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یک توئيت

کیسه هوا ،روی هوا!

اجتماعی

انتقاد شدید رئیس پلیس راهور از خودروسازان به دلیل عمل نکردن هیچ کدام از کیسه هوای خودروها ،احتمال تقصیر
قطعی آنها در تصادف زنجیره ای بهبهان را افزایش داد.دبیر کمیسیون صنایع به خراسان می گوید پس از دریافت
گزارش پلیس ،برخورد شدید با خودروسازان را پیگیری خواهیم کرد

رسانه های جهان

ایندیپندنت :بیش
از  35ســـال طــول
کشید تا پیازی تولید
شــــود کـــه شــیــریــن
باشد و اشک افراد را در نیاورد .اکنون
این پیاز در ایاالت متحده تولید شده و
قرار است در بازار در معرض استفاده
عموم قرار گیرد .این پیاز که قرار است
از هفته آینده به بازارهای انگلیس هم
وارد شود از پیازهای معمولی قیمت
بیشتری دارد.
وال اســـتـــریـــت
ژورنــــال :پزشکان
میگویند امیکرون
افـــــراد کــمــتــری را
درگیر شدت بیماری
میکند و مشکالت تنفسی شدید که
نشانههای موجهای قبلی کووید19
بــودنــد ،در امــیــکــرون چــنــدان رایــج
نیستند .ایــن تغییر منعکس کننده
تفاوتهایی در نحوه حمله این نوع به
بدن ،تزریقهای تقویتکننده برای
محافظت از آسیبپذیرترین افراد در
برابر شدیدترین جنبههای بیماری و
درمانهایبهتریاستکهازپیشرفت
کووید 19جلوگیری میکند.
راشــــــــا تــــــودی:
داد ه هــــــای وزارت
بـــهـــداشـــت نــشــان
میدهدکهعربستان
سعودی بیشترین تعداد مبتالیان
جدید کووید 19را تا کنون ثبت کرده
و دیروز چهارشنبه از 5هزار مورد عبور
کــرده اســت .ایــن کشور در مــاه های
گذشته ،بیشترین آمار ابتالی روزانه را
با رقم 4هزار و900مورد تجربه کرده
بــود .عربستان که دارای بیشترین
جمعیت کشورهای عربی حوزه خلیج
فــارس اســت ،حــدود  35میلیون نفر
جمعیت دارد.
الــجــزیــره :آلــمــان
دیــــروز چهارشنبه
بــیــش از 80هــــزار
مــورد ابتالی جدید
ب ــه ویـــــروس کــرونــا
را گــزارش کــرد که باالترین میزان
ثبت شده در یک روز از زمــان شروع
همهگیری است .آژانس دارویی اروپا
گفته اســت :گسترش نــوع ویــروس
کرونای امیکرون در سراسر قاره اروپا
کووید 19را به سمت تبدیل شدن به
یک بیماری بومی که بشریت می تواند
با آن زندگی کند ،سوق می دهد.

مصطفی عبدالهی  -پلیس و وزیــر و وکیل
و نماینده مجلس هم حریفشان نمی شوند
و همچنان بــا تــمــام تـــوان خــودروهــایــی را
میسازند و می فروشند که به گفته رئیس
پلیس راهور ناجا ،نامشان «ارابه مرگ» است.
حادثه دلخراش تصادف زنجیره ای اخیر در
بهبهان ،بار دیگر موج اعتراض های به حق
علیه تولیدکنندگان خودروهای بی کیفیت را
به راه انداخت.
اگــرچــه بــدون شــک در این
ســانــحــه نــیــز ،شــرایــط آب
و هــوایــی و بــی احتیاطی
رانندگان تاثیرگذار بوده اما
طبق گفته سردار هادیانفر
«در تصادف زنجیر های بهبهان هیچ کدام از
ایربگهای خودروها باز نشده بود» و همین
اتفاق تلخ سبب شد تا عالی ترین مقام پلیس
راهنمایی و رانندگی کشور داد مردم را فریاد
بزند و بگوید که« :چرا خودروسازان ارابه مرگ
تولید میکنند؟»
▪نماینده مجلس :مــردم چگونه مشکل
خودروهایشان را فریاد بزنند؟

این شکایت را نه فقط پلیس،
بلکه نمایندگان مجلس
هم بارها داشته انــد .مثال
صحبت هــای همین چند
روز قبل «روحا ...عباسپور»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
که گفت« :بنده یک خودروی داخلی به قیمت
 ۳۳۵میلیون تــومــان خــریــد هام ،یــک هفته
سوار شــدهام ،دو هفته خراب و در تعمیرگاه
بــوده و در نهایت با  ۱۴مــورد نقص فنی این
خـــودرو بــه شــرکــت بــازگــشــت داده شــده تا
ایرادات را برطرف کنند» .او با انتقاد از کیفیت
خودروهای داخلی ،این را هم گفته است که:
«بنده نماینده مجلس بودهام و توانستهام فریاد
بزنم ،مردم چگونه میخواهند این موضوعات
را فریاد بزنند؟»
▪وزارت بهداشت هم شاکی است

به جز رئیس پلیس و نماینده مجلس ،وزارت
بهداشت هــم بــارهــا از پایین بــودن ایمنی
خ ــودروه ــا گــایــه کـــرده اســـت .مــانــنــد ایــن
صحبتهای وزیر اسبق بهداشت که گفته بود:
«بیش از  30سال است که چشم به راه هستیم
خــودروی استاندارد به بــازار عرضه شود اما
متاسفانهکیفیتخودروهانهتنهابهترنشدهکه

▪شرکت بازرسی استاندارد :خودروسازان
به رفع عیب ها وقع چندانی نمی نهند!

در برخی موارد بدتر هم شده است».
▪آمار باالی تصادفات و مرگ و میر حوادث
رانندگی

سال هاست که به باال بودن مرگ و میرها در
تصادفات رانندگی عادت کرده ایم و هر روز
خبرهایی را در این باره می شنویم؛ از جمله
تصادف زنجیره ای سه روز قبل  59خودرو
در جــاده مه آلــود بهبهان-رامهرمز استان
خوزستان که به فوت  5نفر و مصدوم شدن 41
نفر منجر شد .خیلی از ما با شنیدن این خبر
لحظه ای متاثر شدیم و دقایقی بعد فراموشش
کردیم ،اما بد نیست این آمارها را مرور کنیم تا
بدانیم تصادفات چه بر سر ما آورده و ما نسبت
به چه بی تفاوتیم:
* به رغم این که در سال  ۹۸کاهش چشمگیر
فوتیهای تصادفات را داشتیم اما امسال با
رشد  ۱۲درصدی ترددها  ۱۱هزار و  ۱۴۷نفر
جان باخته و  ۲۶۱هزار نفر مجروح و معلول
داشتهایم و تعداد جان باختگان متأسفانه رشد
داشته است.
*  ۳۲درصــــد از فــوتــیهــای تــصــادفــات،
سرنشینان و  ۲۵درصــد رانندگان هستند،
همچنین موتورسیکلت سواران  ۲۴درصد و
عابران پیاده سهم  ۱۹درصدی دارند.
*در بعضی از روزها تا ۶۰نفر فوتی و بین ۲۰تا
 ۲۵نفر مجروح در تصادفات داریم.
▪وضعیت ما ،تلخ تر از  112کشور جهان

* بــر اســــاس گــــزارش س ــازم ــان بهداشت
جهانی ،ایــران با بــرآورد نرخ  ۲۰٫۵مرگ در
هر  ۱۰۰٬۰۰۰نفر جمعیت در رتبه  ۱۱۳از
 ۱۷۵کشور قرار دارد.

* همچنین آمارها نشان می دهد در مقایسه
با برخی از کشورهای آسیایی میزان تلفات
تصادفات رانندگی در ایران  ۲۵برابر ژاپن و ۲
برابر ترکیه است.
▪بــاز نشدن کیسه هــوای خــودروهــا در
تصادفات؛ خودروسازان هم مقصرند

اما طبق نظرات کارشناسان ،یکی از دالیل باال
بودن آمار تلفات سوانح رانندگی در کشور ما،
نقص فنی خودروها ،از جمله عمل نکردن کیسه
های هوا یا همان ایربگ هاست .البته رئیس
پلیس راهور در این باره هم اظهارنظر قاطعی
داشته و گفته است« :در برخی از تصادفات،
کیسه هوای خودرو عمل نمیکند و به افسران
اعالم کرده ایم در این گونه موارد ،خودرو ساز
هم به عنوان مقصر حادثه معرفی شود».

اما عیب های خودرو شامل بسیاری از موارد
دیگر هم هست .شرکت بازرسی کیفیت و
استاندارد ایران ،همین چند روز قبل  5ایراد
شایع خودروهای داخلی را رسانه ای کرد:
«رگالژ نبودن در خودروها»« ،صدای اضافی
در داخــل اتــاق»« ،بــد جا خــوردن دندهها»،
«پایین بودن شتاب» و «کوبیدن الستیک».
طبق ایــن گ ــزارش ،پــایــدار بــودن عیب های
شــمــاره یــک تــا چــهــار ،از س ــال  92تــا 99
نشا ندهنده ضعف فنی و کیفیت نامناسب
مونتاژ در خطوط تولید خودروسازان است
و البته ایــن واقعیت را نیز که شرکتهای
خـــودروســـاز وق ــع چــنــدانــی بــه رف ــع آن ها
نگذاشتهاند ،عیان میکند.
▪پیگیری از مراجع قضایی

ســازمــان اســتــانــدارد دربـــاره حــادثــه اخیر
بهبهان و صحبت های رئیس پلیس راهور
دربــــاره عــمــل نــکــردن کیسه ه ــای هــوای
خــودروهــا گفته اســت« :ابتدا باید بررسی
کــرد خــودر وهــای حادثهدیده قبل از سال
 ۸۹تولید شد هاند یا خیر ،زیرا نصب ایربگ
از ســال  ۹۲اجــبــاری شــده و از ســال ۸۹
استانداردهای اجباری برای شمارهگذاری
خـــودرو م ــورد تصویب ق ــرار گرفته اســت،
اما پلیس راهور مورد به مورد اگر گزارشی
مبنی بر تخلف خــودروســاز در ایــن حادثه
دارد به ما اعالم کند که ما از مراجع قضایی
پیگیری کنیم».

دبیر کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با خراسان:

پیگیری مجلس برای برخورد شدید با تخلف خودروسازان
کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه خودرو
هم معتقد است برای یک بار هم که شده باید
در مقابل تخلفات خودروسازان و در رعایت
نکردن استانداردها ،شدیدترین برخوردها را
داشت«.فرهاد طهماسبی» دبیر کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال
خراسانکه«باالخرهقراراستچهزمانینقص
فنی خودروها رفع و از تلفات باالی انسانی
در کشور جلوگیری ش ــود؟» ،می گوید :ما
در کمیسیون بارها تاکید کرده ایم که داریم
در کشور با ایــن دو خــودروســاز ،ارابــه مرگ

میسازیم و تحویل مردم می دهیم ،و کسی
که باید پاسخ سواالت این حوزه را بدهد وزارت
صمتوشرکتهایخودروسازیهستند.وی
درباره حادثه اخیر بهبهان هم تصریح می کند:
ما منتظر گزارش پلیس این سانحه هستیم و
پس از دریافت آن در اولین جلسه کمیسیون
صنایع موضوع را با دقت بررسی خواهیم کرد،
در صورتی که طبق صحبت های رئیس پلیس
راهــور ،خــودروســازان در این تصادف مقصر
شناختهشونددرخواستمجلسوکمیسیون،
اعمالشدیدترینبرخوردباآن هاخواهدبود».

با تکلیف مجلس به وزارت نیرو

طرح انتقال آب عمان به سیستان و بلوچستان ،صاحب قانون شد

گروه اجتماعی -نمایندگان مجلس وزارت
نیرو را مکلف کردند تا زمینه سرمایهگذاری
بــرای برداشت آب ،نمک زدایــی و انتقال آب
از دریــای عمان با اولویت انتقال آب به استان
سیستان و بلوچسستان را فــراهــم کند .به
گــزارش ایسنا ،نمایندگان در جلسه دیــروز
مجلس گزارش کمیسیون عمران درباره طرح
انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و
بلوچستان را بررسی کردند و ماده واحده این
طــرح را به تصویب رساندند.در مــاده واحــده
این طرح آمده است :وزارت نیرو با همکاری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز با استفاده
از تــوان معاونت علمی ریاست جمهوری
مکلف است زمینه سرمایهگذاری داخلی
یا خارجی برای برداشت آب ،نمکزدایی،
انتقال آب و استفاده از نمک ها و فلزات

بازمانده از دریــای عمان (بــا اولــویــت انتقال
آب بــه اســتــان سیستان و بلوچسستان) را
فــراهــم کــنــد .خــریــد آب نــم ـکزدایــی شــده و
انتقال یافته برای جبران کمبود مصارف آب
شــرب شهری و روستایی که از منابع محلی
قابل تأمین نیست ،در چارچوب مــاده ()۲۰
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت  ۲مصوب  ،93/۱۲/4از
سرمایهگذار تضمین میشود.این خبر حاکی
است ،نمایندگان مجلس کلیات «طرح انتقال
آب از دریــای عمان به سیستان و بلوچستان»
را 7دی ماه گذشته به تصویب رسانده بودند.

دکتردهمرده نمایندهمردمزابل،زهک،هیرمند
و نیمروز و هامون در موافقت با کلیات طرح
انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و
بلوچستان گفته بود :هرساله تقریبا  ۴میلیارد
مترمکعب آب آورده داشتیم امــا امسال یک
مترمکعب هــم نــداریــم .بــنــد کــمــال خــان در
افغانستان را دایر کردند و یک قطره آب هم به
سیستاننمیآیدومردمازاستانکوچمیکنند
چرا که آب شرب ندارند .این موضوع فقط برای
سیستان و بلوچستان نیست ،مثل راه آهنی که
از چابهار شروع می شود و به سرخس ختم می
شود .سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی،

خراسانرضویوحتیخراسانشمالیمشکل
بیآبیدارندواینطلسمبایدشکستهشود.
▪مهر تایید محیط زیست و مرکز پژوهش ها

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس و سازمان
محیط زیست با اعالم دیدگاه های کارشناسی،
مهر تاییدشان را بر طرح انتقال آب دریای
عمان به سیستان و بلوچستان زده بودند.مرکز
پژوهش ها نیز در گزارش هفته گذشته خود در
این زمینه آورده بود :با توجه به مشکالت تأمین
حقابه رودخانه هیرمند از افغانستان و همچنین
حاکمشدن دورههای خشکسالی در این کشور،
ورود آب به رودخانه هیرمند در طوالنیمدت با
نبود قطعیتهای فراوانی روبهرو خواهد بود،
ضمن آ نکــه هم اکنون نیز سه تــاالب هامون
تقریب ًا به طور کامل خشک شدهاند.
* خشکسالی در سیستان و بلوچستان عالوه
بر مشکالت معیشتی بــرای مــردم منطقه،
مشکالت زیستمحیطی عدید های از جمله
بروز توفانهای گردوخاک را رقم زده است.
* توفانهای گردوغبار با منشأ داخلی که از
بستر خشکیده تاال بهای هامون با وسعت
 380هزار هکتار ایجاد میشود سبب بروز
بسیاری از بیمار یها از جمله بیمار یهای
ریوی ،قلبی ،چشمی و عروقی برای ساکنان
منطقه شده است.
* با توجه به مسائل امنیتی حاکم بر مرزهای
شرقی ،حفظ ثبات و امنیت در این مناطق
اهمیت بسیاری دارد.
▪ضرورت جذب سرمایه خارجی

شهریاری نماینده زاهدان هم دیروز در این باره
گفت :اگر دربــاره این طــرح ،از سرمایه گذاری
خارجی استفاده شود در کار تسریع خواهد شد
البتهقرارگاهخاتمدراینزمینهتوانکارداردکهاگر
واردمیدانشودبهطورحتممیتوانداینطرحرابه
خوبیاجراکند.امیدواریمهرچهسریع تراقدامات
الزم در زمینه تامین آب زاهدان و زابل انجام شود.

۹
گزیده

با ابالغ توسط رئیس جمهور

افزایش ظرفیت پزشکی
وارد مرحله اجرایی شد
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ماده واحده
«افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را
برای اجرا ابالغ کرد .در ماده واحده این ابالغیه
با اشاره به قوانین سیاست های فرادستی آمده
است :با توجه به موضوع توسعه کیفی و کمی
نظام آموزش علوم پزشکی ،با هدف اتخاذ تدابیر
مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت
در آیــنــده؛ رفــع کمبود پــزشــک؛ جلوگیری از
فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیبپذیری
نظام سالمت در مواجهه با بحرا نها؛ افزایش
دسترسی اقــشــار مختلف م ــردم بــه پــزشــک و
تنظیم ظرفیت دانشگاهها و دانشکدههای علوم
پزشکی بر اساس نیاز جامعه ،با توجه به سرانه
پزشک به جمعیت  ۱۳در ده هزار طی امسال و به
منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت ۲۰
در ده هزار در سال  ،۱۴۱۰وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی موظف است بهگونهای
برنامهریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاهها
عالی تحت نظارت آن وزارت
و مؤسسات آموزش
ِ
برای رشته پزشکی در مقطع عمومی ،از سال
 ۱۴۰۱به مدت حداقل چهار سال ،در هر سال
 ۲۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

وزیر ارتباطات خبر داد:

بازگشت  ۴۳۰گیگابایت پهنای
باند به ظرفیت اینترنت بینالملل
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بازگشت
ظرفیت ازدسترفته پهنای باند کشور خبر داد.
عیسی زارعپــور دیــروز در پستی اینستاگرامی
از بازگشت ظرفیت قطعشده از پهنای باند
بینالملل شرکت ارتباطات زیرساخت به ظرفیت
اینترنت سراسری کشور خبر داد .زارعپــور در
حساب کاربری خود نوشت« :حدود دو ماه پیش
یکی از کابلهای فیبرنوری دریایی به سمت
قطر قطع شد و  ۴۳۰گیگ از پهنای اینترنت
کشور از دسترس خارج شد و این اختالل پهنای
باند مصرفی کشور را  ۷درصــد کاهش داد».
وی تصریح کــرد« :بــا پیگیری و تــاش مستمر
همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت خرابی
این خط فیبرنوری دریایی ترمیم شد و این ۴۳۰
گیگ دوبــاره به پهنای باند کشور برگشت .در
ضمن برای پیشگیری از تکرار چنین اختاللی
مسیرهای جایگزین هم پیشبینی شده است».

نیاز وزارت بهداشت به بودجه
 ۷۰هزار میلیاردی برای کنترل
قیمت دارو

وزیر بهداشت در خصوص سیاست دولت برای
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در سال آینده در بخش
دارویـــی ،گفت :ایــن یارانه و حمایت از طریق
بیمهها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و این
وزارتخانه به حداقل  ۷۰هــزار میلیارد تومان
بــرای کنترل قیمت دارو در سال  ۱۴۰۱نیاز
دارد .به گــزارش ایسنا ،عیناللهی با اشــاره به
سیاست دولت برای حذف ارز  4200تومانی
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده
گفت :هدف از اصالح روند تخصیص ارز ترجیحی
به کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی
رســانــدن منابع مالی حاصل از آن بــه دست
مصرفکننده واقعی و مردم به صورت مستقیم
اســت .وی تاکید کــرد :پرداخت ارز ترجیحی،
حوزه صادرات و خرید مواد اولیه را دچار مشکل
کــرده اســت؛ زیــرا این ارز در زمــان و موعد مقرر
تخصیص داده نمیشود و نمیتوان برنامهریزی
الزم را برای آن انجام داد ،در صورت آزادسازی
نرخ ارز میتوان به راحتی برنامهریزیهای الزم را
برای تامین دارو انجام داد .وی با اشاره به بودجه
 40هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و درمان
برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در الیحه
بودجه سال آینده گفت :این مبلغ بسیار کم است
و حداقل به  70هزار میلیارد تومان برای حمایت
از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم و این
بودجه مدنظر بیمهها نیز قرار دارد.

 ۶تا  ۸درصد کشور زیرپوشش
هیچ بیمه ای نیستند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:
 ۶تا هشت درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ
بیمه ای نیستند و از حدود  3هزار و  ۹۰۰قلم
دارو  ۲هــزار قلم زیرپوشش بیمه ها نیستند و
شرکت های دارویی داخلی نیز با ارز ترجیحی و
کمبودمنابعمالیمواجهخواهندشد.حسینعلی
شهریاری در نشست خبری افزود :برای بودجه
سال آینده نگرانی هایی وجود دارد .هر تصمیمی
که در دولت گرفته شود باید اول مردم اغنا شوند
زیرا هم اینک وضعیت مناسبی در کشور وجود
نــدارد و دهــک هــای پایین واقعا دچــار مشکل
هستند و  ۵۲تا  ۷۰درصد هزینه های درمانی
از جیب مردم پرداخت می شود که امیدواریم به
زودی شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

