اجتماعی

دو شنبه ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۲۰رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۵۱

یک توئيت

خیز صمت برایحذف
مقرراتکلیدی زیست محیطی

گزیده

ورود بزرگترین محموله واکسن
کرونا توسط هاللاحمر

وزارتصمتبرخیمقرراتزیستمحیطیرامانعتولیدمیداندوسازمانمحیطزیستهمدربارهآسیبهایحذفاین
ضوابطهشداردادهاست .دعوابرسرچیستومرکزمطالعاتبهبودفضایکسبوکارچهموضعیدراینبارهدارد؟

یک عکس
حــضــور در مــراســم احــیــاء بــه صــورت
خودرویی در شیراز

مصطفی عبدالهی« -حفظ محیط زیست»
یا «توسعه صنعت»؟ دوگانهای که سالهاست
با آن مواجهایم و اگرچه این جــدال در مــواردی
به همزیستی مسالمتآمیز هم منجر شده ،اما
همچنانبرسراینکهکدامدراولویتاست،بحثو
جدلوجوددارد.حاالمدتیاستکهدوباره بحث
برسرایندوگانهباالگرفتهودلیلش،نامه19بندی
وزارت صمت به هیئت مقرراتزدایی و تسهیل
مجوزهایکسبوکاراست.
▪مطالبهصمتچیست؟

رسانه های جهان
آناتولی :افغانستان
تـــاکـــنـــون حــــدود
ی ـکمــیــلــیــون دوز
واکسن کرونا را از
هــنــد و ک ــوواک ــس
دریافت کرده است .همچنین سفیر
چین در کابل از کمک  400هزار دوز
واکسنکرونایکشورشبهافغانستان
خبر داده اســت .تاکنون حــدود 60
هزارنفر در افغانستان به کرونا مبتال
شدهاند و بیش از  2500تن دیگر نیز
بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از
دست دادند.
ب ــی ب ــی ســـی :در
ابــتــدای ســال جاری
مــیــادی (دی)99
دولــــت هــنــد تــصــور
مــیکــرد کــه موفق
شده است شیوع کرونا را کنترل کند.
در میانه ماه فوریه (اسفند )99تعداد
مبتالیان به زیر ۱۱هزار نفر رسیده و
تزریق واکسن نیز آغاز شده بود و در ماه
مارس(اوایل فروردین) وزیر بهداشت
این کشور گفت که این «پایان بازی»
شیوعکرونادرهنداست.

ایــرادی دارد که این واحدها در نزدیکی تهران
فعالباشند؟
▪ماجرایمعادنچیست؟

در این نامه 5 ،بند مربوط به ضوابط و مقررات
محیطزیستی اســت که وزارت صمت آنهــا را
مخل تولید شناسایی و درخواست رفع آنها را
ارائهکردهاست:
*زمانبربودناستعالماتمحیطزیستی
* ســازمــان محیط زیست با وجــود آنکــه برای
شهرکهای صنعتی مجوز صادر میکند اما این
رویه را برای واحدهای مستقر در شهرکها هم
تکرارمیکند.
* ثــبــات نــداشــتــن ضــوابــط محیط زیــســتــی و
تمدیدنشدن مــجــوزهــا ،مانع ادامـــه فعالیت
واحدهایتولیدیوصنعتیمیشود.
* مــاده  ۱۱قانون هــوای پاک بــرای واحدهای
تولیدیمشکلسازاست.
* مخالفت سازمان محیط زیست با فعالیت در
پهنههایمعدنیچهارگانهمخلتولیداست.

روبهرومیشویم.
 سازمان محیط زیست برخی ضوابط استقرارواحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی را
مشخصکردهاست.مثالاینکهکارخانهسیمان
بهدلیل ایجاد گرد و خاک نباید در کنار کارخانه
صنایع غذایی قرار بگیرد .اما متاسفانه برخی
میخواهندهیچضوابطیدراینحوزهنباشدکه
دراینصورتهرجومرجمیشود.
 وزارت صمت میخواهد بــرای فعالیتهایمعدنی در مناطق محیط زیستی از ما استعالم
نکند.اینخطربسیاربزرگیاست،چراکهمناطق
چهارگانه محیط زیستی امانتهایی برای نسل
آینده است و ما نمیتوانیم این مناطق محدود را
مانند سایر نقاط سرزمین بدون نظارت و ارزیابی
تخریبکنیم.

▪هشدار سازمان :اوضاع محیط زیست بدتر
خواهدشد

ضوابط محیط زیست نیاز به اصالح دارد

اما سازمان محیط زیست هم بیتفاوت نبوده و
هشدارهایخودرادادهاست«.مسعودتجریشی»
معاوناینسازمان،درگفتوگوباایسنادراینباره
گفتهاست:
 بندهای نامه وزارت صمت ،بهانههای اینوزارتخانه است و اگر این مقررات زیست محیطی
نباشنداوضاعمحیطزیستبدترخواهدشد.
 ظرفیت بارگذاریهای صنعتی در بسیاری ازنقاط کشور بیش از گنجایش بوده و االن دیگر
نمیتوانیم هر کجا که خواستیم پتروشیمی یا
پاالیشگاهراهاندازیکنیم.
 متاسفانه ما در کشور اول صنعت را راهاندازیمیکنیم و بعد بهدنبال آب برای آن میرویم که
در نتیجه با مشکالتی ازجمله فرونشست زمین

وزیر رفاه خبر داد:

اجرای مرحله دوم
همسان سازی با اصالحات
از حقوق اردیبهشت

توضیحات رئیس مرکز مطالعات پایش و
بهبود فضای کسب و کار به خراسان

در آن ســوی ماجرا هم رئیس مرکز مطالعات
پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد
توضیحاتی دارد کــه قابلتامل اســت« .علی
فیروزی» در گفتوگو با خراسان میگوید :در
همه جای دنیا محیط زیست ،منابع طبیعی،
امنیت و سالمت مــردم موردتوجه اســت و این
 4حوزهشوخیبردارنیستامامتاسفانهدرکشور
ما بعضی رویهها و فرایندهای سازمان حفاظت
محیط زیست ناکارآمد ،زمانبر و هزینهزاست و
فعاالن اقتصادی را دچار مشکل کرده است .وی
تصریح میکند :ما هم قبول داریــم که سازمان
محیط زیست باید هم قبل از تاسیس و هم هنگام
فعالیت و بهرهبرداری واحدهای صنعتی نظارت
خود را داشته باشد ،اما رویهها و فرایندهای این

سازمان فعال صحیح نیست و نیاز به اصــاح و
بهروزشدن دارد ،مثال اینکه سازمان محیط
زیست باید در قالب نقشههای  GISمختصات
دقیق نواحی حفاظتشده را اعالم و ضوابط یا
ممنوعیتها را مشخص کند تا تکلیف وزارت
صمتهمروشنباشد.
▪فروش 900میلیونیمجوزهادرتهران!

فــیــروزی به برخی سوءاستفادهها هم اشــاره
میکند:بهعنواننمونه،باتوجهبهماده 11قانون
هوای پاک ،برای فعالیت صنایع تا شعاع 120
کیلومتری تهران مجوز جدید صادر نمیشود
امــا نتیجهاش ایــن شــده اســت کــه پروانههای
بهرهبرداری با قیمتهای نجومی  700تا 900
میلیونخریدوفروشمیشود،درحالیکهبرخی
متقاضیاندریافتاینمجوز،صنایعپیشرفتهای
هستند که باالترین میزان حفاظت از محیط
زیست در آنها رعایت میشود و باید پرسید چه

فیروزی دربــاره انتقاد سازمان محیط زیست از
احتمال حذفشدن رونــد صــدور مجوز معادن
هم میگوید :بحث حذفشدن سازمان محیط
زیستازاینروندمطرحنیست،امابناداریمروند
صدور مجوز فعالیتهای معدنی را تسهیل کنیم
و دراینباره با دستگاهها و سازمانهای مرتبط
از جمله محیط زیست و منابع طبیعی رایزنی
خواهیم داشت .موضوع این است که شیوههای
استخراج معادن با گذشته متفاوت شده است و
میتوان بدون آسیبدیدن محیط زیست و منابع
طبیعی،یکحفاریجزئیدرسطحزمینداشت
وبهمعدنرسید.
▪ 2مصوبهاخیرهیئتمقرراتزدایی

از فیروزی درباره وضعیت بررسی نامه 19بندی
وزارت صمت هم میپرسم و او پاسخ میدهد :به
مواردیازایننامهرسیدگیوالزاماتآنمصوب
شدهاست؛ازجملهتعیینزمانحداکثر 15روزه
بــرای پاسخ سازمان به استعالمها و همچنین
حذف دوبارهکاری دریافت مجوز برای تاسیس
واحدهای شهرکهای صنعتی (با الزام دریافت
مجوز زیست محیطی در زمــان بهرهبرداری).
سایربندهاینامههمدرحالبررسیکارشناسی
استوتالشمیکنیمبهترینتصمیمدربارهآنها
اتخاذشود.

یک سوال و نگرانی مهم
از رئیسمرکزمطالعاتپایشوبهبودفضایکسبوکارمیپرسمکه«ممکن
است به خاطر اشکاالت موجود در سازمان محیط زیست ،تصمیماتی برای
توسعه صنعت گرفته شود که سالها بعد آسیبهایش دامنگیر همهمان
شود؟» و او پاسخ میدهد :واقعیت این است که متاسفانه ما در هر دو سمت این ماجرا مشکل
داریم ،از یک طرف سازمان محیط زیست ناکارآمدیهایی دارد و از طرف دیگر در وزارت صمت
همسنداستراتژیصنعتینداریم.بااینحالنمیتوانیمبگوییمچونمحیطزیستبرایاصالح
رویههای خود ُکند عمل کرده ،ما هم دست به هر کاری که میخواهیم بزنیم و به هر شکل ممکن
صنعتراتوسعهدهیم.امااینراهمبپذیریمکهنمیشودسرمایهگذاریدرعرصهصنعتوتولیدرا
معطلبرخیتصمیماتسازمانمحیطزیستکنیمکهشاید 3سالطولبکشد.فیروزیتصریح
میکند:سرمایهگذارانیکهبهجایرفتنبهبازارهایکاذبودریافتسودهایکالنوسفتهبازی،
داراییهایشان را در عرصه تولید و صنعت سرمایهگذاری میکنند ،واقعا ایثار میکنند و به دنبال
ش پایآنهارابرداریموحمایتشانکنیم.
انجامکارهایعامالمنفعههستند،بنابراینبایدموانعپی 

وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :مرحله دوم همسانسازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی با اصالحاتی،اردیبهشت اجــرا میشود.
شریعتمداریدیروزدراینباره گفت:درسالگذشتهوباتصویبمجلسوتایید
دولت،مقررشدتا۳۷هزارمیلیاردتومانازسهامدولتیدراختیارسازمانتامین
اجتماعیقرارگیردکهاینمصوبهمراحلپایانیاقدامراطیکردهوامیدواریم
طیروزهایآیندهبهمالکیتاینسازماندرآید.همچنینبند(و)تبصره ۲قانون
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بودجهسال ۱۴۰۰زمینهتامینحدود ۸۹هزارمیلیاردتومانازمطالباتمعوق
سازمان تامین اجتماعی از دولت را فراهم کرده است که باید در قالب سهام در
اختیاراینسازمانقرارگیرد.تقریبافهرستسهامموردواگذاریتعیینشدهو
دراولینفرصتاینکارانجاممیگیرد؛اماتامیناجتماعیاجرایاین قانونرا
موکولبهتعیینهمهاینسهاموفروشآننکردبلکهازمحلمنابعموجودتالش
کردتابهصورتمرحلهبندیشده،همسانسازیرااجراکند.

سخنگویجمعیتهاللاحمر،ازورودبزرگترین
محموله واکسن توسط هاللاحمر خبر داد.
محمدحسن قوسیانمقدم گفت :پیگیری برای
ورود محمولههای بعدی نیز ادامه خواهد داشت
تا بلکه گوشهای از نگرانیهای هموطنان کاهش
یابد .وی گفت:جمعیت هاللاحمر بر خود فرض
میداند با تمام ظرفیت همچون گذشته در کنار
سایر سازمانها و وزارتخانهها حسب وظیفه ذاتی
خود در حالتهای اضطرار ،نقش پیشتازی را
داشتهباشدوباخطراتوبالیاروبهروشود.

آغاز آزمونهای پایه نهم و
دوازدهم بعد از عید فطر

وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به تصمیم این
وزارتخانه بــرای برگزاری حضوری امتحانات
پایههای نهم و دوازدهم اظهارکرد :هر اقدامی
حتما با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا خواهد
بود .اگر شرایط و فضای سالمت جامعه خوب
باشد ،امتحانات را برگزار میکنیم .محسن
حاجیمیرزایی افزود :اگر زمانی که میخواهیم
آزمــون را برگزار کنیم شرایط کرونا و مدیریت
فضای سالمت جامعه خوب باشد و ما بتوانیم با
رعایت دستورالعملها امتحانات را برگزار کنیم،
این کار را میکنیم؛ اما اگر کرونا شدت یابد که
امیدواریم این اتفاق نیفتد ،ممکن است در زمان
برگزاری امتحانات تجدیدنظر کنیم.

دیوان عدالت مصوبه جریمه
اپراتورها را لغو کرد

دیوان عدالت اداری ،دستور توقف موقت مصوبه
هیئت وزیران مبنی بر جریمه اپراتورها به دلیل
ایجاد اختالل در شبکه اجتماعی کالبهاوس
را صادر کرد .به گزارش مهر ،به دنبال شکایت
برخی اپراتورها از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر
جریمه اپراتورهایی که نسبت به اختالل یا انسداد
در شبکه اجتماعی کالبهاوس اقدام کردهاند،
دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی
این مصوبه را تا تعیینتکلیف نهایی صادرکرد.
به دنبال بــروز اختالل در دسترسی به شبکه
اجتماعی کال بهاوس طی چند هفته اخیر،
نماه ۱۴۰۰
هیئت وزیران در جلسه  ۲۹فروردی 
به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات
و فناوری اطالعات ،امور اقتصادی و دارایــی و
اطالعات و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور،
اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل و مخابرات را
به دلیل ایجاد اختالل و انسداد در دسترسی
به این شبکه اجتماعی جریمه کــرد .بر مبنای
این مصوبه ،اپراتورها ملزم شدند که ظرف ۲۴
ساعت از زمان اعالم رگوالتوری ،نسبت به رفع
محدودیت ،رفع اختالل یا رفع انسداد اقدام کنند
و تا زمان رفع تخلف نیز روزانه تا سقف ۵۰میلیارد
تومان جریمه برای آنها درنظر گرفته شد .از این
رو برخی اپراتورها در نامهای به دیوان عدالت
اداری از هیئت وزیران شکایت کردند و خواستار
صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی این
مصوبه شدند .دیوان عدالت نیز شنبه با بررسی
و تدقیق کافی در محتویات پرونده ،قرار توقف
موقت این مصوبه را صادر کرد.

