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اجتمـــــــاعی
تهران

ساخت يک مجتمع تجاري ديگر با 19هزار مترتخلف

عضو هيأت رئيس��ه شوراي ش��هر تهران ديروز با اشاره به تخلف يک مجتمع
تجاري – اداري در حال س��اخت در منطقه يک تهران (خيابان باهنر) گفت :در
تاري��خ  30بهمن ماه س��ال  89اين مجتمع تجاري به مت��راژ  5600متر پروانه
ساخت دريافت کرده اما 32هزار و  600متر متراژ تخلف دارد که 19هزار متر آن
در کميسيون ماده  100اثبات شده است.
ابوالفضل قناعتي با بيان اينکه در  17مهرماه سال  92تخلف ساختماني اين
مجتمع به متراژ  16هزار متر هم از سوي مهندس ناظر اعالم ميشود ،ادامه داد:
چندي بعد تخلف س��اختماني توسط مهندس ناظر در مرحله سفت کاري اعالم
ميش��ود و اين کارشناس اعالم ميکند که به علت رعايت نکردن استحکامات و
 32هزار متر تخلف ،ادامه ساخت و ساز امکان ندارد و پرونده اين مجتمع با 19
هزار متر تخلف به کميسيون ماده  100رفته و رأي قلع و قمع صادر شده است.
قناعتي با طرح اين س��ؤال که «سريال تخلفات ش��هرداري تا کجا ادامه خواهد
داشت؟» گفت :صرفنظر از استحکام نداشتن بنا جاي سؤال است که چرا چنين
حجم تخلفي در يک مجتمع تجاري انجام گرفته .حتي خراب کردن اين مجتمع
هم ضايعکردن منابع ملی است.
وي بار ديگر با طرح اين س��ؤال که چرا اجازه س��اخت چنين ساختمانهايي
داده ميشود گفت :شهرداري ميتوانست مانع ساخت و ساز اين مجتمع تجاري-
اداري شود اما چنين نکرده و حاال پرونده اين ساختمان با 19هزار متر تخلف به
کميسيون ماده 100رفته است .قناعتي با انتقاد از اجرايي نشدن رأيهاي قلع و
قمع کميسيون ماده 100گفت :فقط 10درصد از آراي قلع و قمع اين کميسيون
اجرايي ميش��ود و عمدتاً با ارس��ال پروندهها به کميس��يون توافقات موضوع با
پرداخ��ت جريمه ،حل و فصل ميش��ود .پژمان پش��مچيزاده ،معاون معماري و
شهرسازي شهرداري تهران نيز در واکنش به اين خبر گفت :در ابتدا مالک قطعه
زميني به متراژ  1200متر خريداري و مجوز الزم براي س��اخت بنا را اخذ کرد؛
اما در ادامه نيز قطعه زمين جديدي به متراژ  1700متر خريداري و با س��ازمان
مشارکتهاي شهرداري اقدام به ساخت بنا به صورت مشارکتي ميکند و با الحاق
قطعه زمين جديد ميزان مشارکت با شهرداري و ترکيب جديد بنا مشخص شد،
اما در مرحله سفتکاري شهرداري منطقه از ادامه روند کار به علت مغايرتهاي
ايجاد شده جلوگيري ميکند و حتي درگيريهاي زيادي نيز ايجاد ميشود .وي
افزود :پرونده اين مجتمع به کميسيون ماده  100رفته و رأي به قلع و قمع صادر
شده و به طور حتم پس از نهايي شدن رأي قلع و قمع صورت ميگيرد و معيار
محاسبه تخلف نبايد جواز اوليه باشد.
تغييرات در كميسيونهاي ماده۱۰۰
رئيس كميس��يون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران هم در اين باره با
بيان اينكه شهرداري در برخورد با متخلفين ساختماني كوتاهي كرده است ،گفت:
چطور است كه اگر فردي در زيرزمين خانهاش قصد كند در انباري خود را تغيير
دهد ،عوامل شهرداري به اين موضوع ورود پيدا ميكنند؛ آن وقت از  ۱۹هزار متر
تخلف مطلع نشده باشند .متأسفانه شهرداري در برخورد با متخلفان ساختماني،
كارنامه خوبي ندارد .محمد س��االري ادامه داد :كارشناسان شوراي شهر به جاي
كارشناسان شهرداري در كميسيونهاي  ۱۰گانه كميسيون ماده  ۱۰۰مشغول به
كار خواهند شد .به گفته ساالري ،اين جايگزيني به بررسي واقعبينانه پروندههاي
تخلفات س��اختماني كمك كرده و دخالت و اعمال سليقه شهرداران مناطق در
نحوه بررس��ي پروندهه��ا را كم كرده و موجب تصميمگي��ري قاطع و واقعبينانه
ميشود .براي آنكه استقالل اين كارشناسان به طور كامل حفظ شود هم حقوق
آنها توسط شورا پرداخت ميشود.

آموزش
آزادي معلمان بازداشتي در تجمع صنفي تهران

وزي��ر آموزش و پرورش از آزادي تمام معلماني خبر داد كه در جريان تحصن
صنفي فرهنگيان در تهران ،بازداشت شده بودند .علياصغر فاني با اعالم اين مطلب
اظهار داش��ت :تمام معلماني كه در جريان تجمع صنفي در تهران بازداشت شده
بودند با پيگيري وزارت آموزش و پرورش آزاد شدهاند .فاني همچنين تأكيد كرد:
آموزش و پرورش ،آموزش قرآن را نه به عنوان يك هدف كه يك روش انگيزشي،
بهعنوان محور قرار داده است.
فاني با اش��اره به برگزاري مسابقات قرآن طي س��ه دهه گذشته در آموزش و
پرورش ،تصريح كرد :برگزاري اين قبيل مسابقات ميتواند در ايجاد و تقويت انگيزه
دانشآموزان و انس آنها با قرآن مؤثر باش��د .گفتني اس��ت ،از شب قبل از آزادي
معلمان ،عكسي با خبر آزادي اين معلمان در صفحههاي اجتماعي منتشر شد و
برخي حسابهاي توئيتري نيز در اين باره اطالعرساني كردند .عصر روز يكشنبه
نيز سخنگوي وزارت كشور خبر داده بود كه اين وزارتخانه در حال پيگيري آزادي
معلمان ياد شده است.
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حمايت از خانواده
اعداميها در دستوركار
معاونت زنان

editorial@iran-newspaper.com

معاون برنامهريزي و هماهنگي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري با تأكيد
براينك��ه در تالش هس��تيم طرح حمايت از خان��واده معدومان را در برنامه شش��م
بگنجاني��م ،گفت :اگر برنامهريزي و س��اماندهي صحيح��ي از موضوع صورت نگيرد،
آينده با پيامدهاي بدتري مواجه خواهيم شد .اطهره نژادي در جلسه انجمن حمايت از
زندانيان و در حاشيه بازديد سه ساعته از بند نسوان زندان مركزي ،با تأكيد بر اينكه در
برنامهريزيها به جاي پيشگيري متأسفانه منفعالنه عمل ميشود ،افزود :دو طرح ملي

برنامهريزي مشترك دستگاههاي مختلف در زمينه مديريت مصرف منابع و ساماندهي
زنان آس��يب ديده و آس��يب پذير ،در هفته آينده كليد ميخورد .وي با اشاره به اينكه
به يك بانك اطالعاتي دقيق از خانواده معدومين نيازمنديم ،ادامه داد :معاونت زنان و
خانواده رياست جمهوري آمادگي دارد يك طرح حمايتي با انجمن حمايت از زندانيان
به عنوان يك  NGOاجرا كند ،چرا كه همگان در برابر خانواده زندانيان مسئول هستيم
لذا اين خانوادهها بايد شناسايي شوند و مورد حمايت بيش از پيش قرار گيرند.

روزنامه «فيگارو» نبود كارت اعتباري براي جهانگردان را مشكل اصلي صنعت گردشگري ايران دانست

افزايش  5برابري تقاضای گردشگران فرانسوي براي سفر به ايران
زهرا كشوري

با حص��ول توافق هس��ته ای ایران
ب��ا کش��ورهای  5 +1و نوی��د آغاز یک
فصل جدی��د در ارتباط ایران و جهان ،
كارشناسان و فعاالن حوزه گردشگري
خواس��تار ايج��اد ام��كان اس��تفاده از
كارته��اي اعتباري براي گردش��گران
خارجي و ديگر لوازم س��فر گردشگران
به كش��ور شدند .آنها نبود اين امكانات،
بويژه كارت اعتباري را باعث اتالف وقت
گردش��گران خارجي و ب��ر هم خوردن
امني��ت آنها ميدانند ،مس��ألهاي كه از
ديد في��گارو يكي از پرش��مارگانترين
روزنامهه��اي چاپ فرانس��ه ه��م دوره
نمانده اس��ت .اي��ن روزنامه ب��ه نقل از
آژان��س «ترلوانتن» از افزايش  5برابري
گردش��گران فرانس��وي در سال 2015
پ��س از توافق ميان اي��ران و  5+1خبر
داد و البت��ه نبود كارته��اي اعتباري
براي استفاده توريستهاي خارجي را از
جمله مشكالت مهم صنعت گردشگري
ايران دانست« .مسيحاهلل صفا» ،رئيس
انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرت
توگو
هواي��ي و جهانگردي ايران در گف 
با «ايران» به مسئوالن پيشنهاد ميدهد
كه با توجه به رفع تحريمها پس از توافق
هس��ته ای ،يكي از كارتهاي اعتباری
بينالمللي را براي استفاده گردشگران
خارج��ي آزاد كنند .تيي��ري كوويل ،از
كارشناسان مسائل ايران فيگارو نوشته
اس��ت« :زيرس��اختهاي هتلداري در
اي��ران هنوز ضعيف اس��ت و هتلهاي
بزرگ��ي ب��ا اس��تانداردهاي بينالمللي

وجود ندارد اما هتلهاي كوچك و ارزان
قيمت را ميتوان در اين كش��ور يافت.
كريم پاكدل از پژوهش��گران مؤسس��ه
رواب��ط بينالملل و راهب��ردي پاريس
هم اعتقاد دارد گردش��گري ميتواند به
س��ومين محل درآمد ايران بعد از نفت
و گاز تبديل ش��ود .نكته ديگري كه از
ديد فيگارو پنهان نمانده ،دغدغه فعاالن
حوزه گردشگري ايران و مسأله مبادالت
پولي گردشگران خارجي است .فيگارو
مينويسد« :بايد چندين سال بگذرد تا
ايران در صنعت گردش��گري پيشرفت
مؤثري داشته باش��د؛ چرا كه به سبب
تحريمهاي بينالمللي ،خارجيها هنوز
نميتوانند در اين كش��ور از كارتهاي
اعتباري خود استفاده كنند .همچنين
مسافران خارجي در ايران با مشكالتي
چون كرايه خودرو و دريافت پول نقد در
خارج از هتلهاي بزرگ مواجه هستند.
درع��وض ،دريافت ويزاي ايران س��اده
است و مس��تقيماً و با ورود به فرودگاه

همانديشي مدیران گردشگری در هتل اوين
درحال��ي كه ناظر ب��ر فعاليت كميس��يون عالي ميراث فرهنگي و گردش��گري
مجلس ،تأكيدات رهبر معظم انقالب درباره افزايش پنج برابري تعداد گردش��گران
خارجي را در برنامه شش��م توسعه يادآور شد و مديركل كنسولي وزارت خارجه نيز
زيرس��اختها را به نقل از گردشگران زير سؤال برد ،معاون گردشگري كشور اعالم
كرد :زيرساختهاي كشور آمادگي پذيرش گردشگران انبوه را ندارد.
در اين نشست ابراهيم پورفرج ،رئيس جامعه تورگردانان ايران درآمد هر گردشگر
خارجي را در ايران  1850دالر برآورد و اين پرس��ش را مطرح كرد كه آيا روي درآمد
گردشگري كشور حساب ميشود؟ اين آمارها و درآمدها در كجا محاسبه شده است؟
در ادامه نصراهلل پژمانفر ،نماينده مردم مشهد در مجلس و ناظر بر فعاليت كميسيون
عالي ميراث فرهنگي و گردش��گري گفت :حساب كنيد همين حاال ما از حدود يك
ميليارد و سيصد ميليون گردشگر جهان فقط توانستهايم پنج ميليون گردشگر را جذب
كنيم وضعيتمان با اين آمارها نسبت به چشمانداز  20ساله كام ً
ال مشخص است .در
ادامه مرتضي رحمانيموحد معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري از تهيه سند يا نقشه راه حضور مؤثر غذا در گردشگري خبر داد و افزود :تا
ظرف ماههاي آينده بعد از اقدامات كارشناسي اين نقشه راه تهيه و اجرا ميشود.

ايران ممكن اس��ت« ».مسيحاهلل صفا»
دراي��ن باره ميگويد :وقت��ي به يكي از
كش��ورهاي اروپايي سفر ميكنيد هيچ
خارج��ي را نميبيني كه  100يا حتي
 50دالر پول همراه خود داش��ته باشد.
آنها هميشه از كارت استفاده ميكنند.
براي يك گردشگر اروپايي سخت است
كه  5هزار دالر يا يورو به همراه داشته
باش��د .بنابراين دولت باي��د تمهيداتي
اتخاذ كند و يك��ي از كارتهاي معتبر
بينالمللي از جمل��ه «كرديت كارت»،
«مس��تر كارت» يا وي��زا كارت را براي
گردشگران خارجي آزاد كند .امكانات را
در ايران فراهم كنند تا هر گردشگر در
ايران از حساب خودش برداشت كند و
معادل مقدار دالري كه ميخواهد ريال
دريافت كن��د ».البته او اين اتفاق را در
كوتاه مدت شدني ميداند .او «توريست
كارت ملي» (ك��ه تنها در فرودگاه امام
ام��كان دريافت پ��ول داخل��ي را براي
گردش��گران خارجي به وج��ود آورده)

امكاني بس��يار پيش پا افتاده ميداند و
ميگويد« :يا نباي��د وارد وادي صنعت
گردش��گري شد كه يك صنعت پاك و
ب��دون دود و كم هزينه و در عين حال
اشتغالزاس��ت ،يا بايد قوي عمل كرد».
او اعتق��اد دارد ي��ك گردش��گر با ملي
كارت فرودگاه همان شرايطي را دارد كه
در يك بانك دارد .س��اعتها بايد وقت
خودش را تل��ف كند تا پولش را تبديل
كند .گذشته از همه اينها امكان گرفتن
كارت اعتب��اري تنها در ف��رودگاه امام
امكانپذير است در حالي كه توريستها
بعد از ورود به ايران بيشتر قصد سفر به
شهرهاي تاريخي و فرهنگي را دارند .صفا
پيش��نهاد ميدهد حداقل تمام هتلها،
ايرالينها و فروشگاهها به سيستم «پز»
تجهيز شوند .دكتر محمدتقي رهنمايي،
كارشناس گردش��گري هم اعتقاد دارد
ب��ه دنبال نب��ود امكان تبدي��ل پول در
بانكهاي كشور ،گردشگران به داللها
و صرافها متوسل ميشوند كه اين كار
عالوه بر اتالف وقت توريستها موجب
بروز مشكالتي ميشود .او كاهش خريد
را يكي ديگر از عوارض اين ماجرا ميداند
و ميگويد :حتي اگر گردشگران مايل به
دادن ارز خارجي به فروشنده باشند ،از
نرخ واقع��ي آن اطالعي ندارند .به گفته
او سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
بايد با بانك مركزي هماهنگ شودو اين
نهاد نيز به نوبه خود اين مسأله را با بانك
جهاني مطرح و حل كند .تالش خبرنگار
توگو با مس��ئوالن
«ايران» ب��راي گف 
س��ازمان ميراث فرهنگي در اين زمينه
بينتيجه ماند.

عمليات  200ساعته امدادگران در سيالب

حدود هش��ت روز اس��ت كه از حادثه
س��يل و آبگرفتگي در حدود  13اس��تان
كش��ور ميگ��ذرد ،در ش��رايطي كه هنوز
توجوهاي امدادگران هالل احمر براي
جس 
يافتن مفقودين ادامه دارد و به دنبال اظهار
نظرهاي مختلف درباره اخبار و حواش��ي
ي دستگاههاي مختلف به حادثه
امدادرسان 
سيل يكش��نبه گذش��ته ،خبرنگار ايسنا
جزئيات امدادرس��انيهاي سازمان امداد و
نجات جمعيت هالل احمر را در گفتوگو
با رئيس اين سازمان جويا شد.
دكتر ناصر چرخس��از در تش��ريح اين
امدادرس��انيها و همچنين ميزان آمادگي
جمعي��ت هالل احمر ب��راي مقابله با اين
حادثه ميگويد :به دليل تقارن اين حادثه
با پايان مسافرتهاي تعطيالت عيد فطر و
همچنين ش��روع فصل دوم مسافرتهاي
تابس��تانه ،از آمادگي نسبي در مسيرهاي
ارتباطي برخوردار بوديم و تمام حوزههاي
ما در كل كش��ور آماده بودند .وي با اشاره
به تأثيرپذيري  10اس��تان در حادثه سيل
يكشنبه هفته گذشته ادامه ميدهد :البته
طي روزهاي بعد اين ميزان به  13اس��تان
رسيد .مانند مابقي ايام در اين حادثه نيز از
دو  -سه روز قبل از وقوع حادثه هشدارهاي
هواشناس��ي مبني بر افزايش بارندگيها،
ش��دت وزش باد و امكان وقوع طوفان و...
گزارش ش��ده بود .ما نيز آماده باش را در
تمام استانها اعالم كرده بوديم.
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چرخس��از در ادام��ه صحبتهاي��ش
ميگوي��د :در مجموع طغي��ان رودخانه،
جاري شدن س��يل يا هر اسم ديگري كه
بر آن بگذاريم شايد در كمتر از  10دقيقه
تا ي��ك ربع اتفاق افت��اد و البته اين اتفاق
در مناطق��ي رخ داد كه ب��ه نوعي ييالقي
بودند و از طرفي نيز حادثه س��يل با اتمام
مس��افرتهاي تعطيالت عيد فطر همراه
شد .در هر حال به محض اطالع ،نيروهاي
س��ازمان امداد و نجات به مناطق مربوطه
اعزام شدند و با همكاري ساير دستگاهها
مانند سازمان راهداري ،اورژانس ،راهنمايي
 رانندگي و ...توانستيم موضوع را مديريتكنيم .چرخساز به امداد و نجات مصدومان
ه��م اش��اره ميكند و به ايس��نا ميگويد:
 16وزارتخان��ه جزو كارگروه امداد و نجات
كشور هستند؛ بايد همگي دست به دست
يكديگ��ر داده و در ام��ر اطالعرس��اني در
زمينه چگونگي مقابله با بحران كار كنيم.
مردم باي��د بدانند كه در زمان وقوع حادثه
چه كاري را بايد انجام دهند .گام اول يعني
اطالع رساني ،در اين قضيه گم شده است.
پس از اطالعرساني بايد آموزش نحوه مقابله
با بحران را در دستور كار داشته باشيم.
چرخس��از تأكي��د ميكند ك��ه بارها
گفتهايم ساختمانسازي در مسيل رودخانه
اشتباه است؛ اما مكرراً مشاهده ميكنيم كه
خانه ، ،رس��توران و ...در مسيل رودخانهها
ساخته شده است.

اوحدی تشرح کرد:

برنامه های اعزام به حج تمتع و عمره

اول ش��هريورماه امسال نخستين كاروان
زائ��ران حج تمتع از  19ايس��تگاه پروازي به
خانه خدا مشرف ميش��وند كه در اين بين،
تهرانيه��ا با  10هزار زائر ،بيش��ترين تعداد
حاجي را در كشور دارند .به گزارش «ايران»،
اين خبر را سعيد اوحدي ،رئيس سازمان حج
و زيارت ديروز در نشس��ت خبري خود اعالم
كرد و گفت :امس��ال  61هزار زائر در قالب  455كاروان با  255پرواز ،از اول ش��هريور تا
 26ش��هريور به حج مشرف ميش��وند كه از اين تعداد  53درصد را زنان و 47درصد را
مردان تشكيل ميدهند .به اين ترتيب يك ميليون و  500هزار نفر همچنان در صف حج
تمتع وشش ميليون و 500هزار نفر نيز در صف حج عمره باقي خواهند ماند .وي افزود:
برگشت زائران حج نيز از  6مهرماه آغاز و تا  26مهر ادامه خواهد داشت .وي تصريح كرد:
هزينه حج امسال نسبت به سال گذشته  5درصد و نسبت به دو سال گذشته  15درصد
كاهش يافته است .اوحدي از واگذاري تلفن همراه در اختيار بيماران حج براي نخستين
بار و درج همه اطالعات زائران روي «پد» به منظور شناسايي گم شدگان خبر داد وآن را
ازجمله اقدامات امسال سازمان حج و زيارت ذكر كرد .وي البته اين نكته را نيز درخصوص
س��فرهاي عمره يادآور ش��د كه تا زمان صدور حكم قطعي و حصول اطمينان از امنيت
زائران از سوي عربستان ،هيچ اعزامي صورت نخواهد گرفت .رئيس سازمان حج و زيارت
در ادامه به مراسم اربعين اشاره كرد و گفت :چون سال گذشته ضعف زيرساختي در سه
مرز مهران ،چزابه و شلمچه براي اعزام زائران به عتبات عراق داشتيم از اينرو امسال در
م��رز مهران تعداد گذرگاههاي عبوري را  300برابر افزايش داديم .همچنين قرار اس��ت
زائرسراي بزرگ شهداي «طريقالقدس» در چزابه با ظرفيت  5هزار نفر تا پايان مردادماه
به بهرهبرداري برسد .وي در پاسخ به سؤال «ايران» مبني بر پيشبيني تعداد زائران اربعين
امسال افزود :سال گذشته يك ميليون و  600هزار نفر زائر در مراسم اربعين شركت كردند
كه با توجه به شرايط و اقدامات انجام شده ،امسال به طور قطع اين تعداد افزايش خواهد
داشت .اوحدي از راهاندازي سامانه جامعه سما خبر داد و خاطرنشان كرد :اين سامانه براي
ارائه خدمات ثبتنام زائران اربعين راهاندازي شده است .وي بيمه شدن زائران اربعين و
همچنين ارائه دو بسته ويژه بيمه تكميلي براي آنها را از ديگر اقدامات ذكر كرد و بيان
داشت :امسال اجازه پارك هيچ خودرويي را در مرز مهران نخواهيم داد .وي همچنين
از دوبانده شدن جاده مهران و رفع گرههاي ترافيكي در اين مسير خبر داد.

فضای مجازی
ورودی 70هزارتومانی یک میهمانی در تهران

اين روزها در فضاي مجازي آگهي و عكسهايي از یک آگهي منتشر ميشود كه
در آن نوشته شده است < ميهمانيهاي شاد با امنيت كامل و داشتن مجوز در سطح
ش��هر> برگزار ميشود .نرخ ورودی این میهمانی  70هزار تومان اعالم شده است.
اين آگهي شگفت انگيز خيليها را به اين واداشته كه با شمارهاي كه درآگهي آمده
تماس بگيرند .کاربران بس��یاری خبر داده اند که خالصه پس از تماسها شخص
برگزاركننده اطمينان كامل داده كه اين آگهي كام ً
ال درست است وهيچ مشكلي
هم به وجود نخواهد آمد .البته بعضي كاربران فضاي مجازي ك ً
ال اصل ماجرا را دروغ
ميدانند و با جمله «مگه ميشه ،مگه داريم» به استقبال آن رفتهاند.
نبرد شكارچي و محيط بان با كيفيت HD
يك��ي از ويدئوهايي ك��ه اين روزها
در فض��اي مج��ازي ميچرخ��د نبرد
مس��لحانه محيط بان��ان منطقه خائيز
در هنگام گش��ت و كنترل با شكارچي
غير مجازاست .شكارچي با خيال راحت
ش��كارش را كه اتفاقاً از گونههاي نادر
اس��ت روي دوش انداخت��ه و در حال
رفتن در دام محيطبانان اسير ميشود .كاربران هم اين صحنه را در كنار اتفاقي
گذاشتهاند كه چند روز پيش در يكي از مناطق افتاده بود ومردم با چوب و سنگ
خرسي را به بدترين شكل ممكن كشته بودند .برخي كاربران توصيه كردند كه
«تكنولوژي منقرض كردن حيوانات كمياب» را ميتوانيم صادر كنيم.
از بيبيسي تا شبكه خبر
اين طور كه معلوم اس��ت شبكه خبر به جاي پخش اختصاصي و مستقيم از
جلسه بررسي توافقنامه در كنگره امريكا ،اقدام به پخش زنده تصاوير بيبيسي
كرد .اين ماجرا س��بب ش��د تا بچه زرنگهاي بيبيسي هم شيطنت كنند و به
يكباره تصوير مترجم خود را در گوشه تصوير نشان دهند و شبكه خبر هم ماجرا
از دس��تش در رفت و آن را نش��ان داد .کاربران در فضای مجازی به طعنه می
گویند چون تلويزيون فقط تصاوير ارسالي پخش ميكند!

محیط زیست
پيگيري جرم «تجاوز به حريم رودخانهها»

رئيس شوراي عالي استانها گفت:
اگر جرم تلقي شدن «ساخت و سازها
در حريم رودخانهها» قانوني باشد ،در
اس��رع وقت در اين مورد شوراي عالي
اس��تانها از طريق كميسيون عمران
اق��دام ميكن��د و در قال��ب ارائه يك
طرح به مجلس ش��وراي اسالمي اين
موضوع را پيگيري ميكند .غالمرضا بصيريپور ،درباره س��يالب اخير منطقه
كن و س��ولقان گفت :اگر آسيب شناسي دقيق انجام شود ،مشاهده ميكنيم
كه سيالبها بويژه در تهران ،خسارات جاني ،مالي و زيست محيطي سنگيني
به جا ميگذارد كه اين امر دو عامل اساس��ي دارد كه نخستين عامل ،ساخت
و س��ازهاي غير مجاز در حريم و بس��تر رودخانه هاس��ت و بايد با اين مسأله
بش��دت برخورد شود .وي افزود :از دستگاههاي ذيربط مانند جهاد كشاورزي،
ش��هرداريها و اس��تانداريها انتظار ميرود در اين زمينه مدعي باشند و در
مقابل تخلفات س��كوت نكنند؛ چرا شوراها و سازمان حفاظت محيط زيست
قاطعانه وارد نميشوند و در مقابل تخلفات فرياد نميزنند.

ت شده تهران
بهکارگيري دو پهپاد در مناطق حفاظ 

ط زيست استان تهران از بهکارگيري دو دستگاه پهپاد
مديرکل حفاظت محي 
و دوربينهاي مداربسته در مناطق حفاظتشده و تسريع درابالغ افزايش جريمه
شکار در اس��تان تهران خبر داد.به گزارش ايسنا ،محمدهادي حيدرزاده گفت:
امروز با اين معضل روبهرو هس��تيم که در مناطق حفاظتش��ده اس��تان تهران
ش��کارهاي غيرمجاز صورت ميگيرد .از اين رو ،سازمان حفاظت محيط زيست
افزايش نيروهاي محيطبان را که از برنامههاي سال  93بود ،اجرا کرده و در سال
 94نيز برنامههاي نظارت پيش��رفته را در دستور کار قرار داد ه است.او افزود :در
اين خصوص ،بهکارگيري دو دس��تگاه پهپاد و دوربينهاي مداربسته در مناطق
حفاظتشده را در دستور کار قرار دادهايم تا آمار شکار را به صفر نزديک کنيم.

سالمت

سرمایه گذاری خارجی در ساخت و تجهیز بیمارستان ها

وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،روز دوشنبه در همايش <قدرداني از
مجريان برتر ارتقاي سالمت مادر و نوزاد> از تهيه بستهاي براي سرمايهگذاري
خارجيها براي س��اخت و تجهيز بيمارس��تانها و نيز ايجاد ش��ركت دارويي
مشترك خبر داد و درخصوص آزادي داراييهاي بلوكه شده ايران در خارج از
كش��ور ،بعد از توافق ایران با  ،5 +1گفت :هيچ انتظاري ندارم كه دولت از اين
داراييها در حوزه سالمت هزينه كند زيرا اين اعتبارات بايد صرف ايجاد اشتغال
شود .وي ادامه داد :با توافق انجام شده مواد اوليه دارويي بهتري وارد كشور شده
و ميتوان براي محصوالت كشاورزي از سموم كم خطر استفاده كرد .وي با بيان
اينكه در فرصت جديد كمپانيهاي خارجي مختلف بايد در حوزههاي متفاوت
فعاليت كنند ،گفت :ما بس��تهاي را براي س��رمايهگذاري خارجي در ساخت و
تجهيز بيمارستانها و در ايجاد شركتهاي دارويي مشترك پيشبيني كرديم.
بنابراين شرايط جديدي كه براي ما ايجاد ميشود بسيار كمككننده است.

تجمع پزشكان مقابل نظام پزشكي
در اعتراض به حادثه اردبيل

ح��دود 150تن از پزش��كان پيش از ظهر دي��روز در اعتراض به قتل دكتر
پيرزاده در اردبيل مقابل سازمان نظام پزشكي تهران تجمع كردند و با در دست
داشتن پالكاردهايي تحت مضمون «حمايت ،حمايت؛ امنيت حق ما است» و
غيره اعتراض خود را نسبت به اين حادثه نشان دادند .به گزارش ايسنا ،در حالي
كه حدود يك س��اعت از تجمع ميگذشت و مسئوالن حراست و روابط عمومي
سعي داشتند پزشكان حاضر را به سالن اجتماعات دعوت كرده تا از ايجاد ترافيك
در خيابان جلوگيري كنند ،عليرضا زالي ،رئيس كل سازمان نظام پزشكي در جمع
آنها حاضر شد و توضيحاتي را در خصوص اين حادثه ارائه كرد .وي با بيان اينكه
بالفاصله نامهاي به دادستان كل كشور در خصوص اين مسأله نوشتهام ،گفت :مرتباً
با دوستانمان در اردبيل ارتباط دارم.گفتنی است پزشکان معترض در نامه ای به
مقام های مسئول بر امنیت شغلی پزشکان تأکید کرده و خواستار تضمین امنیت
شغلی و رسیدگی به وضعیت رسانه ها در قبال جامعه پزشکی شدند.

سلفي با اجساد ممنوع است

معاون آموزشي وزارت بهداشت در نامهاي ،تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي
كش��ور را ملزم به نهادينهس��ازي اخالق حرفهاي و حفظ كرامت اجس��اد در
آموزشهاي باليني كرد .دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت بهداشت و
نايب رئيس شوراي عالي اخالق پزشكي در پي انتشار عكسهايي در شبكههاي
اجتماعي از اجسادي در سالنهاي تشريح ،هرگونه عكسبرداري و فيلمبرداري
از اجساد در محيطهاي آموزشي باليني و غيرباليني (پايه) را مطلقاً ممنوع اعالم
كرد و گفت :در مواردي كه تصويربرداري جنبه آموزش��ي دارد ،با مجوز مدير
گروه و به نحوي كه به هيچ عنوان هويت فرد قابل شناس��ايي نباش��د ميتوان
نسبت به تصويربرداري اقدام كرد كه در اين مورد انتشار تصاوير مورد نظر فقط
از س��وي دانشگاه مجاز بوده و اس��تفاده از آنها تنها به موارد آموزشي محدود
خواهد بود و اين تصاوير به هيچ وجه نبايد در شبكههاي اجتماعي ،اينترنتي،
تلفني ،خبري ،سايتهاي اينترنتي شخصي و مانند آن منتشر شود.

