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گـــزارش

ســقف تعهدات بيمه تکميلی جديد بازنشستگان تامين 
اجتماعی در ســال جاری به 75 ميليون تومان افزايش 

يافت.
قرارداد جديد بيمه تکميلی بازنشستگان تأمين اجتماعی 
از اول آذرماه با بيمه آتيه ســازان منعقد شد و براساس 
آن حــق بيمــه از 91 هزار تومان بــه 205 هزار تومان 
افزايش يافت و بر همين اساس اعمال جراحی به سقف 
75 ميليون تومان رســيد در حالی كه سال گذشته اين 

ميزان 45 ميليون تومان بود.
علی دهقــان كيا رئيس كانون بازنشســتگان تهران در 
گفتگــو با مهــر از رايزنی برای پرداخــت نيمی از حق 
بيمه تکميلی توســط تأمين اجتماعی خبر داد و گفت: 
پيگيری های الزم از سوی كانون ها درحال انجام است و 
اميدواريم سازمان تأمين اجتماعی 50 درصد سهم حق 

بيمه تکميلی بازنشستگان را پرداخت كند.
وی افزود: ســال گذشــته از 91 هزار تومان حق بيمه 
45 هزار تومان را ســازمان تقبــل كرد اما حال به دليل 
افزايش هزينه های درمان ســهم پرداختی بيمه شدگان 
بــه بيــش از 2.5 برابر افزايش يافته و بــه همين دليل 
امسال نيز از مســئوالن می خواهيم كه 50 درصد حق 

بيمه را پرداخت كنند.
دهقان كيا گفت: در بيمه تکميلی امســال سقف اعمال 
جراحی سرطان، مغز و اعصاب، نخاع، قلب، پيوند كليه، 

ريه، مغز اســتخوان، دياليز، خدمات بيماری كرونا، كليه 
آزمايشات مرتبط با بيماران خاص و صعب العالج و غيره 

به 75 ميليون تومان افزايش يافته است.
وی افــزود: همچنين هزينه بســتری عمومی و اعمال 
جراحی به شرط بستری در بيمارستان و مراكز جراحی 
محدود با بيش از 6 ساعت بستری در بخش غيراورژانس 

به 35 ميليون تومان رسيده است.
بــه گفته اين مقــام مســئول، خدمــات پاراكلينيکی 
و خدمات تشــخيصی، درمانــی، ســرپايی مانند انواع 
آنژيوگرافی و ســيتی آنژيوگرافی، انواع اسکن سه بعدی 
دندان، ماموگرافی، پزشکی هســته ای، نوار قلب، عضله 
و غيــره به 5 ميليون تومان رســيده اســت. همچنين 
خدمات تشــخيصی درمانــی و ســرپايی مانند جبران 
هزينه های جراحی مجاز ســرپايی بدون بســتری مانند 
بخيه، راديوتراپی، تخليه كيست و ليزردرمانی در موارد 
غيرزيبايی و هزينه های مربوط به جراحی های ســرپايی 
مانند شکســتگی، دررفتگی، گچ گيری و غيره به ســه 

ميليون تومان افزايش يافته است.
رئيس كانون بازنشستگان تهران تأكيد كرد: هزينه های 
آزمايشــگاهی و پاتولوژی به يك ميليــون و 750 هزار 
تومان و هزينه رفع عيوب انکســاری چشم 4 ميليون و 
500 هزار تومان برای يك چشم و 9 ميليون تومان برای 

هر دو چشم در نظر گرفته شده است.

جزییات تعهدات بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان
رييـس مركـز سـالمت محيـط و كار وزارت بهداشـت، 
و  آب  تغييـرات  بـا  را  تنفسـی  بيماری هـای  افزايـش 
هوايـی و اقليـم مرتبـط دانسـت و گفـت: بيماری هـای 
بـه عنـوان دوميـن  را  تنفسـی دارد جـای سـرطان ها 

می گيـرد. بيماری هـا  عامـل 
دكتـر جعفـر جندقـی افـزود: تغييـرات اقليمـی موجب 
گرم شـدن زمين، افزايش دی اكسـيد كربـن، باال آمدن 
سـطح آب درياهـا، سـيالب ها، تغييـرات آب و هوايـی، 
گـرد و غبـار، كاهـش آب، باران هـای سـيل آسـا و بـه 
هـم ريختگـی فصول شـده اسـت. وی ادامـه داد: ميزان 
انـرژی تـا سـال 2030 بـه 2.6 وات بـر متـر مربـع و در 
سـال 2090 بـه 8.5 وات بـر متـر مربـع می رسـد. وقتی 
درجـه حـرارت در مقياس جهانی بيشـتر از 3 درجه باال 

رود، كـره زميـن ديگـر جـای زندگی نخواهـد بود.
رييـس مركـز سـالمت محيـط و كار وزارت بهداشـت 
ايـن  محصـول  را  وبـا  نظيـر  بيماری هايـی  افزايـش 
بايـد  سياسـت ها  داشـت:  اظهـار  و  دانسـت  وضعيـت 
بـه سـمت تغييـر سيسـتم پيـش رود. ارتقـای سـطح 
غـذا،  و  آب  ايمنـی  بيماری هـا،  دربـاره  مـردم  دانـش 
بهره گيـری از تـوان سـازمان های مـردم نهـاد، بـه روز 
رسـانی راهنماهـای بالينـی، افزايـش آگاهـی در سـطح 
دانشـگاه ها و جامعـه و افزايش آگاهی كاركنان سـالمت 

بـه مهـار تبعـات تغييـرات اقليمـی كمـك مـی كنـد.

جندقـی افـزود: در سـطح وزارت بهداشـت يـك كميته 
ملـی در مـورد تغييـرات اقليـم داريـم و دو برنامـه ملی 
نيـز با همـکاری سـازمان بهداشـت جهانـی و يونيدو در 
حـال اجراسـت. وی از تهيـه نقشـه ارزيابـی ملـی ايـن 
خبـر  و 2021  سـال های 2013، 2019  در  تغييـرات 
داد و گفـت: بايـد به سـمت كاهـش مصـرف انرژی های 
فسـيلی و توليد انرژی پاك و توسـعه كشـاورزی هايتك 

در جهـت كاهـش مصـرف آب پيـش رويم.
رييـس مركـز سـالمت محيـط و كار وزارت بهداشـت با 
بيـان ايـن كـه در بخشـی از جغرافيای كشـور 340 روز 
آفتابـی در سـال داريـم، بيـان كـرد: بـا اسـتفاده از اين 
فرصـت قـادر هسـتيم نيمـی از انـرژی كشـور را از اين 

راه توليـد كنيم.
جندقـی يـادآور شـد: در شـش اسـتان كشـور بـا انجام 
اقداماتـی در مـورد آب و هواهای سـرد، گرم، خشـك و 
معتـدل و همچنيـن باليـا، جمعيت و محيط و سـالمت 

توانسـته ايم اطالعـات الزم را بـه دسـت آوريم.
اهميـت  پايـان  در  وی  بهداشـت،  وزارت  اعـالم  بنابـر 
توسـط  آمـده  دسـت  بـه  مختلـف  اطالعـات  تجميـع 
ارگان هـای مختلـف در عرصـه سـالمت را مـورد اشـاره 
قـرار داد و گفـت: بـا تجميـع ايـن اطالعات مـی توانيم 
وضعيـت سـالمت را بهتر ترسـيم كـرده و برنامـه ريزی 

بهتـری داشـته باشـيم.

افزایش بیماری های تنفسی نتیجه تغییر اقلیم است

به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال؛

دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان واجد شرایط

 آیا زخم »کودکان کار« 
با قرارگاه اجتماعی التیام می یابد؟

اينکــه اقدامات و خروجی های "قرارگاه اجتماعی" 
بــا محوريت شــهرداری تهران تا به امــروز تا چه 
ميزان به حل مســئله "كودكان كار" منجر شده، 
مســئله مهمی است كه بايد پاسخ روشنی به آن از 
سوی شهرداری تهران و به ويژه معاون اجتماعی و 

فرهنگی داده شود.
به گزارش تســنيم، حدود يك سال پيش "قرارگاه 
اجتماعی" با رويکرد كاهش آسيب های اجتماعی از 
سوی شهرداری تهران و به رياست شخص شهردار 

تهران شروع به كار كرد.
تاكنــون بيش از 20 جلســه از فعاليــت قرارگاه 
اجتماعی برگزار شــده است و موضوعات مختلفی 
در اين قرارگاه مورد بررسی قرار می گيرد، از جمله 
آن ها ســاماندهی و جمــع آوری معتادين متجاهر 
در پايتخت، كــودكان كار، وضعيــت گرمخانه ها، 

كارتن خواب ها، ماجرای اتوبوس خوابی و ...
عليرضا زاكانی در نخســتين همايش ملی حمايت 
از اطفــال و نوجوانــان آســيب ديده و در معرض 
آســيب های اجتماعی به مشــکالت اساســی اين 
كودكان اشــاره كرد و گفت: عمــده اين كودكان، 
كســانی هســتند كه از اتباع قلمداد می شوند اما 
بی ترديد انســان هستند و در شــروع شکل گيری 
شــخصيت خود مورد استثمار قرار می گيرند كه به 
تبع آن در آينده و با ادامه اين روند، جامعه را دچار 

مشکالت بسياری می كند.
اما احمــد احمدی صدر؛ مديرعامل ســازمان رفاه 
و مشــاركت های اجتماعــی شــهرداری تهران و 
دبير قــرارگاه اجتماعی كالن شــهر تهران هم در 
گفت وگوييبــه حمايت كــودكان كار و خانواده ی 
آن ها تاكيد كرد و گفت: بايد شــرايط اشتغال برای 
خانواده آن هــا را فراهم شــود و نمی توان به طور 
قانونــی كودك را از خانواده جــدا كرد، مگر اينکه 

سرپرستی نداشته باشد.
دبيــر قــرارگاه اجتماعی كالن شــهر تهــران، از 
تصويب هشــت مصوبه در قــرارگاه اجتماعی خبر 
داد و افزود: بيش از هشــت مصوبــه برای بازبينی 
و بروزرسانی نقش آســيب های اجتماعی كشور و 
احصای مسائل كودكان كار و شهر تهران به كمك 
نهادهای متولــی، ابالغ گام های اجرايی و عملياتی 
در حوزه كودكان  كار، استفاده از كمك های خيران، 
استفاده از ظرفيت "مراكز پرتو" در غالب تعامل با 
نهادهای مرتبط، تبييــن چالش های موجود، ثبت 
و جمــع آوری اطالعات و آمار كــودكان زباله گرد، 
ايجاد يك فضا و اسکان موقت اين افراد، استفاده از 
ظرفيت نهادها و تشکل های مردمی مورد تبيين و 

بررسی قرار گرفت.
از ســوی ديگــر، محمدامين توكلــی زاده؛ معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران درباره 
دســتگاه ها و نهادهای حاضر در قرارگاه اجتماعی 
متذكر شــد: نيروی انتظامی، ســازمان بهزيستی، 
قوه قضائيه، دادگســتری شهر تهران، هالل احمر، 
ســازمان ثبت اسناد،استانداری، معاونت اجتماعی، 
ســپاه تهران  حضور دارنــد. در اين ميان نهادها و 
سازمان هايی كه نقش بيشــتری دارند، محوری تر 
بوده و برخی دستگاه ها نيز نقش پشتيبان را دارند 
تا بتوانيم در حوزه آســيب های اجتماعی قدم های 

تاثيرگذاری را برداريم.
در جلســه آخر قــرارگاه اجتماعی، ســيد عباس 
جوهــری؛ معاون سياســی اجتماعی اســتانداری 
تهران، 80 درصــد كودكان و خيابــان را از اتباع 
خارجــی دانســت و بررســی اين موضــوع را از 

الويت های اين قرارگاه برشمرد.
همچنين وزارت كشــور با دســتگاه هــای متولی 
كشوری در اين زمينه جلسه ای را برگزار كرده اند 
كــه در نهايت با يــك جمع بنــدی در اين زمينه 

اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
ســمانه زمانی؛ رئيس ســازمان بهزيســتی استان 
تهران جمع آوری كــودكان كار را به معنای جذب 
آن كودك دانســت و گفت: جذب به اين معنا كه 
كار مددكاری كنيم و سراغ كودكی كه سرچهارراه 
اســت، برويم و خانواده اش را پيدا كنيم همچنين 
برای اينکــه بــا خانواده ها وارد گفت وگو شــويم 
ميتوانيم بر اســاس گزارش هايــی كه درخصوص 

كودكان كار می دهند، دستور قضايی بگيريم.
اما يکی از مسائل مهم در مسئله كودكان، سازمان 
يافته بــودن فعاليت كودكان كار از ســوی برخی 
باندهای خاص است كه البته اين حقيقت به نوعی 
مورد تاييد پليس هم بوده اســت؛ اما درباره اينکه 
پليس در برخورد با اين گروه های ســازمان يافته، 
چه كرده، سوالی است كه پيش تر از سردار رحيمی 

پرسيديم و اين پاسخ را دريافت كرديم:
سردار حســين رحيمی درباره مســئله "كودكان 
كار" و تيم های ســازمان يافته  ای كه اقدام به توزيع 
و هدايت ايــن كودكان در مياديــن و تقاطع های 
اصلــی تهران می كنند به تســنيم گفته بود: اينکه 
بســياری از "كودكان كار" ســازماندهی می شوند 
را تأييد می كنيم البته اين ســازماندهی مربوط به 
تمام كودكان كار نيست اما اغلب آن ها سازماندهی 
می شــوند يعنی يك نفر اين كــودكان را صبح به 
معابر و چهارراه هــا آورده و ظهر يا غروب آن ها را 

مجدد جمع آوری می كند.
و اينکه اقدامات و خروجی های "قرارگاه اجتماعی" 
بــا محوريت شــهرداری تهران تا به امــروز تا چه 
ميزان به حل مســئله "كودكان كار" منجر شده، 
مســئله مهمی است كه بايد پاسخ روشنی به آن از 
سوی شهرداری تهران و به ويژه معاون اجتماعی و 

فرهنگی داده شود.

درنگ

رئيس قوه قضائيه در پی پيروزی تيم ملی فوتبال به مراجع 
ذيربط قضايی برای بهره مندی زندانيان از ارفاقات قانونی 

دستوراتی صادر كرد.
بـه گـزارش مركـز رسـانه قـوه قضائيـه، در پـی پيـروزی 
ملـی  تيـم  ملی پوشـان  غيرتمندانـه  بـازی  و  شـورانگيز 
فوتبـال كشـورمان در برابـر تيـم ملـی فوتبـال كشـور ولز 

و شـعف و شـادمانی پديد آمده در سراسـر ايران اسـالمی 
و تجلـی و تبلـور روح جمعـی و اتحـاد و همبسـتگی ملی، 
قـوه  رئيـس  اژه ای  والمسـلمين محسـنی  حجت االسـالم 
قضائيـه بـه مراجـع و مراكز ذيربـط قضائی دسـتور داد به 
شـکرانه عنايـت پروردگار و مسـرت و سـرور ملـی حاصل 
از ظفرمنـدی تيـم ملـی فوتبـال جمهوری اسـالمی ايران، 

نسـبت بـه آن دسـته از زندانيـان كـه شـرايط بهره منـدی 
از ارفاقـات قانونـی را دارا می باشـند، نهايـت مسـاعدت و 
معاضـدت انجـام گيـرد و مقدمـات آزادی و بازگشـت آنها 
بـه آغوش گـرم خانواده های شـان در اوليـن فرصت ممکن 

گردد. فراهـم 
البتــه در دســتور رئيس دســتگاه قضا تصريح شــده كه 

بديهی است كســانی كه در قضايای اخير مرتکب جنايت 
شــده و مدافعان امنيت مردم را شهيد و مجروح كردند و 
اموال مردم را به آتش كشــيدند و قرآن را سوزاندند، قابل 
اغماض و بخشــش نيســتند و تاكيد ما اين است كه برای 
 عناصر و مســببان اصلی اغتشاشات اخير، هيچ جای ارفاق 

وجود ندارد.
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 شركت مخابرات ايران - منطقه  قم

نوبت دوم

* مزایده گزار : شركت مخابرات ایران - منطقه قم 

* طریقه تهيه اسناد مناقصه : 
* عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از روزچهار شنبه مورخ 1401/09/02 لغایت روز شنبه 
مورخ 1401/09/12 به غير روزهای تعطيل ) و جمعه ها( از ساعت 8 صبح تا 15 با پرداخت مبلغ دو 
ميليون ریال از طریق مقتضی ) فيش بانکی ، خود پرداز ، حواله اینترنتی ، دستگاه کارت خوان ( به 
حساب شماره 1650750772 بانک ملت شعبه مرکزی قم ) با شناسه واریز 3500180329115 ( به 
نام شرکت مخابرات ایرانـ  منطقه قم، به نشانی قم ، انتهاي بلوار 15 خرداد، شرکت مخابرات استان 

قم ، طبقه اول اتاق 207 مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
* شماره تماس : 37230959-025 - فکس : 025-37770077  

* محل تحویل پاکت ها : دبيرخانه این شرکت به آدرس فوق اتاق 112 مي باشد.
0108-29r4/این شرکت در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادها مختار است  *
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شرح مختصر کار:
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4- متقاضیان بايد عضو سامانه تداركات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضیان حداقل بايد داراي رتبه  5  تاسیسات تجهیزات باشند.
6- حداقل امتیاز ارزيابي كیفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7-قیمت متناسب پیشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قیمت متناسب صنعت نفت ) فرايند دامنه قیمت(، تعیین مي گردد.
8-در صورت عدم ارائه گواهی ايمنی توسط پیمانكاران، امكان تايید صالحیت آن شركت در مناقصه فوق، میسر نمی باشد.

 متقاضیان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 1401/08/29 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد مناقصه به سايت سامانه تداركاتي الكترونیكي 
دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

مهلت بارگذاري اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد حداكثر تا ساعت 09/00 روز يكشنبه مورخ 1401/09/20  و بازگشايی پاكات مناقصه روز 1401/09/21 خواهد بود. 
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شماره مجوز 1401.۶023

با نگــرش به وضعيت كنونی تصادفات رانندگی و آمار های دهشــتناك داخلی 
پيرامون حوادث رانندگی بخش عمده ی علت آن ، ازعدم رعايت اســتاندارد در 
توليد خودرو ناشی می شود.كه باعث ورود خسارت بسياری در حد وسيع به جان 

و مال مردم شده و خانواده های بسياری را داغدار كرده است.
امامتاســفانه نه تنها  آب از آب تــکان نخورده  بلکه هم اكنون  نيز اين تخلفات 
فاحش ،آشکارا در حال رخ دادن است و سوگمندانه به نظر می رسد  تاكنون هيچ 
اقدامی قضايی موثری  در برخورد با خودرو ســازان در خصوص ضمانت اجرای 
عدم رعايت اســتاندارد در توليد كه مردم و جامعه آثار ان را به صورت ملموس 

دريافت كنند رخ نداده است.
لذا ضروری است  مجموعه مستقل قوه قضاييه رأسا به اين عرصه ورود  وبرابر با 

مقررات موجود برخورد قاطع ،مشهود و موثر انجام دهد.
بر اساس اعالم ســازمان يونيسف در سال 1393 در همکاری مشترك با وزارت 
بهداشت و درمان ايران ،در گزارش خود نرخ سوانح رانندگی در ايران را 20 برابر 
ميانگين جهانی اعالم كرد و نوشــت هرساله در ايران حدود 28 هزار نفر قربانی 

تصادفات جاده ای و 300هزار تن دچار مصدوميت يا معلوليت می شوند.
همچنين بنا بر اظهارات فرمانده وقت نيروی انتظامی در ســال93 ،آمار كشــته 
شــدگان حوادث رانندگی برابر با ميانگين ســاالنه كشته شد گان جنگ ايران و 

عراق است در اين خصوص تعداد گشته شدگان تصادفات رانندگی فقط در چند 
سال اخير بسيار بيشتر از شهدای انقالب اسالمی ،شهدای ترور و جنگ تحميلی 
اســت . در اين ميان بيشترين آمار كشــته شدگان و مصدومين سوانح جاده ای 

مربوط به حوادث خودروی پرايد )ارابه ی مرگ(است.
همچنيــن به لحاظ آماری ايران يکی از باالترين تلفات جاده ای در جهان را دارا 
است.لذا براساس آمارهای مذكور و برپايه ی قوانين موضوعه خودرو سازان دارای 
مســئوليت می باشند و حتی توقف در توليد برخی از خودرو های غير استاندارد 

رافع مسئوليت مدنی و جزايی سازندگان آنها نسيت. 
در خصوص اعالم اســتانداردها و الزام به رعايت آن توســط سازندگان خودرو ، 
ماده 1»قانون ارتقاءكيفی توليد خودرو و ســاير توليدات صنعتی داخلی مصوب 
1389«وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف كرده است كه برنامه های مرتبط 
با ارتقاءكيفيت توليد خودرو،كاهش مصرف سوخت،اجرای كامل استاندارد های 
51گانه كه پس از آن در ســال 99 به اســتانداردهای 85 گانه تبديل گرديد و 
همچنين استاندارد های مورد نياز قطعه سازی،استاندارد های ايمنی وآاليندگی 
را  به كليه خودرو ســازان و مراجع ذی ربط جهت اجرای عملی آنها ابالغ نمايد 
،و در اين راســتا ماده 2 قانون مذكور ،وزارت صمت را مکلف كرده اســت كه  از 
طريق ســازمان ملی استاندارد ايران ،استاندارد های اجباری مذكور در ماده 1 را 

اعمال و از توليد خودرو ها و قطعات خودرويی غير استاندارد جلوگيری نمايد.
براين اســاس ماده 2 قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرومصوب 86،عرضه 
كنندگان را به رعايت اســتاندارد های ابالغی در مورد ايمنی ،كيفيت ،ســالمت 
خودرو ومطابقت  آن با ضمانت نامه ارائه شــده ،ملزم نموده اســت و به موجب 
ماده 11 قانون مذكور،وزارت صمت مکلف به نظارت بر اجرای قانون در راستای 
حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعالم گزارش ادواری 6 ماهه به كمسيون صنايع 
و معادن مجلس می باشد.بنابراين خودروسازان بر اساس قانون مکلف به رعايت 

استاندارد های اجباری، اعالمی در توليد خودرو می باشند.
در خصوص عدم رعايت اســتانداردهای اجباری وفق مــاده 41 »قانون تقويت 
و توســعه نظام اســتاندارد« كه بيان می دارد چنانچه واحد های توليدی دارای 
پروانه كاربرد عالمت استاندارد يا تاييديه از سازمان ،اقدام به توليد كاال پايين تر 

از كيفيت استاندارد نمايد ،موضوع  در كمسيون ماده 42 قانون ياد شده طرح و 
مورد رســيدگی قرار می گيرد و با مالحضه ی شرايط و امکانات خاطی و دفعات 
تخلــف  در صورت احراز وقوع جرم مراتــب را به مرجع قضايی صالح ارجاع می 
دهند، در اين راســتا ماده 44 قانون مذكور بيان مــی دارد ،هرگاه ارتکاب يکی 
از جرايم و تخلفات مذكور در اين قانون موجب بيماری يا آســيب جســمی ،يا 
روحی و يا منجر به مرگ شــود حســب نتايج حاصله به موجب رای دادگاه به 
مجازات های مقرر محکوم ميشــوند.و همچنين حســب دستور ماده 45 قانون 
مذكــور »چنانچه مصرف كننده از غير اســتاندارد بودن كاال يا خدمت متحمل 
خســارت و ضرری شده اند عرضه كننده يا توليدكننده و يا ارائه دهنده خدمت 
براســاس ماده 18 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 88 عالوه بر 

جبران خسارت شاكی به مجازات مذكور در ماده ياد شده محکوم می شود«.
به لحاظ مســئوليت مدنی، توليدكنندگان خودروهای غير اســتاندارد به صورت 
مشهود مرتکب بی مباالتی شــده اند و استانداردهای اجباری كه حسب تکليف 
قانونی ، عقلی و عرفی می باشد را ترك نموده اند كه در وقوع تصادفات رانندگی 
و ورود خســارات نقش عمده ای داشته است بدين گونه با استناد به مقررات عام 
قانون مدنی در خصوص تســبيب ،ماده 1 قانون مسئوليت مدنی،تبصره ماده 14 
قانون مجازات اســالمی ،قاعده ی الضرر و الضرار فی االسالم كه بيانگر اين است 
كــه هيچ ضرری نبايد بــدون جبران باقی بماند و همچنيــن اصل لزوم  جبران 
خســارات، زيان ديدگان می تواند با اثبات ورود خســارت، تفصير و رابطه عليت 
ميان فعل زيان بار و ورود خسارت ، با استفاده از دانش تخصصی وكالی خبره و 
كاردان كليه خسارات مادی ،معنوی  وارد شده را مطابق قوانين و مقررات موجود، 
از مراجــع قضايی صالح  مطالبه نمايند. به نظــر نگارنده بانگرش به عدم كارايی 
توليدكنندگان داخلی و ايراد زيان مهلك به مردم عالوه بر مقابله ی قانونی ، يکی 
از كارآمد ترين روش ساماندهی وضعيت كنونی حذف ماده 4»قانون ارتقاء كيفی 
توليد خودرو و ســاير توليدات صنعتی داخلی مصوب 1389« و تسهيل واردات 
خودرو می باشد در اين خصوص با برسی آمارتصادفات و فرايند واردات خودرو به 
اين نتيجه می رسيم كه  يکی از شاخصه های مهم كاهش تصادفات در سالهای 

1384تا 1386واردات خودرو استاندارد و ايمن در آن سال ها بوده است.

یادداشت

وسازان   مسئولیت مدنی و کیفری خودر
و به لحاظ عدم رعایت استاندارد در تولید خودر

محمدرضاخارستانی
حقوقدانوتحليلگرمسائلحقوقی

مجموع اقدامات پاسخگوی رفع آلودگی 
هوای تهران نبوده است

رئيس پليــس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ حذف تقاطع های هم ســطح و 
تبديل آنها به تقاطع غيرهم ســطح را عاملــی موثر در مديريت ترافيك و كاهش 

بار آن دانست.

سردار محمدحسين حميدی در حاشيه آيين بهره برداری از تقاطع غيرهمسطح 
بزرگراه شــهيد باقری با خيابان فرجام در منطقه 4 شهرداری تهران گفت: حذف 
تمام تقاطع های همســطح و تبديل آن به غيرهمسطح می تواند گام مهمی را در 
كاهش بار ترافيکی شهر تهران داشته باشد و پيمايش هايی كه در روز شهروندان 
طی می كنند را كاهش دهد.وی افزود: افزايش پيمايش ها در بزرگراه ها به داليلی 
از جمله تقاطع های هم سطح و عدم تکميل رمپ و لوپ ها بستگی دارد و چنانچه 
تمام تقاطع های همســطح حذف و تبديل به غيرهمسطح شود و رمپ و لوپ ها 

در معابــر و بزرگراه ها تکميل شــود باعث كاهش ترافيك و پيمايش در ســطح 
شــهر تهران خواهيم شــد. وی با بيان اينکه شــهروندان روزانه بالغ بر 650 تا 
700 كيلومتــر به دليل عدم تکميل رمپ و لوپ ها و همچنين وجود تقاطع های 
هم ســطح پيمايش دارند گفت: بايد بتوانيم با برنامه ريزی صورت گرفته و در بازه 
زمانی مشــخص اين تقاطع های همســطح را حذف كنيم. حميدی همچنين در 
خصوص آلودگی هوای شــهر تهران نيز تاكيد كرد: در اين ارتباط بايد به سمت 

توسعه فضای سبز و حمل و نقل گام برداريم.


