
اجتماعی 3

افزایش نشاط سربازان در دستور کار نیروهای مسلح

انجام  از  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
بررسی ها برای تدوین طرح »نشاط سربازان« از سوی نیروهای مسلح خبر 

داد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برنامه های ستاد کل نیروهای 
مسلح برای بهبود کیفیت خدمت سربازی اظهار کرد:  ستاد کل نیروهای مسلح 
برنامه های مختلفی را برای ارتقاء کیفیت خدمت سربازی و بهینه سازی این دوران در 

دستور کار خود دارد که ارتقاء نشاط سربازان نیز از جمله این برنامه هاست.
وی با بیان اینکه برنامه هایی نیز در گذشته برای خوشایندسازی دوران خدمت 
سربازی از سوی نیروهای مسلح تهیه و ابالغ شده است، گفت: مسائلی همچون 
نشاط سربازان نیز در این طرح ها ابالغ شده بود اما در نظر داریم که طرح دیگری را 

نیز برای افزایش نشاط کارکنان وظیفه عمومی تهیه کنیم.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تأثیرات 
موضع گیری اخیرش پس از انتشار ویدئویی از چند سرباز شاد،  گفت: با توجه به 
جوی که پس از این موضع گیری به وجود آمد،  بنا داریم تا طرح های دیگری را نیز 

برای ارتقاء نشاط سربازان و کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح از پیشنهادات و طرح های مختلف برای 
ارتقاء نشاط سربازان استقبال می کند، تصریح کرد: افرادی که ایده و نظراتی در مورد 
طرح افزایش نشاط سربازان دارند می توانند ایده های خود را به معاونت نیروی 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح منتقل کنند تا پس از بررسی این ایده ها نسبت به 

اعمال آنها که قابلیت اجرا دارند، اقدام شود.

سهم تهرانی ها امسال از »هوای پاک« چند روز بوده؟
پایتخت نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۷ روز هوای پاک و ۲۳۷ روز هوای 

سالم تنفس کرده اند.
به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوای صفر تا ۵۰ بیانگر هوای پاک است و با 
عبور شاخص از عدد ۱۰۰، کیفیت هوا ابتدا برای گروه های حساس سپس به تدریج 

برای همه افراد ناسالم می شود.
تهرانی ها از ابتدای سال تاکنون ۲۵۴ روز هوای مطلوب تنفس کرده اند که از این 
تعداد ۱۷ روز هوا پاک و ۲۳۷ روز هوا سالم بود. بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران طی سال گذشته از ابتدای سال تا )۲۸ دی ماه( ۲۲۲ روز هوای مطلوب 
شامل ۱۲ روز هوای پاک و ۲۱۰ روز هوای سالم تنفس کردند که این یعنی طی 

امسال تعداد روزهای پاک و سالم تهران، ۳۲ روز افزایش داشته است.
پاک ترین روز هوای تهران نیز از ابتدای سال تاکنون در تاریخ ۱۵ مهرماه بود و 

کیفیت هوا در این روز با شاخص میانگین ۳۹  در شرایط پاک قرار داشت.
بهبود کیفیت هوای تهران طی امسال دو دلیل عمده دارد. یکی از آن ها میزان 
اختالف بارش در مقایسه با سال های گذشته است و دیگری سختگیرانه تر شدن 

قانون معاینه  فنی در تهران. 
pm ۱۰ و pm۲.۵ )ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون( از جمله آالینده های 
اصلی هوای تهران هستند. قسمت عمده آالینده pm۱۰ انسان ساخت نیست و 
تولید آن بستگی به طبیعت دارد. آالینده pm ۲.۵ نیز ذره معلقی است که بر اساس 
منابع انسان ساز و احتراقی تولید می شود. طی سال گذشته از ابتدای پاییز تا اواخر 
آذر ماه متوسط غلظت pm۱۰ در تهران ۹۸.۱ بود اما طی امسال این عدد حدود 
۳۲ درصد کاهش یافت و به عدد ۶۷.۱ رسید. متوسط غلظت pm۲.۵ در تهران نیز 
طی پاییز سال گذشته ۳۶.۰۶ بود که امسال به عدد ۲۶.۸ رسید بنابراین حدود ۲۶ 

درصد کاهش پیدا کرد.
برای  که  قدم هایی  می دهد  نشان  امسال  طی  تهران  هوای  آلودگی  کاهش 
کاهش آلودگی هوای این کالن شهر برداشته هر چند کوتاه و کم بوده اما کم کم 
به ثمر نشسته و تاثیر خود را نشان داده است بنابراین انتظار می رود که متولیان 
کاهش آلودگی هوا از جمله شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 
پیش برای کاهش آلودگی هوای تهران تالش کنند تا هر سال شاهد بهبود تنفس 

پایتخت نشینان باشیم.

معایب کنکور بیش از محاسن آن است
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اضطراب زایی کنکور 
گفت: ما مخالف هستیم که خانواده ها هزینه کالس های کنکور را تقبل 
نمایند که فرزندان تنها یک مهارت را آموزش ببینند و هیچ دانشی را فرا 

نگیرند.
تاسف  ابراز  با  رادیویی  مصاحبه  یک  در  نویدادهم  مهدی  ایسنا  گزارش  به 
امروز  گفت:  آن  در حدف  ناتوانی  و  کنکور  در  دخیل  پنهان  عوامل  وجود  از 
بارقه هایی از امید دیده می شود تا این درخواست آموزش و پرورش عملیاتی 
شود. برای پذیرش دانشجو از زمان های گذشته روش های مختلفی وجود داشته 
ولی روش کنکور که سرنوشت یک فرد را طی دو الی سه ساعت با تست زنی 
که تنها به مهارت احتیاج دارد و دانش در آن دخیل نیست مشخص می کند، 

مورد مخالفت ماست.
نویددادهم با بیان اینکه افراد باید در بهترین رشته ها انتخاب شوند که نیازمند 
روشی غیر از کنکور است، افزود: آموزش و پرورش بارها مخالفت خود را با روش 

تست زنی اعالم کرده است.
وی در ادامه نیز با اشاره به اینکه نسبت به کنکور دو نگاه وجود دارد که شامل 
ادامه راه فعلی یا جایگزین کردن راهی دیگر است، تصریح کرد: معایب کنکور بیش 
از محاسن آن است، راه های دیگر نیز شاید معایبی دارد ولی محاسن آن قطعا بیشتر 

خواهد بود.
رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه تجربه جهانی نیز به کنکور 
منحصر نیست، اضافه کرد: ما تالش کردیم این تصمیم به یک فرد یا به دولت 
مبتنی نباشد، پیش از این نیز در مجلس اعالم شد مسیری باید طی شود تا 
سال اول برنامه پنجم کنکور حذف شود و به دلیل همین واژه، این قانون با نام 
حذف کنکور مشهور شد ولی سازمان سنجش این قانون را قبول نداشت و از 

اجرای آن طفره رفت.
وی با بیان اینکه مسئولیت عدم اجرا توسط سازمان سنجش، متوجه آموزش 
و پرورش شده بود، تصریح کرد: در قانون بعدی نیز بیان شد که باید صعودی 
و پلکانی پیش رویم تا به سوابق تحصیلی برسیم ولی دوستان برای اینکه قانون 
را اجرا نکنند واژه تاثیر مثبت سوابق را مطرح کردند. دولت و مجلس موافق 
حل این مشکل هستند و امیدواریم با مساعدت رسانه ها این مسئله حل شود.

ما مخالف این هستیم که خانواده ها هزینه کالس های کنکوری را تقبل کنند که 
فرزندان تنها یک مهارت را آموزش ببینند و هیچ دانشی فرا نگیرند.

اخبار

شنبه / ۲9 دی ۱۳9۷ / شماره ۳۳۲

تعداد کودکان جدا شده از مهاجران غیرقانونی در آمریکا بیش از رقم اعالم شده است
بازرسان آمریکایی می گویند: تعداد کودکان جدا شده از مهاجران غیرقانونی در این کشور می تواند هزاران نفر بیشتر از رقم اعالم شده باشد. به گزارش ایسنا، رقم دقیقی از کودکان جدا شده از خانواده هایشان وجود ندارد اما پیش از این گفته شده بود که حدود ۳۰۰۰ کودک 

در مرز مکزیک از پدر و مادر یا قیمشان جدا شده اند. بر اساس سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، مهاجران غیرقانونی پس از بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه در زندان می مانند و کودکان همراه آنها باید به پناهگاه منتقل شوند یا به طور موقت نزد خانواده های 
داوطلب نگهداری شوند. اکنون وزارت بهداشت آمریکا در گزارشی اعالم کرده که جداسازی کودکان از والدینشان از چند ماه قبل از اجرای رسمی سیاست مهاجرتی دولت ترامپ آغاز شده است و به همین دلیل رقم جداشدگان بیشتر از تخمین های قبلی است.

در راستای ساماندهی پارک های حاشیه ای خودرو و توزیع عادالنه جای پارک 

بازگشت پارکبان ها، از شایعه تا واقعیت
مدت هاست که پرونده استفاده از پارکبان برای مدیریت 
به  هایی  زمزمه  حاال  اما  شده  بسته  حاشیه ای  پارک 
گوش می رسد که برخالف مصوبه وزارت کشور، مجددا 

پارکبان ها به خیابان های تهران بازگردند.
به گزارش ایسنا، موضوع ایجاد گروه یا رسته ای برای مدیریت 
پارک حاشیه ای به یک دهه قبل برمی گردد چراکه در آن زمان  
که  آنچه  برای  تهران  شهرداری  و  راهور  پلیس  بین  توافقاتی 
ساماندهی و توزیع عادالنه پارک حاشیه ای خودرو نامیدند،  انجام 
شد که نهایتا این توافقات منجر به ایجاد و پدید آمدن پارکبان ها 

در سطح شهر و معابر پایتخت شد.
بر اساس این توافق،  افرادی به نام پارکبان  در خیابان ها مستقر 
شدند تا در راستای ساماندهی پارک های حاشیه ای خودرو و توزیع 
عادالنه جای پارک و تا اندازه ای نیز در حوزه تامین امنیت خودروها 
فعالیت می کردند و نهایتا هم  مردم با همه کمی و کاستی ها، بحث 
ها و جدل ها باالخره حضور افرادی به عنوان پارکبان را در معابر 
شهر تهران قبول کردند اما به دلیل برخی مشکالت و مسایل و 
رفتارهای برخی پارکبانان در دریافت وجه بیشتر از رانندگان و ... 

کم کم زمینه اعتراض مردم ایجاد شد.
از مهم ترین تخلفات پارکبان های شهر تهران، دریافت  یکی 
عوارض بیشتر از میزان مصوب است. حتی نیم ساعت های رایگانی 
که برای پارک  حاشیه ای در نظر گرفته شده نیز توسط این دست 
افراد نادیده گرفته شده و رانندگان ملزم به پرداخت رقم هایی فراتر 
از میزانی می شدند که بر روی برگه های در دست پارکبان ها درج 
می شد  و این بحث و جدل ها ادامه داشت تا اینکه مازیار حسینی 
معاون وقت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در آذر ۱۳۹۵ در 
گفت وگویی با ایسنا، گفته بود: عمال از سال ۹۴ تاکنون سازمان 
حمل ونقل و ترافیک قراردادی با پارکبان ها ندارد، پولی که بابت 
پارک حاشیه ای اخذ می شود به حساب خزانه و نه شهرداری 
ریخته می شود. حسینی با بیان اینکه برخورد سلبی صرف جوابگو 
نیست، گفت: البته با گسترش پارکومترها در سراسر شهر وجود 
پارکبان معنا و مفهومی ندارد هرچند که طی مکاتبه با شرکت 
شهربان درخواست کردیم که بررسی الزم صورت گیرد تا به تدریج 

شاهد حذف پارکبان ها باشیم.
به گزارش ایسنا، بعد از مدتی نیز  هرگونه فعالیت پارکبانان در 
معابر ممنوع اعالم شد و پرونده پارکبان ها به طور کل بسته شد اما 
حاال با گذشت دو الی سه سال از ممنوعیت فعالیت پارکبان ها بار 

دیگر زمزمه های استفاده از آنها که غیرقانونی نیز هست به گوش 
می رسد بگونه ای که محمدعلی کرونی، دبیر کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفته است: با توجه 
به مصوبه شورای شهر تهران در سال ۹۵ مبنی بر الزام شهرداری 
تهران نسبت به مکانیزاسیون پارک حاشیه ای و همچنین مصوبه 
اخیر شورای شهر پنجم مبنی بر ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی 
پارک حاشیه ای و بکارگیری تکنولوژی روز در دنیا، شاهد این 
مسئله هستیم که معاونت حمل و نقل و ترافیک در یکی از مناطق 
شهرداری تهران به صورت منطقه ای و بدون ارائه برنامه عملیاتی 
راستای  در  مناقصه ای  تهران،  شهر  کل سطح  برای  هماهنگ 
واگذاری مکان های پارک حاشیه ای، آن هم در قالب قراردادهای 
غیرمکانیزه و به وسیله ثبت تصاویر توسط اپراتورهای انسانی برگزار 

کرده و پیمانکار را نیز انتخاب کرده است.
اما با اینکه دبیر کمیسیون حمل ونقل در مصاحبه خود تاکید 
زیادی بر استفاده دوباره از پارکبان ها داشته اما کامران اخباری 

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
گفت وگو با ایسنا، این موضوع را رد کرده و  در واکنش به این خبر 
در مورد استفاده از پارکبان در  تهران می گوید: از پارکبان  به شکل 

سنتی و غیر مکانیزه استفاده نمی کنیم.
وی با بیان اینکه در صحبت دبیر کمیسیون حمل ونقل شورا 
به مصداق مشخصی که در کدام منطقه و معبر از پارکبان استفاده 
شده، اشاره نشده است گفت:  شهرداری تهران در هیچ منطقه ای 
پارکبان  راه اندازی نکرده  است و بیان این گونه مطالب مبهم و کلی  

سبب  بی اعتمادی مردم به سیستم مدیریت شهری می شود.
اخباری با بیان اینکه ممکن است یک مجتمع یا مرکز تجاری  
آنهم در پارکینگ و فضای مرتبط با مجتمع و برای نظم دهی 
به عبور  و مرور از افرادی تحت عنوان  پارکبان استفاده کند که 
آنهم خالف است گفت: اما اگر از این افراد در حاشیه خیابان های 
عمومی که متعلق به مردم است،استفاده شود، تخلف محسوب 
می شود. وی ادامه داد:  استفاده دوباره از پارکبان به هیچ وجه 

صحت ندارد و از آنجایی که حاشیه خیابان ها جز معابر عمومی 
بوده و متعلق به همه مردم است در  صورت بروز تخلف با کمک 
و همکاری پلیس با آنها برخورد می کنیم و باید تاکید کنم که 
بهتر است اگر تخلفی یا موضوع مشابهی در هرجا دیده شد پس 
از بررسی کارشناسی برای تعیین صحت و سقم آن، موضوع به 
جای رسانه ای شدن به اطالع مسئولین ذی صالح رسانده شود 

تا برخورد شود.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
همچنین در مورد طرح شهرداری برای ساماندهی پارک حاشیه 
ای که مورد تاکید شورای شهر و کمیسیون حمل ونقل شورای 
شهر است نیز گفت: در حال حاضر قرار است  ساماندهی پارک 
حاشیه ای به صورت مکانیزه در منطقه ۲ به صورت پایلوت انجام 
شود که امیدواریم تا پایان سال آینده این مهم محقق شود و با 
ارزیابی نکات مثبت و منفی به کل سطح شهر تهران تسری می 

یابد.

شناسایی امالک و خودروهای سازمانی دراختیار مدیران سابق شهرداری

وضعیت معلوالن در سال ۹۸ بهتر می شود

و  خانه   ۲۰۰ سرنوشت  مورد  در  تهران  شهرداری  اقتصاد  و  مالی  معاون 
خودرویی که در اختیار مدیران سابق است، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اواسط دی ماه جاری پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه 
شورای معاونین و مشاوران، اعالم کرد چه معنایی دارد که شهرداری بزرگ ترین 
مجموعه حمل و نقل خودروی داخل سازمانی را داشته باشد یا ۲۰۰ واحد مسکونی 
و خودروی سازمانی در اختیار افرادی باشد که چندین نسل از مدیریت و همکاری 
آنان در شهرداری می گذرد، اما همچنان در منازل مسکونی شهرداری ساکن هستند 
و از خودروهای شهرداری استفاده می کنند که تمامی این موارد باید ساماندهی شوند.

هرچند بعد از مدتی تعدادی از مدیران سابق مدیریت شهری این سخنان شهردار 
تهران را رد کردند؛ اما معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران از شناسایی امالک  و 

خودروهایی خبر داد که همچنان دراختیار مدیران قبلی است.
زریر نگین تاجی در گفت وگو با ایسنا،  در مورد خودرو و خانه های سازمانی 
شهرداری که همچنان در اختیار مدیران سابق است، گفت: همان روزی که دکتر 
حناچی در مورد امالک و خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران سابق 
است، صحبت کرد ما بررسی های الزم برای شناسایی این تجهیزات و افراد را آغاز 

کردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه امالک بیش از ۲۰۰۰ ملک داریم که در قالب های مختلف 
حق بهره برداری از آن  در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است، 
ادامه داد: لیست کامل این امالک و افرادی که امالک در اختیار آنهاست را با دقت   در 

سازمان امالک و مستغالت شهرداری احصاء کردیم و وضعیت این امالک که چگونه و 
چرا در اختیار دیگران است، مشخص می باشد.

معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران در مورد خودروهای متعلق به شهرداری که در 
اختیار مدیران قبلی است نیز توضیح داد و گفت: شهردار تهران در سخنان خود تاکید 
داشتند که ۲۰۰ خودرو و ملک که بخش قابل توجهی از این آمارها متعلق به امالک 
در اختیار دیگران است و تعداد خودروهای سازمانی که همچنان در اختیار مدیران 
قبلی می باشد، ناچیز است اما لیست آن نیز آماده شده است و بزودی اقدامات الزم در 

این مورد انجام می شود.
نگین تاجی در پاسخ به این سوال که چرا این امالک و خودورها از مدیران پس 
گرفته نشده است، اظهار کرد: این رویه ارائه خدمات در مدیریت سابق وجود داشته 

است و بعضا نیز قانونی نبوده است.
وی در مورد  سرانجام ۲۰۰۰ ملک شهرداری که حق بهره برداری از آن به افراد 
دیگر سپرده شده است، نیز گفت: شناسایی این امالک همچنان ادامه دارد و تاکنون 
۲۰۰۰ ملک که حق بهره برداری از آنها به دیگران سپرده شده شناسایی کرده ایم که 
برای همه آنها  نامه ارسال شده که  براساس وضعیت ملک یا تخلیه کرده یا ملک را 
پس بدهند و یا اگر الزم باشد که ملک در اختیار افراد باقی بماند باید قیمت ها به روز 

باشد تا حقی از بیت المال تضعیف نشود.

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور با ابراز امیدواری از توجه 
دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال آینده گفت: در 
نظر گرفتن بودجه ۱۱۰۰ میلیاردی برای اجرای این قانون در کنار هزینه تامین 
مسکن، اشتغال و اعتبار ۷ هزار میلیاردی فقرزدایی، زندگی معلوالن را بهبود 

خواهد بخشید.
حسین نحوی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد 
بودجه برای اجرای »قانون حمایت از حقوق معلوالن« در سال آینده گفت: این 
رقم پیشنهادی دولت برای اجرای قانون مذکور در کمیسیون تلفیق مجلس نیز 
بررسی می شود و ممکن است در صورت پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش 

یابد.

وی در ادامه اظهار کرد: در تبصره ۱۸ قانون نیز برنامه هایی برای اشتغال معلوالن 
وجود دارد، همچنین برای تامین مسکن آنها نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است. 
مجموعه این اعتبارات در کنار پیش بینی ۷ هزار میلیارد اعتبار برای فقر زدایی در 
کشور در سال آینده نشان دهنده گام های خوبی برای بهبود وضع معلوالن در کشور 

است.
معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور با ابراز امیدواری از تالش دولت 
برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در کشور تصریح کرد: توجه دولت به 
این قانون با وجود شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت هم نمی خواهد این 

قانون روی زمین بماند.
نحوی نژاد درباره آغاز مناسب سازی دستگاه های مختلف برای عبور و مرور معلوالن 

نیز گفت: بحث مناسب سازی معابر برای عبور معلوالن در قانون و الزامی است و به 
عبارت دیگر یک توصیه نیست بنابراین دستگاه های دولتی و خصوصی موظف هستند 
تا این اقدام را انجام دهند، چراکه در صورت تخطی از قانون برای آنها مجازات در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: هزینه مناسب سازی در مورد هر دستگاه براساس پیشنهاد نهاد مذکور 
به سازمان برنامه و بودجه تامین می شود و براین اساس هزینه ای بر دوش بهزیستی 
تحمیل نخواهد شد. سازمان بهزیستی نیز در قبال مناسب سازی مورد نیاز معلوالن 
تحت پوشش خود در فضای منزل، محل تحصیل، اشتغال و ... مسئول است و بحث 
مناسب سازی اماکن دولتی و خصوصی نیز تکلیفی بر دوش صاحبان و مسئوالن آن 

است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: 
قصد داریم در اصالح آیین نامه معاینه فنی کشور این مورد 
را اضافه کنیم که معاینه فنی خودروهای پالک شخصی که 
جابه جایی بار و مسافر انجام می دهند، تاکسی های حمل  و 
نقل بار و مسافر و تاکسی های اینترنتی در صورت موافقت 

دولت مانند خودروهای حمل  و نقل عمومی باشد.
تاکسی های  فعالیت  که  است  چندسالی  ایسنا،  گزارش  به 
اینترنتی در سطح شهر پر رنگ و دامنه حضور آنها نیز روز به روز 
در شهرها گسترش یافته است، به طوری که شاید بتوان گفت این 
تاکسی ها بخشی از خدمات حمل ونقلی عمومی را برعهده گرفته اند. 
اگرچه در ارائه خدمات آنها شکی وجود  ندارد اما این سوال در 
ذهن ایجاد می شود که آیا این خودروهای پالک شخصی که 
فعالیتی مشابه تاکسی ها دارند و دائما در سطح شهر در حال تردد 
و جابه جایی مسافرند و طبیعتا استهالک بسیاری دارند مانند 
تاکسی ها هر شش ماه یکبار موظف به دریافت معاینه فنی اند؟ و 

آیا اساسا نظارتی در این زمینه وجود دارد؟
گفتنی است که براساس آیین نامه اجرایی معاینه فنی کشور، 
وسایل حمل ونقل عمومی باید هر ۶ماه برگه معاینه فنی خود را 
دریافت کنند در حالی که  برای خودروهای شخصی این زمان 
به سالی یکبار می رسد. طبیعتا چون تاکسی های اینترنتی جزو 
خودروهای شخصی به حساب می آیند تنها کافیست یکبار در 

سال معاینه فنی بگیرند و این با نوع خدمتی که انجام می دهند و 
همچنین سیاست های کاهش آلودگی هوای کالنشهرها خصوصا 
تهران مغایرت دارد. در این راستا دبیر شورای عالی هماهنگی 
ترافیک  شهرهای کشور نیز در سی و چهارمین جلسه کارگروه 
که  بود  کرده  اشاره  موضوع  این  به  هوا   آلودگی  کاهش  ملی 
آیین نامه  پیشین معاینه فنی در سال ۹۳ توسط هیات وزیران 
ابالغ شده است و این آیین نامه بنا به دالیلی نیاز به اصالح و 
بازنگری دارد که در آیین نامه جدید در تعریف خودروی عمومی 
ذکر شده که پالک عمومی و پالک شخصی با کارکرد عمومیـ  
شامل آژانس ها، مسافربرهای اینترنتی و حتی وانت های شخصی 
با کارکرد عمومی مد نظر قرار گیرد.  پوریا محمدیان یزدی-دبیر 
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در گفت وگو با 
ایسنا به تشریح این موضوع می پردازد و  با بیان اینکه براساس 
آیین نامه معاینه فنی کشور تمام وسایل حمل ونقل عمومی باید 
هر ۶ ماه معاینه فنی بگیرند، می گوید: در این آیین نامه گفته شده 
است که هر خودروی عمومی که پالک آن »ت« یا »ع« باشد 
بایستی هر ۶ماه برای دریافت معاینه فنی مراجعه کنند؛ اما این 
سوال برای برخی پیش آمد که تکلیف معاینه فنی خودروهایی 
پالک شخصی  اما  می دهند  عمومی  انجام   کار حمل ونقل  که 
هستند چه می شود؟ وی ادامه می دهد: به همین منظور قرار شد 
پیشنهادی در این خصوص در آیین نامه اجرایی معاینه فنی کشور  

اضافه کنیم تا از این به بعد معاینه فنی خودروهای پالک شخصی 
که  جابه جایی بار و مسافر انجام می دهند ، آژانس های حمل ونقل 
بار و مسافر و تاکسی های اینترنی در صورت پذیرش دولت مانند 

خودروهای عمومی باشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می افزاید: 
خودروهای شخصی باید سالی یکبار معاینه فنی بگیرند و سن 
معافیت از معاینه فنی آنها چهار سال است اما اگر خودرویی 
عمومی باشد معافیتش کمتر و حدود یک تا دوسال می شود و 
از طرفی هم باید هرشش ماه برای معاینه فنی مراجعه کنند.در 
حقیقت قصد داریم در اصالح آیین نامه اجرایی معاینه فنی کشور 

این موارد را اضافه کنیم تا برای تایید نهایی به دولت برود.
وی در ادامه  می گوید: ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث یک 
آیین نامه اجرایی دارد که مصوب دولت است. در آن نوشته شده 
که  شرکت های بیمه زمانی که می خواهند بیمه نامه شخص ثالث 
را صادر کنند باید معاینه فنی را کنترل کرده و اگرخودرویی معاینه 
فنی نداشت، براساس درصد مشخص به حق بیمه آنها اضافه شود. 
در حقیقت این یک سیاست ضد تشویقی است. یعنی طرف وقتی 
می تواند با هزینه کمتر معاینه فنی بگیرد چرا باید هزینه بیشتر 
برای معاینه فنی دریافت کند؟ که این موضوع را در آیین نامه 
اجرایی بیمه شخص ثالث قرارداده ایم. یعنی وزارت کشور زمانی که 
این آیین نامه در حال تنظیم بود در جلسات کمیسیون اجتماعی 

دولت این پیشنهاد را داد.
زیرساخت های برقراری ارتباط سیمفا و بیمه مرکزی 

فراهم است
باید بین بیمه  محمدیان در ادامه همچنین به ارتباطی که 
مرکزی و سیمفا)سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور( برای بررسی 
معاینه فنی خودروها برقرار شود اشاره می کند و می افزید: کسانی 
که می خواهند بیمه صادر کنند باید بدانند که خودرو معاینه فنی 
معتبر دارد یا خیر؟ به همین جهت قرار شد که با بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران وب سرویسی از سیمفا ارتباط برقرار کنیم 
تازمانی که بیمه گذار شماره پالک را وارد سامانه می کند، سیمفا به 
آن پاسخ دهد که آن خودرو معاینه فنی معتبر دارد یا ندارد. یعنی 
بایستی بین سیمفا و بیمه، ارتباط برقرار شود که در حال حاضرنیز 

زیرساخت های  آن هم مهیا است. 

راهکارهای جدید وزارت کشور برای معاینه فنی تاکسی های اینترنتی


