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توضیحات پزشکیان درباره چرایی بروز 
مشکالتی در اجرای طرح دارویاری

عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســامی به تبیین دالیل ایجاد اشکاالت در اجرای 
طرح دارویاری پرداخت. به گزارش ایســنا، مسعود 
پزشکیان با اشــاره به اجرای طرح دارویاری اظهار 
کرد: در تئــوری یک حرفی می زننــد که در عمل 
دیده نمی شــود؛ مردم در خرید دارو با قیمت های 
زیاد مواجه بوده و از طرفی بعضا از نبود دارو دچار 
مشکل می شــوند وقتی با آقایان صحبت می کنیم 
می گویند قرار اســت فان کار انجام شــود اما در 
واقعیت ایــن کار رخ نمی دهد. وی ادامه داد: برای 
فهمیدن این موضوع کافی است که به صورت رندوم 
به داروخانه ها رفته و از مردم این ســوال را بپرسیم 
که چقدر توانســته اند داروهای موردنیازشان را به 
دســت آورند. وضعیت فعلی یک واقعیت تلخ است 
کــه از قبل هم نتایجش مشــخص بود که ممکن 
اســت با اجرای حذف ارز ترجیحی چنین اتفاقی 
رخ دهد. این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شورای اسامی درباره علت بروز مشکاتی 
در اجــرای طــرح دارویاری اظهار کــرد: علت آن 
اســت که یا پول ندارند و یــا این که دیربه دیر پول 
می دهند و یا اصًا درســت پول نداده و به مریض 
می گویند که بعداً بیا پولت را بگیر. وی یادآور شد: 
این مشــکل حتی در زمانی که من وزیر بودم هم 
وجود داشــت؛ روند به این صورت اســت که مثًا 
منابعی برای سوختگی اختصاص می دهند اما منابع 
اختصاص داده شده برای ۱۰ مورد داروی سوختگی 
است؛ حال این که ۱۰۰مورد سوختگی رخ می دهد 
و در نتیجه برای پرداخت ۹۰مورد دیگر با مشــکل 
مواجه می شوند، این یعنی مابه التفاوت خیلی بیشتر 
از منابع تخصیص داده شده است؛ تازه به فرض آنکه 
منابع را تازه اختصاص دهند. پزشــکیان در تبیین 
پیشــنهادش برای اجرای درســت طرح دارویاری 
گفت: بایــد این کارها را دولت قبــل از حذف ارز 
ترجیحی انجام می داد که هم ریال کافی در اختیار 
تولیدکنندگان دارو قرار داده تا مواد اولیه خریداری 
کنند و هم به درســتی سیســتم پزشک خانواده و 
ارجــاع را پیاده کرده تا ارتبــاط مالی بین بیمار و 
پزشک و داروخانه کًا قطع می شد. وقتی سیستم 
را درســت نمی کنند و همه چیــز به صورت فرآیند 
دیده می شود وضعیت این شده که مواردی نادیده 
گرفته شده و چنین مشــکاتی به وجود می آید با 
این وضعیت کماکان گرانی دارو ادامه داشته و حتی 
در برخی موارد احتمال کمبود دارو هم اســت این 

معنایی جز ادامه مشکات ندارد.

آتش سوزی در یک حوضچه های 
ارتباطی عامل اختالل معرفی شد

به علــت آتش ســوزی در یکــی از حوضچه های 
ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران، ارتباط مخابراتی 
ثابت و ســیار در مناطقی از شــهر، مختل شده و 
کارشناسان مخابراتی مشغول فعالیت به منظور رفع 
سریع این اختاالت هســتند. به گزارش ایسنا، به 
دنبال این اختال، ارتباط مخابراتی ثابت و ســیار 
در بخش هایــی از مناطــق تهــران دارای اختال 
برای برخی از مشــتریان خانگی و تجاری است و 
کارشناســان مخابراتی به ســرعت مشغول فعالیت 
به منظور رفع سریع این اختاالت ارتباطی هستند. 
حدود یک ســاعت است که اینترنت همراه و ثابت 
چندین شرکت قطع شــده یا اختال جدی مواجه 
شده اســت. عاوه بر شبکه اینترنت همراه و ثابت، 
شــبکه تلفن همراه نیز برای بعضــی از کاربران در 
برخی از مناطق تهران از دســترس خارج شــده و 
علی رغم نمایش آنتن، امــکان برقراری تماس نیز 
وجود ندارد. نت باکس در حســاب توییتری خود 
نیز گزارش داد که ۲۱درصد از اینترنت ایران دچار 

اختال شده است.

حذف دادگاه، ارائه مستقیم 
دادخواست به »اجرای احکام«

ابوترابــی نماینده نجف آبــاد، جزئیات قانون جدید 
مهریه را تشــریح کرد. به گــزارش مهر، ابوالفضل 
ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به قانون جدید مهریه، گفت: در 
قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شــده که اشخاصی 
که اقســاط مهریه عقب مانــده دارند یــا دائماً به 
عقب می افتد دیگر به شــکل ســابق پرونده ای در 
دادگســتری برای این فرد تشکیل نخواهد شد. او 
افزود: مورد بعدی که در قانون ذکرشــده است این 
است که خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه 
و دادرسی که مدت زیادی را متحمل می شود ورود 
کنند بلکه می توانند درخواســت خود را به اجرای 
احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف 

است این مورد را صدور اجرایی کند.

آب یاسوج گل آلود شد
آب مناطق مختلفی از شهر یاسوج از شب گذشته 
گل آلود و قطع شــد. به گــزارش مهر، آب مناطق 
محمودآباد، بلوار بویراحمــد، ابوذرها، راهنمایی و 
چند نقطه دیگر از شــب گذشته دچار گل آلودی و 
تغییر حالت به رنگ قهوه ای شــد. بر همین اساس 
مدیر آب و فاضــاب بویراحمد بــا تأیید گل آلود 
شــدن آب در برخی مناطق، گفت: آب چند نقطه 
شهر یاســوج از دو چشمه تأمین می شود که یکی 
از چشــمه ها گل آلود شــد. علمــدار آرمین افزود: 
با هدف حفظ ســامت مــردم، آب از مدار توزیع 
خارج، عملیات شستشوی مخزن و کلرزنی آغاز و با 
کلرزنی آب تا ساعت ۲ دوشنبه وارد مدار می شود.

خبر

مدیرعامل عزل شده هتل های هما 
پستش را ترک نمی کند!

سرپرســت مخلوع گروه هتل های هما که با حکم 
هیات مدیره قانونی و بر اساس قانون تجارت از کار 
خود عزل شده، مسئولیت را به سرپرست جدید و 
قانونی تحویل نمی دهد. به گزارش خبرآناین، این 
جدیدترین پدیده ای اســت که در وزارت کار رفاه 
و امور اجتماعی رخ داده اســت. وزارتخانه ای که از 
دو ماه قبل با سرپرســت اداره می شود. با جدایی 
حجت عبدالملکی از ایــن وزارتخانه هم هنوز به 

حالت عادی برنگشته است. 
مشکات قانون افزایش حقوق و دستمزد، چالش 
نارضایتی بازنشستگان و بحران عزل و نصب ها. بر 
اساس آنچه موسوی الرگانی نماینده مجلس گفته 
بود بخــش عمده نابســامانی ها در این وزارتخانه 
حاصل اســتفاده از افراد غیرمتخصص بوده است. 
انتخاب هایــی که البتــه هرازگاهی حاشیه ســاز 

می شوند. 
این بــار در گروه هتل های هما وابســته به گروه 
هگتای تأمیــن اجتماعی یکــی از این انتخاب ها 
جنجال به پا کرده اســت. در این گروه هتلداری 
بر اســاس مصوبه دوم مرداد سال جاری، ابراهیم 
کاظمــی مومن ســرایی با ۴ رای از ســمت خود 
برکنار شــده اســت. دلیل این برکناری بر اساس 
صورت جلسه منتشــره، عدم صدور مجوز قانونی 
برای تبدیل حکم سرپرســتی به مدیرعاملی بوده 
و با عزل این سرپرســت، رئیس هیــات مدیره با 
حفظ ســمت به عنوان سرپرســت گروه هتل های 
هما برگزیده شــده اما این تصمیم آغاز حاشیه ها 

بوده است. 
مدیر برکنار شده در روزهای اخیر، حاضر به ترک 
دفتر کارش نیســت و اصرار دارد با اتکا به فشار و 
حمایت های باالدستی، در سمت فوق باقی بماند. 
او که البته ســابقه مرتبط با مسئولیتش ندارد در 
دوره سرپرســتی عزل و نصب هایی داشته که در 
تصمیم هیات مدیره بــرای عزلش بی تأثیر نبوده 
اســت. کاظمی برخاف قوانیــن مصرح تجارت و 
قانون اساســی از یک حکم برکناری خود تمکین 
نمی کند و ســعی دارد با البی سیاســی از اجرای 
قانون تمرد کند. تخلفی که بر اساس قانون و رویه 
دســتگاه های نظارتی، منجر به عواقب بلندمدت 

برای مدیر متمرد خواهد شد.

گزارش

استانداری تهران به دنبال ایجاد 
مهدهای کودک  ادارات

مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری تهران با 
اشاره به اهمیت وجود مهدهای کودک در ادارات 
بــرای راحتی حال مادران شــاغل، گفت: با توجه 
به تأکیــدات قانون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت در راســتای حمایت از مادران شــاغل، 
پیگیر فراهم ســازی تمهیدات الزم بــرای ایجاد 
مهدهای کودک اســتاندارد در ادارات هســتیم تا 
مادران شــاغل بتوانند با طیب خاطر در محل کار 

خود مشغول به کار باشند. 
به گزارش ایسنا، زهره جعفری، با اشاره به تأکیدات 
قانون حمایــت از خانواده و جوانــی جمعیت در 
راستای حمایت از مادران شاغل، اظهار کرد: ایجاد 
مهدهای کودک در ادارات ازجمله درخواست های 
مکرر مادران شاغل اســت. ما در حال جمع آوری 
اطاعــات دقیــق مهدهای کــودک ادارات و نیز 
جمــع آوری اطاعات ادارات و دســتگاه های فاقد 
مهدکودک هســتیم تا با شناسایی موانع موجود، 
راهبردهای مناســب برای رفع ایــن معضل ارائه 

شود.
 او با بیان اینکه تأسیس مهدهای استاندارد در هر 
مجموعه نیازمند گرفتن مجوز خاص و اســتخدام 
مربیان آموزش دیده اســت، ادامه داد: تمام ادارات 
به زیرساخت های الزم برای ایجاد مهدهای کودک 
مجهز نیســتند و در این راستا نیاز به حمایت های 

ویژه و تدابیر مسئوالن آن مجموعه است.
 مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران، در 
بخش دیگر سخنان خود درباره اهمیت دورکاری 
مادران دارای فرزند زیر شــش ســال در راستای 
حمایت از نهــاد خانواده، تصریح کــرد: در حال 
حاضــر دورکاری مادران دارای فرزند زیر شــش 
سال بر عهده مدیران گذاشته شده است و مدیران 
بر اساس شــرایط کاری موجود اداره و توانمندی 
کارمند، تعیین می کنند کــه کارمندان دورکاری 
انجام بدهند. جعفری در ادامه ســخنان خود نبود 
زیرســاخت های الزم برای دورکاری مادران دارای 
فرزند زیر شش سال را مشکل اصلی ادارات در این 
راستا عنوان کرد و توضیح داد: بعضاً پیش می آید 
که مادران به ما اطاع می دهند مدیر با دورکاری 

آن ها موافقت نکرده است.
 نکته حائز اهمیت در این میان نبود زیرساخت های 
الزم برای انجام مســئولیت های کارمند به صورت 
دورکاری و در منزل است و این موضوع در مجلس 
نیز به عنوان یکــی از موانع اصلی عدم اجرای این 
قانون مطرح شــده که باید مرتفع شــود. جعفری 
در پایان ســخنان خود درباره امــکان دورکاری 
مادران شــاغل در بخش خصوصی نیز پیشــنهاد 
داد: در حال حاضر مؤسسات خصوصی خیلی تابع 
بخشــنامه ها و مصوبات دولتی نیســتند و اجرای 
این مصوبات و بخشنامه ها در این مراکز بیشتر به 
دغدغه مندی مدیران بازمی گردد و شــاید در کنار 
آموزش های الزم، تدوین برخی طرح های تشویقی 

یا معافیت های مالی در این راستا مؤثر باشد.

گزارش

همدلی| آمارها نشــان می دهد ســهم بچه 
پولدارهــا در قبولــی در کنکور سراســری 
به خصوص در دانشــگاه های برتر و رشته های 
پرطرفدار در چند ســال اخیــر افزایش یافته 
اســت. همین چند روز پیش یک مســئول 
شورای عالی انقاب فرهنگی از اختاف بسیار 
زیاد بین دهک های بــاال و پایین اقتصادی، 

برای ورود به دانشگاه خبر داد.
سید جال موســوی، مدیرکل دفتر تدوین 
و راهبری اســناد و سیاســت های آموزش و 
پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای 
عالــی انقاب فرهنگی در مــورد قبولی های 
کنکــور ۱۴۰۱ گفت: ۸۱درصد رتبه های زیر 
سه هزار دهک هشــت تا ۱۰ هستند. حدوداً 
۱۹درصد رتبه های زیر سه هزار هم برای هفت 
دهک بعدی است و جالب اینکه ۴۸درصد از 
رتبه های زیر سه هزار فقط دهک ۱۰ هستند.

وی با اشــاره به رشته های پرطرفدار که سهم 
دهک های باال شــده اســت، ادامــه داد: در 
گروه فنی ومهندســی دانشگاه صنعتی شریف 
۵۵.۱درصد فقــط از یک دهک یعنی دهک 
دهم هســتند. بعد آن طرف دهک یکم صفر 
درصد، دهک دوم ســه نفر! این فاصله خیلی 
زیاد است. در رشته های پزشکی، داروسازی و 
دندانپزشکی حدود ۵۶درصد تنها دهک دهم 

قبول شدند. 
به عبارت دقیق تر از مجموع سه هزار و ۲۱۱نفر 
که در این رشته ها قبول شدند، هزار و ۸۰۶نفر 
تنها دهک دهم بوده اند، درحالی که از دهک 
اول تنها سه نفر و این میزان در دهک دوم به 

۱۱نفر می رسد.
 این نشان از اختاف بسیار زیاد بین دهک ها 
برای ورود به دانشگاه است. در رشته کامپیوتر 
نیز از میان ۶۶۲نفری که توانســتند در این 
رشته رتبه زیر ۳هزار نفر را به دست بیاورند، 
۴۱۱نفرشان دهک دهم بوده اند و از دهک اول 
و دوم حتی یک نفر قبول نشــده  و تنها ۷نفر 
از دهک ســوم توانسته اند در این رشته قبول 

شوند.
موسوی ادامه داد: شــاید عنوان شود که در 
رشــته هایی مانند پزشکی یا کامپیوتر رقابت 
بسیار سنگین اســت، اما در علوم انسانی هم 
همین مسئله را شــاهد هستیم. به طوری که 
از میان ۲۸۱داوطلب زیر ســه هزار که رشته 

روان شناسی را انتخاب کرده اند، ۱۳۵نفرشان 
در دهک دهــم قرار می گیرند و از دهک اول 
هیچ داوطلبی نداشتیم. از دهک دوم سه نفر و 

از دهک سوم نیز پنج نفر را داشتیم.
 دانشــگاه های برتــر و رشــته های 

پرطرفدار سهم پولدارها
این اولین سالی نیســت که بچه پولدارها در 
کنکور دســت باال دارند. در چند سال اخیر 
دانش آموزان قشر مرفه به واسطه دسترسی به 
امکانات آموزشی بهتر، سهم زیادی از قبولی 
در رشــته های پرطرفدار و دانشگاه های برتر 
داشته اند. برای تحلیل کوتاهی از آمار رتبه های 
برتر کنکور کافی است نگاهی به ۴۰نفر برتر 
کنکــور در گروه  های آزمایشــی مختلف در 

سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بیندازیم.
در کنکور ســال ۱۴۰۰ از میــان ۴۰نفر برتر 
آزمون سراسری، ۱۴داوطلب از تهران و ۲۶نفر 
از مجموع بقیه شهرستان های کشور بودند و 
در کنکور سال ۱۳۹۹ این آمار به این صورت 
است که ۱۱داوطلب از تهران و ۲۹نفر از بقیه 

شهرستان ها بودند. 
بر اســاس آمار ورودی های ســال تحصیلی 
۹۸-۹۹، حــدود ۸۷ درصد معدل های پایین 
بــه دهک هــای ۸ و ۹ و ۱۰ اختصاص دارد 
درحالی که میــزان قبولی های کنکور همین 
سال با رتبه پایین تر از ۳هزار به همین ۳دهک 
اختصاص دارد. فقط دانشــگاه های برتر سهم 
بلکه رشــته های پرطرفدار  پولدارها نیست، 
هم سهم آن هاست. با نیم نگاهی به رشته های 

پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 
متوجه می شــویم که ۸۶درصــد قبولی های 
رشته های پرطرفدار متعلق به سه دهک باالی 
اقتصادی بوده و ســهم هفت دهک دیگر در 
قبولی رشته های پرطرفدار تنها ۱۴درصد بوده 

است.
حتــی اگر به مدارســی که رتبه هــای برتر 
کنکور در آن درس خوانده اند هم توجه کنیم، 
می بینیم در کنکور سراســری ســال ۱۴۰۰ 
بیشتر داوطلبانی که موفق به کسب رتبه های 
برتر شده اند در مدارس تیزهوشان، غیردولتی 
و نمونه دولتی تحصیل کرده اند. آمار نشــان 
می دهد از میان ۳۰نفــر رتبه برتر گروه های 
آزمایشــی علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم 
انســانی ۲۰نفر در مدارس ســمپاد تحصیل 

کرده اند.
 رتبه هــای برتر کنکور بــه امکانات 

آموزشی دسترسی بیشتری دارند
با بررســی آمار رتبه های برتر کنکور در چند 
سال گذشته به این نتیجه می رسیم که تعداد 
بیشــتر رتبه های برتر در مدارس غیرانتفاعی 
تحصیل کــرده  و از امکانات آموزشــی خوبی 
برخوردار بودند. با توجــه به نتایج قبولی در 
دانشــگاه ها، می توان گفت میزان دسترسی 
به امکانات آموزشــی تعین کننده قبولی در 
دانشــگاه ها و رشــته های پرطرفدار است، نه 
میزان زحمت و هــوش دانش آموزان. ناگفته 
پیداست بی عدالتی در ورود به دانشگاه، به بازار 
کار نیز کشیده می شود. قشر کم برخوردار که 

به خاطر عدم دسترسی به امکانات آموزشی 
کنکــور را به بچه پولدارها باخته اند، در آینده 

بازار کار را نیز به آن ها می بازند.
 بدیهی اســت فارغ التحصیان رشــته های 
پرطرفدار و دانشگاه های برتر در دسترسی به 
فرصت های شغلی نیز شانس بیشتری دارند، 
بنابراین این قشــر پولــدار در آینده پولدارتر 
می شوند و آن قشــر فقیر و کم برخوردار در 
بازار کار نیز به خاطر رشــته و دانشگاه رتبه 
پایین فرصت چندانی نصیبشــان نمی شود 
و احتمال اینکه این قشــر از جامعه به خاطر 
عدم دسترسی به فرصت های شغل پول ساز، 
همچنان در دهک های پایین اقتصادی باقی 

بمانند، زیاد است.
 آیا مصوبــه جدید کنکــور عدالت 

آموزشی را برقرار می کند
این اختاف های چند ســال اخیر در قبولی 
کنکور و چنبره بچه پولدارها به دانشــگاه ها 
و رشــته های پرطرفدار باعث شده است که 
مسئوالن فرهنگی کشور آستین باال بزنند و 
تغییراتی را در کنکور ایجاد کنند. بر اســاس 
تصمیم شورای عالی انقاب فرهنگی کنکور 
از سال آینده با سبک و سیاق تازه ای اجرایی 
شــود و آنچه تا کنون به عنوان تســت محور 
رتبه بندی دانــش آموزان بود تا حدود زیادی 

به حاشیه برود.
 بر اساس این مصوبه سهم کنکور از سنجش 
توان علمــی دانش آمــوزان از ۱۰۰درصد به 
۴۰ درصــد کاهش یافت و ۶۰درصد ســهم 
سنجش توان علمی دانش آموزان نیز بر اساس 
سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان 
تعیین می شود. کنکور نیز سالی دو بار و تنها 

از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد.
باوجوداینکه کارشناسان شورای عالی انقاب 
فرهنگی می گویند برای این مصوبه ســال ها 
مطالعه داشته آن را از زوایای مختلف بررسی و 
ارزیابی کرده اند، اما منتقدان این مصوبه بر این 
باورند که ایــن مصوبه کنکوری دانش آموزان 
مناطق محــروم را محروم تــر می کند. آنان 
می گویند این تغییــرات صرفاً مافیای کنکور 
را به مدارس می کشــاند و تأثیــر مثبتی بر 
ســهم دانش آموزان مناطق محروم در کنکور 
نمی گذارد و حتی عدالت آموزشی را به شدت 

با چالش روبه رو می کند.

در کنکور ۱4۰۱، 8۱درصد رتبه های زیر سه هزار دهک هشت تا ۱۰ هستند

دانشگاه در اختیاِر بچه پولدارها

همدلی| تعداد نقص فنی در هواپیماها در روزهای گذشــته 
افزایش داشته است به گونه ای که رسماً با پدیده دو نقص فنی در 
یک روز مواجه شده ایم. با نگاهی به این سوانح که خوشبختانه 
به دنبال خود خســارت جانی نداشته اند متوجه می شویم که 
بیشترین حوادث مربوط به فرودگاه هاشمی نژاد مشهد است؛ 
فرودگاه شهری که به واسطه کان شهر بودن و مسافرپذیر بودن 
خود بیشترین ترافیک را دارد اما بر اساس شواهد استانداردهای 

الزم را ندارد.
 در صنعت هواپیمایی کشور چه خبر است؟

دیروز دو الستیک هواپیمای مسافربری تهران – مشهد شرکت 
ســپهران پس از فرود در فرودگاه مشهد ترکید. سه روز پیش 
الســتیک پرواز مشهد به مسقط دچار ترکیدگی شد. یک روز 
قبل از این پرواز بین المللی نیز، ترکیدگی الستیک هواپیمای 
شرکت آتا از مشهد به نجف باعث شد تا خلبان تصمیم بگیرد 
به مشــهد بازگردد و مســافران برای پیاده شــدن از سرسره 
نجات اســتفاده کنند. در همین روز هواپیمای شرکت آسمان 
که قصد پرواز از مشــهد به یزد را داشت، پس از آغاز پرواز به 
دلیل »ترکیدگی الستیک« با درخواست فرود اضطراری خلبان 
به فرودگاه مشــهد بازگشت. یک روز پیش ازاین دو پرواز یعنی 
پنج شنبه ششــم مردادماه نیز پرواز بوشهر-تهران ایران ایر که 
حامل محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه نیز بود، به علت مشکل 
فنی محفظه ماسک های اکسیژن هواپیما باز می شود که خلبان 
تصمیم می گیرد برای بررسی بیشــتر در فرودگاه اصفهان به 
زمین بنشیند. البته همه این ها بر اساس اخبار منتشرشده در 
رسانه هاســت؛ ممکن است برخی نقص فنی ها حتی رسانه ای 

نشود.
 پدیده دو نقص فنی در یک روز

هواپیمایی کشــور هفته گذشته نیز با پدیده دو نقص فنی در 
یک روز مواجه شــده بود. به ویژه آنکه هفته گذشــته سیستم 
هواپیمایی کشــور با پدیده دو نقص فنــی در یک روز مواجه 
بوده اســت. شنبه اول مردادماه پرواز هواپیمایی ماهان از مبدأ 
ســیرجان به تهران با گذشت تنها پنج دقیقه از پرواز ناچار به 
بازگشــت به مبدأ می شود؛ پس ازآنکه خلبان پرواز به مسافران 
اطاع می دهد به خاطر نقص فنی ناچار به بازگشت به سیرجان 
است، بوی سوختگی کابین را پر می کند که بعد از بررسی های 
انجام شده علت این حادثه نقص در سیستم هیدرولیک هواپیما 
بــود. در این روز پرواز دیگری که دچار نقص فنی شــد پرواز 
هواپیمایی ســپهران از مبدأ شیراز به تهران بود که در هنگام 
فرود در فرودگاه مهرآباد با ترکیدگی الســتیک مواجه روبه رو 
شد. هیچ یک از این نقص فنی ها با خسارت جانی همراه نبودند، 
اما همه این ها می تواند هشداری برای صنعت حمل ونقل هوایی 
کشور و همچنین مسافرانی باشد که تردد با هواپیما را به عنوان 
اولین راه جابجایی خود در داخل کشــور اســتفاده می کنند. 
هرچند سال یک بار فاجعه ای هوایی در کشور تعدادی از مردم 
را عزادار و افکار عمومی را در غم و اندوه فروبرده است. آن طور 
که در حوادث اخیر پیداست ترکیدگی الستیک به یک نقص 
فنی پرتکرار و نگران کننده در صنعت هوایی تبدیل شده است. 

به ویژه آنکه در حوادث اخیر نام فرودگاه هاشــمی نژاد مشهد 
بسیار تکرار شده است.

 ادعای فرودگاه مشهد: باند هواپیما مشکلی ندارد
حسن جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشــمی نژاد مشهد در واکنش به نقص فنی دیروز هواپیمایی 
ســپهران در این فرودگاه گفت که باندهای فرودگاه مشــکلی 
ندارد. او مدعی شــده اســت که اگر باندهای فرودگاه مشهد 
مشکلی داشت، این هواپیما در باند دچار نقص فنی می شد. این 
هواپیما تمام طول باند یعنی ۴ کیلومتر را طی کرده و در هنگام 

خزش به سمت پارکینگ دچار نقص فنی شده است.
 گزارش ســازمان هواپیمایی کشــور علیه فرودگاه 

هاشمی نژاد
اما این ســخنان مغایر با گزارش فنی دفتر بررســی سوانح و 
حوادث ســازمان هواپیمایی کشور اســت؛ گزارشی که شنبه 
گذشته در واکنش به نقص فنی های اخیر رخ داد و می نویسد: 
»سابقه ترکیدگی الســتیک هواپیماها در فرودگاه هایی مثل 
مهرآباد تهران، شیراز، ماهشــهر و ... به ندرت مشاهده شد اما 

تعداد آن در فرودگاه مشهد فراوانی بیشتر دارد.«
در گزارش دفتر بررسی ســوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره کیفیت ســاخت، نگهداری و تعمیر آمده: »در 
بازدید ســرزده از چرخ های هواپیماهای خارجی و داخلی در 
فرودگاه مشهد مشخص شد که کیفیت چرخ ها کاماً متفاوت 
اســت که این موضوع نشــان می دهد دریافت الستیک ها از 
منابع معتبر و مســتقیم از کارخانه سازنده و بازدید مطابق با 
اســتانداردهای کارخانه شــرط مهمی برای کارکرد مناسب 
آن هاســت.« بخش دیگر این گزارش به شــرایط بهره برداری 
هواپیما پرداخته که در زمینه آمده است: »تعداد زیادی از این 
رویدادها به هنگام خزش هواپیما روی باند برای پرواز )قبل از 
بلند شدن( و در سرعت باالی هواپیما و چرخ ها حادث شده است 
که خلبانان برابر دستورالعمل ها موظف به پرواز بوده اند و با توجه 
بــه وزن زیاد هواپیماها در این مرحله، خلبان مجبور به حفظ 
ارتفاع ثابت برای سوزاندن سوخت و کاهش وزن هواپیما شده اند. 
در برخی از پروازهای خارجی و داخلی مشاهده شــده است که 
برای سوخت گیری کم در ایستگاه های خارجی و یا ذخیره زمان 
در ایســتگاه های مقصد، خلبانان نســبت به درخواست حمل 
سوخت اضافه برای مسیر بعداً اقدام کرده اند. این رفتار در صورت 
رعایت بیشــترین وزن مجاز هواپیما، غیر مجاز نیست. شرایط 
گرما و ارتفاع زیاد فرودگاه های کشور به طور مستقیم در وقوع 
رویدادها تأثیر داشــته که عاوه بر وقوع این حوادث به عنوان 
یک مخاطره برای موتورهای هواپیماها نیز فرض می شود. زمان 
خنک شــدن چرخ ها و توجه خلبانان به درجه حرارت ترمزها 
نکته بسیار مهمی است که باید توسط شرکت های هواپیمایی 
موردتوجــه قرار گیرد. بعضی از شــرکت های هواپیمایی برای 
جلوگیری از خسارت به موتورها و هواپیماها، محدودیت هایی 
از قبیل کم کردن تعداد مســافران، شرایط عملیاتی خاص در 

نظر گرفته اند.«
 فرودگاه هاشمی نژاد گواهینامه فرودگاهی ندارد

این گزارش همچنین شــرایط فرودگاه هاشمی نژاد مشهد را 
مساعد نمی داند و می گوید: »فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
توســط شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بهره برداری 
می شــود. این فرودگاه یکی از پر رفت و آمدترین فرودگاه های 
کشــور بوده که ارائه خدمت به پروازهای داخلی و خارجی را 
انجام می دهد. تا کنون این فرودگاه برابر الزامات جدید مقررات 
فرودگاهی ســازمان هواپیمایی کشــوری موفــق به دریافت 
گواهینامه فرودگاهی نشده که دفاتر نظارتی سازمان برنامه دارند 
تا پس از تکمیل فرآیندهای قانونی صدور گواهینامه فرودگاه را 

در دستور کار خود بررسی کنند.«
 کیفیت باند فرودگاه بهتر نشده است

گزارش با بیان اینکه آسفالت باند فرودگاه نیاز به تعمیرات دارد 
می گوید: پس از وقوع چند ســانحه در سال ۱۳۹۴ و ۱۴۰۰، 
توصیه ایمنی برای ارتقای کیفیت ســطح باند اصلی فرودگاه 
مشهد )قدرت ترمزگیری و رنگ آمیزی( صادرشده که با توجه 
به اظهــارات مدیران فرودگاهی، به دلیل زمان بر بودن و حجم 

زیاد پروژه، تاکنون موفق به اقدام اصاحی نشده اند.
 توصیه به شرکت های هواپیمایی

دفتر بررسی ســوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری به 
همه شرکت های هواپیمایی توصیه کرده است: »تا رفع مشکل 
باند فرودگاه مشهد، از حمل سوخت اضافی در ایستگاه مشهد 
ممانعت به عمل آورده و حمل ســوخت اضافی در هوای گرم و 
فرودگاه های مرتفع را کنترل و محدود کنند. از درج بازه زمانی 
الزم مابین زمان توقف هواپیما و شروع حرکت آن در پارکینگ 
فرودگاه های کشور )Ground time( در دستورالعمل های 
خود اطمینان حاصل نموده و اجرای آن را پایش کنند. بخش 
عملیات شرکت متناسب با راندمان هواپیماها و ارتفاع و درجه 
حرارت فرودگاه ها، محدودیت های عملیاتی خود و نحوه کنترل 
دمای ترمزها را اباغ و اجرا کنند. همچنین سیستم های کیفی و 
تضمین مرغوبیت، نحوه خرید قطعات، نگهداری و تعمیر چرخ ها 

را بیشتر مورد پایش قرار دهند.«
 رفع تحریم ها؛ الزمه نوسازی ناوگان هوایی کشور

داوود کشاورزیان، مدیرعامل پیشین ایران ایر در مصاحبه ای با 
خبرگزاری ایسنا باال بودن سن ناوگان، کاهش تعداد هواپیماهای 
فعال و آماده پرواز و تحریم ها را علت تأخیرهای هواپیمایی ها 
می داند و می گوید اگر تعــداد هواپیماهای فعال هر ایرالین و 
صنعت هوانوردی قابل قبول باشــد، یک شــرکت هواپیمایی 
می تواند هواپیمایی را به عنوان رزرو نگه دارد تا در زمان مناسب 
آن را به عنوان هواپیمای سالم جایگزین هر هواپیمایی کند که 
با نقص فنی مواجه می شــود و ایــن جابه جایی هواپیما بدون 
اینکه مسافران متوجه شوند، قابل انجام است. او برداشته شدن 
تحریم ها را الزمه بهبود وضعیت صنعت هوانوردی دانســت و 
گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد کار برای نوسازی ناوگان و خرید 
هواپیما و حتی خرید و تعمیر قطعاتی مانند موتور هواپیما بسیار 
سخت می شود. در زمینه موتور وابسته به خارج هستیم و گرچه 
در حــال حاضر برخی از موتورها برای تعمیر در داخل اجازه و 
مجوز دارند اما بسیاری از موتورها باید در کشورهای دیگر تعمیر 
شود و با توجه به نقش و سهم تولیدکنندگان آمریکایی در این 
زمینه، کار برای تعمیر موتور هواپیما در کشــورهای دیگر هم 
سخت می شود چراکه آمریکایی ها در تولید موتور هواپیما حضور 

و سهم پررنگی دارند و اجازه نمی دهند.

گزارش سازمان هواپیمایی کشور علیه فرودگاه شهید هاشمی نژاد

فرودگاهمشهدزیرذرهبین


