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| استاندار تهران با اشاره به ضرورت تجهیز انبارهای هالل احمر گفت: اگرچه همواره با کمبود بودجه مواجه هستیم اما نیازهای جامعه

هالل احمر باید در اولویت قرار گیرد. محمدحسین مقیمی در مورد کاهش ظرفیت انبارهای هالل احمر در جریان زلزله های اخیر گفت: 
در شرایط فعلی به دلیل وقوع زلزله امکانات انبارهای هالل احمر استفاده شده است و باید به سرعت جایگزینی انجام شود.

 خروج خودروهای فرسوده
 با مبالغ دولتی

| سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به اینکه 
نقطه قوت قانون هوای پاک این اســت که وظایف 
دستگاه های مختلف به طور روشن درآن تعیین شده 
است، اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک دولت 
مکلف به اختصاص مبالغی برای خروج خودروهای 
فرسوده شده است.مسعود زندی در نشست خبری 
معاونت محیط زیست انسانی با موضوع تشریح تکالیف دستگاه ها در اجرای 
قانون هوای پاک که امروز در ســازمان حفاظت محیط زیســت برگزار شد، 
با اشاره به اینکه متاسفانه خروج خودروهای فرســوده تنها بر اساس واردات 
خودرو صورت می گیرد، گفت: طبق قانون هوای پاک، ساز و کار مشخصی برای 
خروج خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است و دولت مکلف به اختصاص 
مبالغی برای خروج خودروهای فرسوده شده است.وی افزود: در موضوع پرتوها 
و امواج، سازمان حفاظت محیط زیســت قرار است با همکاری سازمان انرژی 
اتمی شبکه های پایش امواج راه اندازی کند.سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان محیط زیست با بیان اینکه به موضوع گرد و غبار در قانون هوای 
پاک پرداخته شده است، گفت: پیش از این برای مقابله با گرد و غبار مصوبه ای 
وجود داشــت اما در قانون هوای پاک به طور روشن به این موضوع پرداخته و 
وظایف دستگاه ها تعیین شده است. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی موظف 
است ســاالنه ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی که کانون های گرد و غبار هستند را 

بیابان زدایی کند.

 مشکل تامین داروهای
 بیماران خاص جدی است

| کارشناس هموفیلی اداره بیماری های 
خاص وزارت بهداشت با اشاره به تاخیر سازمان های 
بیمه گر در زمینه پرداخت مطالبات بیمارستان ها، 
گفت: به همین دلیل در حال حاضر مشکل تامین 
برخی داروهای بیماران خاص جدی شده است.
دکتر راضیه حنطوش زاده درباره مشــکالتی که 
اخیرا برای تامین داروی بیماران خاص ایجاد شده 
است، گفت: باید توجه کرد که به طور کلی مسائل مربوط به دارو و دسترسی 
بیماران به دارو در حوزه سازمان غذا و دارو است و سازمان غذا و دارو صاحب 
این فرآیندهاست، اما ما به دنبال گزارش های بیماران هموفیلی مبنی بر عدم 
دسترسی به برخی داروهای مورد نیازشان پیگیری هایی را انجام دادیم.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت به این صورت نیســت که کمبود دارو 
داشته باشیم، بلکه دارو به میزان کافی وجود دارد، افزود: البته در حال حاضر 
پرداخت  مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه ها با تاخیر مواجه شده است 
و وقتی بیمارستان می خواهد دارو تهیه کند، شرکت پخش از او پول طلب 
می کند. هرچند که شرکت پخش دارو هم چندین ماه به بیمارستان مهلت 
می دهد، اما بعد از آن باید پولش را دریافت کند. در نتیجه چرخه تامین دارو 
با مشکالتی مواجه می شود و بیماران در تامین داروهای مورد نیازشان دچار 
مشکل می شوند.حنطوش زاده با بیان اینکه در گذشته یارانه داروی بیماران 
خاص در اختیار وزارت بهداشت بود و وزارت بهداشت به میزانی که دارو حواله 
می کردیم یا پزشکان مان نسخه می نوشتند، دارو را بدست بیمار می رساند، 
افزود: بنابراین داروخانه دارو را تهیه می کرد و در نهایت بیمار از داروخانه، 

داروی مورد نیازش را تامین می کرد. 

 دریافت کارت ملی هوشمند نیازی 
به تعویض شناسنامه ندارد

| سخنگوی ســازمان ثبت احوال با بیان اینکه تعویض شناسنامه برای 
دریافت کارت ملی هوشمند، الزامی نیست، گفت: کسی که شناسنامه اش مستعمل 
و کهنه شده یا تغییراتی هویتی داشته باشد، بایســتی برای ثبت نام کارت ملی 

هوشمند نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کند.
ســیف اهلل ابوترابی با بیان اینکه تعویض شناســنامه برای دریافت کارت ملی 
هوشــمند اجباری نیست، اظهار کرد: اگر شناســنامه ای مستعمل و کهنه شده 
ویا فرد در هویتش تغییراتی ایجاد شده باشد،بایستی فرد برای دریافت کارت ملی 
هوشمند نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کند.در حقیقت این مستعمل شدن و 
تغییر هویت شناسنامه شامل ناخوانایی،کم رنگ شدن شناسنامه، پارگی عکس ، 
تغییر نام و نام خانوادگی و امور هویتی است.در غیر این صورت تعویض شناسنامه 

برای اخذ کارت ملی هوشمند الزامی نیست.
وی در ادامه درباره مدت زمان تعویض شناســنامه برای متقاضیان آن افزود: 
تعویض شناسنامه در شهرســتان ها از یک تا ســه روز و در تهران نیز  کمتر از 
یکماه خواهد بود. البته در تالش هســتیم که این زمان را در تهران به یک هفته 

کاهش دهیم.

واگذاری 24000تخت بیمارستانی دولتی
| رئیس مرکز توســعه وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشکی 
گفت: وزارت بهداشــت با اجرای طرح تحول سالمت، حدود 24 هزار تخت 
بیمارستانی جدید ساخته است و مدیریت اکثر این بیمارستان ها نیز به بخش 
خصوصی، بنیادها، نهادهای عمومی یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها واگذار 
خواهد شد.محمد حسین ساالریان زاده افزود: از 24 هزار تخت بیمارستانی 
جدیدی که در دوره مسئولیت دکتر هاشمی در کشور ساخته شده، بخشی در 
مناطق محروم و دور افتاده است و در مواردی ممکن است میزان اشغال تخت 
آنها به ۳۰ درصد هم نرســد. به همین علت برای بخش خصوصی جذابیتی 
برای ســرمایه گذاری و مدیریت ندارد اما دولت بــه علت وظیفه حاکمیتی 
باید دسترســی مردم این مناطق را به خدمات درمانی و پزشک و پرستار در 
کوتاه ترین زمان تامین کند.وی گفت: تعدادی از تخت های بیمارستانی در 
بیمارستان های جدید و توسعه یافته نیز، بیمارستان های آموزشی هستند که 
واگذاری آنها به علت نقش آنها در آموزش علوم پزشکی مشکالتی دارد اما به 
جز این بیمارستان ها، اکثر بیمارستان های جدید ساخته شده آماده واگذاری 
به بخش غیر دولتی برای مدیریت و بهره برداری هستند.ساالریان زاده گفت: 
مالکیت این بیمارستان ها در نهایت در اختیار دولت و وزارت بهداشت خواهد 

بود و فقط مدیریت و بهره برداری از این بیمارستان ها واگذار می شود.

 شرط تعیین شهریه مدارس 
غیرانتفاعی در هر استان

| رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از 
تدوین چند شیوه نامه برای اجرایی شدن مواد قانونی شوراهای آموزش و پرورش 
خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی مرتبط بویژه شهرداری ها برای عمل به این 
قانون وعده های خوبی داده اند و توافقاتی صورت گرفته است.مجتبی زینی وند در 
نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش ترتیب 
داده شده بود با بیان اینکه رهبر معظم انقالب بارها به همکاری سایر دستگاه ها 
با آموزش و پرورش تاکید کرده اند و قانون شــوراها بهترین خاســتگاه و تجلی 
فرمایشــات رهبری و بهترین مرجع تصمیم گیری بر اساس اقتضائات منطقه ای 
است گفت: قانون شوراها می تواند ظرفیت های پیدا و پنهان استان ها را به خدمت 
آموزش و پرورش در بیاورد.وی افزود: امام جمعه، اســتاندار، مدیرکل آموزش و 
پرورش، شهردار مرکز، معاون ســازمان برنامه و بودجه، یکی از اساتید دانشگاه، 
سه تا پنج نفر از فرهنگ دوستان و اولیای دانش آموزان از جمله اعضای شوراهای 
آموزش و پرورش هستند و حضور باالترین مقام سیاسی، باالترین مقام مذهبی 
و نماینده بیش از 16 دســتگاه و وزارتخانه در  شوراها موجب می شود از بسیاری 

امکانات دستگاه های دولتی در کمک به آموزش و پرورش بهره مند شویم.

| معاون محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به اینکه از کلیه دستگاه های اجرایی در 
مورد روند اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا گزارش گیری 
کرده ایم، گفت: بسیاری از دستگاه ها به دلیل کمبود بودجه و 
عدم تخصیص اعتبارات نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند.
مسعود تجریشی در نشست خبری با موضوع تشریح تکالیف 
دســتگاه ها در اجرای قانون هوای پاک که امروز در سازمان 
حفاظت محیط زیســت برگزار شــد،اظهار کرد: بسیاری از 
مواد مصوبه ۹۵ نیز نیاز به سیاســتگذاری دارد که درصورت 
تحقق این امر امکان اقدامات مناســب ایجاد می شود.معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: بســیاری از کشورهایی که 
طی سال های گذشته مشکل آلودگی هوا داشتند از دهه ۸۰ 
به این نتیجه رسیدند که باید بر اســاس یک قانون جامع در 
این زمینه عمل کنند؛ قانونی که همه دستگاه ها را موظف به 
اجرای تکالیفی در زمینه کاهش آلودگی هوا کند.وی با اشاره 
به تصویب  قانون هوای پاک در مجلس شورای اسالمی و ابالغ 
آن در مرداد ماه امسال گفت: بر اساس این قانون، وظایف کلیه 
دســتگاه های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا مشخص شده 
است. الزم به ذکر است که ســازمان حفاظت محیط زیست 
یک دستگاه اجرایی نیست بلکه به عنوان یک نهاد حاکمیتی 
و نظارتی بر عملکرد دستگاه های مختلف در قبال قانون هوای 
پاک عمل می کند.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه به منظور اجرای قانون هوای پاک 

باید آئین نامه هایی توسط دستگاه های اجرایی تهیه و تدوین 
شود، اظهار کرد: نظارت این سازمان بر روند اجرای قانون نیز بر 
مبنای این آئین نامه ها مشخص خواهد شد.تجریشی در ادامه با 
اشاره به اینکه در سال های 1۳۹۰، 1۳۹۳ و 1۳۹۵ سه مصوبه 
هیات وزیران در زمینه کاهش آلودگی هوا داشته ایم، اظهار کرد: 
این مصوبات به صورت تکاملی تعهدات دستگاه های مختلف 
را نسبت به کاهش آلودگی هوا مشخص کرده است. در مصوبه 
1۳۹۵ تقســیم بندی بین منابع متحرک و ثابت آلودگی هوا 
صورت گرفت و وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی مشخص 
شد و سازمان حفاظت محیط زیســت نیز وظیفه نظارت بر 
اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برخی اقدامات در 
همه کشورهایی که دچار آلودگی هوا هستند مورد توجه قرار 
می گیرد، گفت: با توجه به نمونه گیری های انجام شده در برخی 
از کالنشهرها و بررسی این نمونه ها به این جمع بندی رسیده ایم 
که در کالنشهرها سوخت، عامل اصلی تولید ذرات معلق است. 
در شهر تهران با توجه به مطالعات صورت گرفته، دلیل عمده 
آلودگی به ذرات معلق بر می گردد بنابراین مهمترین آالینده 
تهران در شرایط حاضر ذرات معلق است که از احتراق ناقص 
و کیفیت نامناسب ســوخت تولید می شود.تجریشی با تاکید 
بر اینکه نظارت بر کیفیت ســوخت تولیدی بر عهده سازمان 
حفاظت محیط زیست اســت و طبق قانون این سازمان باید 
ســه ماه یکبار سوخت توزیعی در کشــور را مورد پایش قرار 
دهد،اظهارکرد: طی ماه های آذر و دی پایش کیفیت سوخت 

در کالنشهرها به جای سه ماه یکبار به هفته ای یکبار رسید.وی 
با اشاره به افزایش مصرف بنزین طی چهار سال اخیر افزود: در 
هر سال دو درصد افزایش مصرف سوخت داشته ایم. در فصل 
سرما در برخی کالنشهرها مثل تهران بروز پدیده وارونگی دما 
در کنار افزایش مصرف ســوخت و پایداری هوا باعث افزایش 
آلودگی می شود.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: مهمترین مسئله آلودگی هوا ذرات معلق 

ناشی از مصرف سوخت است. این ذرات از طریق ریه وارد بدن 
و خون انسان می شوند و عوارض بهداشتی و سالمتی بسیاری 
در پی دارند.به گفته تجریشی در شش ماهه دوم سال به دلیل 
بروز پدیده وارونگی دما شاهد تشدید آلودگی هوا هستیم. ذرات 
معلق می تواند ناشی از نیروگاه ها، فعالیت های صنعتی، سوخت 
زباله و خودروها باشــد اما سوخت و احتراق ناقص عمده ترین 

بخش را در تولید ذرات معلق کمتر از 2.۵ میکرون دارد.

ذرات معلق هوای تهران ۳ برابر استاندارد جهانی است
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

خبرنامه دریچه

تجهیز انبارهای هالل احمر در اولویت است
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