلیارد، 3۰۵ میلیارد و 23۵ میلیارد تومان بوده 
است و طی این چهار سال به ترتیب 3۵، 2۵، 21، 

42 و ۵۵ نوبت شیر توزیع شده است.
بنا به اذعان وزارت آموزش و پرورش در ســال 
تحصیلی ۹۵-۹4 علی رغم مشــکالت اعتباری 
کلیه مقاطع تحصیلی شامل مقطع پیش دبستانی 
تا پیش دانشــگاهی مدارس دولتی و غیردولتی و 
دانش آموزان مراکز شــبانه روزی تحت پوشــش 
بهزیستی شیر توزیع شد و به عبارتی دانش آموزان، 
پیش دبستانی ها، معلمان و کودکان تحت پوشش 
بهزیســتی که شــمار آن ها به 14.۵ میلیون نفر 
می رســد، 7۹8 میلیون پاکت شیر  در ۵۵ نوبت با 
صرف اعتبار 4۰۰ میلیارد تومانی دریافت کردند. اما 
در سال تحصیلی گذشته تامین اعتبار شیر مدارس 
با مشکالتی همراه شد و طبق گفته معاون وزارت 
آموزش و پرورش توزیع شــیر با احتیاط بیشتری 

صورت گرفت.

معاون شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه متوســط میزان مصرف بنزین از ابتدای امسال 
تاکنون نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 8 درصد رشد 
داشته است گفت: طبق آخرین آمار میزان مصرف بنزین از 

ابتدای شهریور بیش از 8۶ میلیون لیتر بوده است.
شــاهرخ خسروانی در گفت وگو با ایســنا در مورد آخرین 

میزان مصرف بنزین در کشــور اظهــار کرد: میزان مصرف 
بنزین از ابتدای شــهریورماه بیــش از 8۶ میلیون لیتر بوده 
اســت. در واقع میــزان مصرف بنزین کــه در تیرماه با 8۵ 
میلیون لیتر به اوج خود رســیده بــود، باز هم رو به افزایش 

رفت.
وی در مــورد میــزان مصرف بنزین از ابتدای ســال ۹۶ 

تاکنون نیز گفت: متوســط میزان مصــرف بنزین از ابتدای 
ســال 81 میلیون لیتر بوده که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته 8 درصد رشد داشته اســت. از سوی دیگر متوسط 
میزان مصرف بنزین در شهریور سال ۹۶ نسبت به شهریور 

سال ۹۵ نیز 8 درصد رشد داشته است.
معاون شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 

بیان اینکه میزان مصرف گازوئیل نیز از ابتدای سال تاکنون 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ۵ درصد رشد داشته 
اســت، در مورد صادرات فرآورده هــای نفتی گفت: در حال 
حاضر طبق آخرین آمار میــزان صادرات فرآورده های نفتی 
4۵۰ هزار بشــکه در روز است و پتانســیل صادرات   ۶۰۰ 

هزار بشکه در روز است.

توزیع 55 نوبت شیر در مدارسسازمان حمایت در کنترل قیمت ها موفق نبوده است
 در سال تحصیلی جدید

افزایش ۸ درصدی مصرف بنزین نسبت به پارسال


