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ایجاد فرصتهای بیشتر
برای فعالیت زنان

عضو شورای شهر تهران:

تیتر«همشهری»اشتباهبود
گزارش شهرداری را تأیید نکردم

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در همایش «سیاستهای کلی محیط زیست ،اجرا و نظارت»:

برجام به داد محیط زیست رسید
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی بــا تأکیــد بــر
اهمیــت منابــع آبــی گفــت :آبخــوانداری و
آبخیــزداری بســیار اهمیت دارد .مصــرف آب را
باید مدیریت کنیم و کشــاورزی مــا باید راندمان
مصرف آبش را افزایش دهد.
آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در همایش
سیاســتهای کلی محیط زیست ،اجرا و نظارت
ضمــن اشــاره بــه عملکــرد خــوب نهادهــا در
حــوزه این سیاســتها گفــت :ما اصــل  ۴۴را هم
کــه بــا تفســیر درســتی از سیاســتهای رهبــری
فراهم شــده بــود ،آمــاده کــرده بودیــم و اگر آن
نیز همینطور که شــما سیاســتهای کلی محیط
زیســت را پیگیــری میکنیــد ،پیگیری شــده بود،
امروز اقتصاد ما کامالً رقابتی بود ،اما متأســفانه
ایــن طــور نیســت و بســیاری از سیاســتها فقط
اسمی از آنها در نوشتهها است.
ایــن همایــش روز گذشــته در محل مجلس
قدیــم بــا حضــور رئیــس مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،دبیــر مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،دادســتان کل کشــور ،نایــب
رئیس مجلس شــورای اسالمی و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست برگزار شد .رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در این همایش افزود:
تالشــی کــه محیط زیســت کــرد که هــم در تهیه
بندها و هم در پخته کردن آنها و هم در تصویب
آن در مجمــع نقش داشــتند ،کار بســیار مهمی
اســت و در زمان مناســبی هم انجام شده است.
وی ادامــه داد :اگــر االن دنیا نفهمیده بود که چه
بر ســرش میآیــد و چه آینــده بدی را بــا اعمال
خودش بــرای کره خاکی و آبی بــه وجود خواهد
آورد ،کار بــه ایــن خوبی پیشــرفت نمیکرد .قبالً
تــاش میشــد امریــکا را هــم وادار کننــد به این
مســأله بپیونــدد ،اما حاضــر نبودنــد .چین هنوز
هــم برای پذیرفتــن این موضوع دشــواری دارد،
اما خوشــبختانه امروز دنیا فهمیده اســت و این
هــم طبیعت اوضــاع آفرینش اســت کــه گاهی
تا طبیعت به حد خطر نرســد ،مــردم و جامعه
آگاه نمیشــود .تا پریشــان نشــود کار ،به ســامان
نمیرســد .هر وقت دیدید بالهــا متراکم و انبوه
شــد ،منتظر رفع بال باشــید .آن زمــان هم مردم
به فکــر میافتنــد و راهکار پیــدا میکنند .رئیس
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام تأکیــد کرد:
خشکســالیها ،این آسیبهایی که به تاالبهای
مــا رســیده و کویرزایــی کــه رخ داده و ایــن هوای
آلــوده کــه مرتبــاً از زمین به آســمان گــرد و غبار
میفرســتد ،مــردم را قانع کــرده که بایــد فکری
کنیم زیــرا آلودگیها بســیاری از مردم را مریض
و فقیر کرده است.
وی ادامــه داد :دنیــا در آســتانه یــک حرکــت
اســت ،اما این حرکت کار آسانی نیست .اگر این
ســیلها ،طوفانهــا و اتفاقــات ســالهای اخیــر
رخ نــداده بــود ،آنهــا هم بــه این آســانی متوجه
نمیشــدند و بیشــتر خراب میکردنــد .در اخبار
خوانــدم ســالها اســت کــه کشــورهای زیــادی

بحــث میکننــد کــه در قطب جنــوب منطقهای
را مشــخص کنیــم کــه محفــوظ بمانــد و هیــچ
دســت انــدازی در آن رخ ندهد .یکی از مخالفان
سرسخت ،شــوروی سابق و حاال روســیه بود ،اما
ســرانجام  ۵۰کشور مرتبط اجماع کردند و ۱۵۰۰
کیلومتر را تصویب کردند که آنجا طبیعتش بهم
نخورد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفــت :به هر حــال مهمترین پیروزی این اســت
کــه امریــکا هم به پیمانی پیوســت کــه در دولت
ســازندگی نخســتین اجالســش را در آرژانتیــن
داشــتیم ،امــا آنطور کــه باید جدی گرفته نشــد.
ایــن بــار پیمــان پاریــس جدیتــر گرفته شــده و
سهمبندی خوبی شده و پیمانهای دیگری هم
الزم است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تصریح کرد :اگر
میدانســتیم آلودگی هوا چه بر ســر مــا میآورد
اجازه نمیدادیم موتورسیکلتهایی که به اندازه
یک اتوبوس آلودگی ایجاد میکنند ،حرکت کنند
یا ماشــینهایی تولید کنیم که این همه سوخت
مصرف و آلودگی تولید میکنند.
محیطزیسترانمیتوانمنطقهایحفظکرد
وی ادامه داد :باید از مســائل اساســی حرف
بزنیــم .باید کاری کنیم یک مســأله ،ســوخت و
انرژی اســت با این شــکل کــه االن انــرژی تولید
میکنیــم یعنــی بــا ســوخت فســیلی و آن هــم
ناقص ،خطر ایجاد میکنیم خیلی وقت اســت
دنیا دنبال منبع انرژی اســت کــه آلودگی ایجاد
نکنــد .مســأله دیگــر آب اســت .در کشــورهایی
کــه دائــم بارندگــی و منابــع آبــی دارنــد خیلــی
محســوس نیســت ،اما حاال دیگر همه کشــورها
فهمیدهانــد کــه محیــط زیســت را نمیتــوان
منطقــهای حفظ کــرد ما هر چه محیط زیســت
خــود را حفــظ کنیم ،وقتی همســایگان ما آلوده
باشــند ،ایــن آلودگــی به ایــران منتقل میشــود
یعنی دنیا از این نظر هم دهکده کوچکی اســت
و کــم کــم دنیا بــرای آلــوده کردن مجــازات هم
تعییــن میکند.آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی
تصریح کرد :در مســأله آب هم باید ببینیم چه
کنیــم کــه آب ارزان و فراوان در اختیار بشــر قرار
بگیــرد .مــا از لحــاظ وظیفــه دانشــگاهی به فکر
افتادیــم در دانشــگاه آزاد سیاســتگذاری کنیم و
در راههای حفظ محیط زیســت گامهای بزرگی
برداریــم کــه یکــی همین مســأله انرژی اســت.
خوشــبختانه حــوادث اخیر و برجام هــم به داد
ما رســید .االن چند کشــور پیشــرفته دنیا شریک
شــدهاند و با این شعار که خورشید را روی زمین
بیاوریــم ،صنعتــی را دنبــال میکننــد ،خیلــی
هزینــه کردهانــد و فرضیههــا درســت کردهاند و
نشــد ،امــا حاال رســیدهاند کــه یک نیــروگاه ۵۰۰
مگاواتــی در جنــوب فرانســه میســازند کــه ۵۰
درصــد هــم پیشــرفت کــرده و قــرار اســت نه از
نوع شــکاف هســتهای بلکــه از گداخت و جوش
هســتهای انرژی عظیــم را تولید کننــد .ما هم از
همان زمان به فکر افتادیم و در دانشــگاه آزاد با

کار روی پالســما شــروع کردیم و االن حرف اول
پالسما در کشور را میزنیم.
مالچ پاشــی بــرای کاهش غبار خــودش بالی
دیگری است
وی افزود :برای مســأله آب هم مدتی اســت
که در شرکتهای دانش بنیان یعنی حدود هزار
شــرکت و  ۷۵۰۰آزمایشــگاه روی مســأله آب کار
میکنیــم .ما قبالً غبارها را با مالچپاشــی تثبیت
میکردیــم ،اما این خودش بــای دیگری ایجاد
میکــرد .االن بــه مــوادی رســیدهایم کــه بــدون
آلودگــی خاک را تثبیت میکنــد .االن زمینی ۵۰
هکتــاری را کــه کانون گــرد و غبار بــوده آزمایش
کردیم و کامالً تثبیت شده است.
نمــی دانم چــرا این سیاســت آبخــوانداری
فراموش شد
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه
دســتگاههای مــا وظیفه ســنگینی دارنــد ،اظهار
داشــت :ما قبالً فکرهایی برای مســأله آب کرده
بودیــم کــه متأســفانه ماند و از دســت مــا رفت.
یکی از راههای بســیار ارزان ،آبخوانداری اســت
که من نمیدانم چرا این سیاســت آبخوانداری
فراموش شد .باید این آبخوان داری را احیا کنیم
البته راهکار فوریتر ما االن آن اســت که مصرف
آب را کاهش دهیم .گیاههایی که آب کافی دارند
آن را درست مصرف میکنند ،اما در کشور ما که
 ۹۵درصــد آب آن را کشــاورزی میبــرد راندمان
پایینــی دارد که میتوان راندمانش را دســتکم
 ۳برابر کرد .ما قدر آب را در گذشــته ندانستیم و
تازه امروز کم کم میفهمیم.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
پایان خاطرنشان کرد :بقیه سیاستهای کلی که
در بخشهای مختلف ابالغ شــده ،نیز باید مثل
محیط زیســت که آن را پیگیری میکند و امسال
گــزارش یکسالهشــان مــا را خوشــحال میکنــد،
پیگیری شــود .بقیه سیاستها هم عالمانه تهیه
شده و اگر همه این سیاستها را مبنا قرار دهیم
آن زمان است که توسعه پایدار خواهیم داشت.

توســعه پایدار تنها با محیط زیســت نمیشود و
خیلــی چیزها را بایــد رعایت کنیم تا به توســعه
پایدار برسیم.
ابتکار :انتشار اطلس مناطق حفاظت شده
کشور بزودی
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
نیزبــا بیان اینکه ابــاغ اهداف توســعه پایدار در
ســال گذشــته اتفــاق مثبتی بــود که همزمــان با
ابــاغ سیاســتهای کلی محیط زیســت صورت
گرفت ،گفت :همزمان با ابالغ این سیاستها دو
جهتگیری خوب جهانی داشتیم ،عالوه بر این،
این موضوع با تصویب برنامه ششــم توســعه و
سیاستهای اقتصاد مقاومتی همراه و همزمان
شــد.هرچند گله داریم که در بطن سیاستهای
اقتصاد مقاومتی به محیط زیســت توجه نشــده
است.معصومه ابتکار با بیان اینکه مسأله تغییر
اقلیم امروزه مســأله روز دنیاست گفت :در حال
حاضر بیش از  1.5درجه افزایش دما را در کشور
تجربــه میکنیــم .عالوه بــر آن کاهش بــارش را
نیز در  30ســال گذشته داشتهایم .اینها مسائلی
است که برای همگان قطعی و مشهود است.
ابتــکار با بیــان اینکه اگر امــروز کیفیت هوا در
کالنشهرها نسبت به سه سال گذشته بهبود پیدا
کرده اســت ،مربوط به اقداماتی است که در این
دولت اجرایی شده است ،افزود :میتوانیم ادعا
کنیم که امســال نسبت به ســال  60 ،92روز بهتر
و سالمتر داشتهایم که این موضوع نشاندهنده
همکاری بین بخشی دستگاهها است.
ابتــکار با اشــاره به اینکــه روی اطلس محیط
زیست در بخشهای مختلف فعالیت میکنیم،
گفــت :روز گذشــته از اطلــس پســتانداران،
دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و ماهیان داخلی
ایــران که حاصــل تالش چندین ســاله محققان
داخلی و خارجی بود ،رونمایی شد .این اطلسها
میتواند محل تصمیمگیری برنامهریزان کشور
باشــد .همچنین اطلس مناطق حفاظت شــده
کشور که  11درصد از خاک ایران را در بر میگیرد،

معاون درمان وزیر بهداشت اعالم کرد

راهاندازی  714واحد اختصاصی زایمان و هزار تخت روانپزشکی در چند روز آینده

ایران

معاون درمان وزیر بهداشت روز گذشته در
حالی به بیســت و دومین نمایشگاه مطبوعات
آمد که حامل سه خبر جدید در حوزه معاونت
درمــان ایــن وزارتخانــه بــود .آن طــور کــه دکتر
محمــد آقاجانــی اعــام کرد ،قــرار اســت 714
واحــد اختصاصــی زایمــان در چنــد روز آینــده
در  132شــهر راهانــدازی شــود .ایــن نخســتین
خبــری بود که وی در بازدید از بیســت و دومین
نمایشگاه مطبوعات اعالم کرد.
بــه گزارش «ایران» و به گفته دکتر آقاجانی،
در مجموع هزار و  100واحد اختصاصی زایمان
تــا پایان دولــت یازدهم ایجاد خواهد شــد و در
چند روز آینده ما شاهد راهاندازی این واحدهای
اختصاصی زایمان خواهیم بود.
او در ادامه این را هم به حرف هایش اضافه
کــرد کــه ایــن واحدهــای اختصاصــی زایمــان،
مــادران بــاردار را بــه انجــام زایمــان طبیعــی
ترغیب خواهد کرد و عالوه بر آن با فراهم کردن
فضای اختصاصی نه تنه ا شأن مادران باردار را
تکریم میکند بلکه به کاهش خطاهای انسانی
نیــز منجــر خواهد شــد .واحدهــای اختصاصی

زایمــان همچنین امکان حضور همــراه در کنار
مادر بــاردار را فراهــم ســاخته و از عفونتهای
بیمارستانی پیشگیری میکند.
خبــر دوم معــاون درمان وزیر بهداشــت به
حوزه پر چالش روانپزشــکی مربوط میشــد .او
گفت :در روزهای آینده هزار تخت روانپزشــکی
جدید در  78شهر افتتاح خواهد شد.
دکتــر آقاجانــی در ادامــه بــه موضــوع
اصــاح ویزیتهــای بســتری بــرای گروههــای
روانپزشــکی اشــاره کــرد و گفــت« :هــم اکنــون
رقــم نــرخ اقامــت بیمار یــا همــان هتلینگ در
بیمارســتانهای روانپزشــکی اصالح شــده و 12
خدمت روانپزشــکی و روان درمانــی وارد کتاب
ارزشــگذاری نسبی خدمات شــدهاند ،بر همین
اســاس رقم ویزیت و مشــاوره روانپزشکی به 9
«کا» افزایش یافته است».او در ادامه همچنین
از پایلــوت برنامــه مراقبتهای بیمــاران روانی
پس از ترخیص نیز خبر داد.
نتایــج حاصــل از اجــرای دو برنامــه بــزرگ
ملی تحت عنوان برنامه ملی درمان سکتههای
مغــزی و قلبی ،خبر ســوم معاون درمــان وزیر

بهداشــت بود .بــه گفته دکتــر آقاجانــی ،نتایج
حاصل از اجرای این برنامه که از ســال گذشــته
در  55بیمارســتان آغاز شده نشــان داد 10هزار
بیمــار دچــار ســکته حــاد قلبــی ،تحــت درمان
پیشرفته در این بیمارستانها قرار گرفتهاند .به
عبارتــی چنانچه بیمــار دچار ســکته قلبی در 6
ساعت اولیه به بیمارستان انتقال یابد میتوان

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
شهرســتانهای بابلســر و فریدونکنــار گفــت
کــه شــکارچیان غیرمجــاز دو شــب قبــل
تعــداد زیــادی غــاز وحشــی را در فریدونکنار و
محمودآباد قتل عام کردند.
ناصــر کیایــی افــزود :ایــن شــکارچیان بــا
اســتفاده از روشهای صید «گــذر» و «کرس»
در شــب اقــدام بــه شــکار غازهای وحشــی در
«ســوته» و «رودبســت» فریدونکنار و «حسین
آبــاد» و «ازبــاران» محمودآبــاد کردنــد .او
ادامــه داد :شــکارچیان شــب و زمــان امنیــت

قائم مقام شهرداری منطقه  11گفت:
مصوبه شــورای تأمین شهرســتان تهران
دربــاره تخریــب طبقه هفتم ســاختمان
عالءالدین روزگذشته به شهرداری منطقه
 11ارســال شــد.وحیدرضا محمــدی قائم
مقام شــهرداری منطقه  11در گفتوگو با
ایسنا ،ضمن بیان این خبر افزود :مصوبه
فوق الذکر دارای  5بند اســت و شهرداری
منطقــه  11درحــال تمهیــدات الزم برای
اجرای رأی کمیسیون ماده  100است.وی
اظهارکرد :با توجه به آنکه باید تمهیدات
شــورای تأمیــن نیــز مــد نظــر قــرار گیرد؛
لــذا اجــرای حکم تخریب طبقه  7پاســاژ
عالءالدین مســتلزم طی مدت زمان الزم
خواهد بود.

هشدار وزارت بهداشت درباره
ب معدنیهای لوکس
سالمت آ 

با گذاشــتن «اســتنت قلبی »رگهای مســدود
بیمــار را بــاز کــرد.او ایــن را هــم گفت کــه همه
هزینههــای درمــان ســکتههای قلبــی و مغزی
در  55بیمارســتان تحت پوشــش طــرح تحول
ســامت و بیمههــای پایــه قــرار دارنــد و بیمار
حــدود  400تا  500هزار تومان باید برای درمان
تخصصی سکته قلبی و مغزی بپردازد.

قتلعام شبانه غازهای وحشی در مازندران
پرنــدگان مبــادرت بــه شــکار غازهای وحشــی
کردند؛ درحالی که شــکار پرندگان هنگام شب
غیرقانونــی اســت .او بــدون اشــاره بــه تعــداد
غازهــای وحشــی شــکار شــده در صیــد شــب
گذشــته این مناطق ،گفت که حدود  30صیاد
حوزه استحفاظی بابلســر و فریدونکنار در این
شــکار حضــور داشــتند .وی افــزود :بــا دســتور
دادســتانی ،روز گذشــته گروه  50نفــره از یگان
حفاظت محیط زیست مازندران دامهای این
صیــادان را در چهار منطقه ذکر شــده تخریب
کردند.

به زودی منتشر خواهد شد.
محسن رضایی :سریالی بودن برخی اتفاقات
محیط زیستی احتیاج به بررسی امنیتی دارد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در
این همایش با تأکید بر اینکه خأل رصد تهدیدات
محیط زیســتی در کشــور وجود دارد ،اظهار کرد:
در زمینه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست
احتیــاج به ضابط قــوه قضائیه در حــوزه محیط
زیســت داریم و باید پلیــس تخصصی برای این
موضوع ایجاد شود.
محســن رضایی افزود :آتش ســوزی پیدرپی
جنگلها ممکن اســت کــه در اثــر افزایش درجه
حرارت هوا باشــد ولی وقتی این اتفاق به صورت
سریالی صورت میگیرد احتیاج به نگاه و بررسی
امنیتی و سیاسی دارد .نمیتوان همه این موضوع
را به عوامل طبیعی ارتباط داد بنابراین خأل رصد
تهدیــدات محیط زیســتی در کشــور وجــود دارد و
بهترین بخش برای پیگیری این موضوع سازمان
حفاظت محیط زیست است .رصد امنیت محیط
زیســتی بایــد بــا همــکاری دســتگاههای امنیتــی
صــورت گیرد و افرادی کــه در آن کار میکنند باید
هم کارشــناس محیط زیستی باشــند و هم جنبه
امنیتــی داشــته باشــند .دبیــر مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام اظهار کــرد :طی  10ســال آینده
مطالعــات خودمــان را روی سیاســتهای کلــی
محیط زیست ادامه خواهیم داد تا در صورت نیاز
تغییرات و اصالحات سیاستها صورت گیرد.
پزشــکیان :آمادگــی مجلــس بــرای تصویب
قوانینزیستمحیطی
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی
نیــز بــا تأکیــد بــر تدویــن برنامههــای راهبــردی
بــرای حمایــت از محیــط زیســت تصریــح کرد:
نماینــدگان مجلس آمادگی دارنــد هر قانونی را
برای حمایت از این حوزه تصویب کنند.مسعود
پزشکیان افزود :در شــرایط کنونی الیحه خاک و
آب در مجلس مطرح اســت و نمایندگان مردم
در خانه ملت آمادگــی دارند ،هر قانونی را برای
حمایت از این حوزه تصویب کنند.
دادســتان کل کشــور :دســتگاههای دولتی در
تخریب طبیعت مسابقه گذاشته اند
دادســتان کل کشــور روز گذشــته بــا حضــور
در همایــش سیاســتهای کلــی محیط زیســت
گفــت :بــا تمــام احترامــی کــه بــرای ریاســت
ســازمان حفاظت محیط زیســت قائل هستیم
امــا باید بگویم این ســازمان در انجــام وظایف
خــود موفــق نبــوده اســت .حجتاالســام
«محمدجعفــر منتظری» افزود :البته اقدامات
انجام شــده توســط این ســازمان را هــم نادیده
نمیگیریــم امــا در جامعــه دیــده میشــود کــه
عملکــرد آن خــوب نبــوده اســت .وی افــزود:
شــاهد تجاوزاتــی به منابع طبیعــی ،جنگلها و
اراضی ملی هستیم که جلوگیری از آنها یکی از
وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و سایر
دستگاههای مرتبط است.

اجرای حکم تخریب
دو طبقه پاساژ عالءالدین

فضای مجازی

عضـــــــــــــو شورای اسالمی شهر تهران گفت :در انعکاس سخنانم
در روزنامه همشــهری اشتباهی شــده بود که کل فحوای سخن مرا
به سوی دیگری برده است و این درحالی است که مراد از آن تأیید
گزارش شهرداری نبود.
احمــد مســجد جامعــی در ســیصد و ســومین جلســه شــورا با
اشــاره به انعکاس سخنانش در جلسه گذشته شورا توسط روزنامه
همشــهری ،گفت :در گزارش منتشر شده در صفحه و تیتر نخست
روزنامه همشــهری مورخ  ۱۲آبان در انعکاس ســخنانم اشــتباهی
رخ داده کــه منظور متفاوتــی را به ذهن متبــادر میکند .وی ادامه
داد :در گــزارش منتشــره کــه مربــوط بــه گزارش شــهردار به شــورا
دربــاره پرونده تســهیالت مســکن بــود از زبان من آمــده «حاال که
تقریبــاً فهمیدیــم واقعیــت ماجرای ایــن پرونده از چه قرار اســت
بهتر است در این مسأله کوتاه بیاییم » که این گفته ذهن مخاطب
را بــه این ســو میبــرد که ایــن اظهــارات ،ناظر بــه تأییــد عملکرد
شــهرداری در این پرونده است .عضو شــورای اسالمی شهر تهران
افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه ایــن بخــش از ســخنان مــن هیچ
ارتباطی با این موضوع نداشــت .در آن جلســه از شــاکیان محترم
پرونده آقای یاشــار ســلطانی خواســتم «حاال که تقریبــاً فهمیدیم
واقعیت ماجرای این پرونده از چه قرار اســت در این مســأله کوتاه
بیاییــد» .پــر واضــح اســت بیــن عبــارت «کوتــاه بیاییــد» و «کوتاه
بیاییم» ،تفاوت معناداری وجود دارد.
مســجد جامعی در ادامه گفت :در جلســه گذشته در خصوص
عملکرد شهرداری گفته شد که این بحث کارشناسی است و نیازی
بــه این همه هیجان در طرح مســائل وجود نــدارد.وی عنوان کرد:
بحــث تعاونیها هم که از ابتــدا چندان مطرح نبود و در خصوص
افــراد هــم آقای شــهردار گفتند تاکنــون تعدادی از احــکام را بعد
از اعــام نظــر دادســتانی لغــو کردنــد که ایــن خود مؤیــد تخلف و
تخفیفهــای خارج از عــرف بوده است.مســجد جامعی در ادامه
ســخنان خود از روند تملک و بازســازی منزل شــهید تندگویان در
خانی آباد انتقاد کرد و خواســتار تســریع در این امر شــد.وی گفت:
تنها وزیری که در جمهوری اســامی ایران به اســارت گرفته شده و
بعد به شــهادت رسیده شهید تندگویان اســت و لذا شایسته است
در حفظ آثار به جا مانده از وی در راســتای زنده نگاه داشــتن یاد و
خاطره این شهید بزرگوار بیشتر بکوشیم.مسجد جامعی در ادامه
گفت :جا دارد تشــکری هم از شــهردار منطقه  ۱۵داشته باشم چرا
کــه در تهرانگــردی روز جمعــه وقتی از کوچــه اوراقچیهــا بازدید
میکردیــم بــا جمعیت زیادی از معتــادان مواجه شــدیم ،در این
میان شــخصی بــه ما مراجعه کــرد که ســابقه رزمندگی و اســارت
داشــت و بــر اســاس اظهاراتــش بــه واســطه عارضههای ناشــی از
اســارت به دام اعتیاد افتاده ،شــهردار منطقه هــم در کمال صبر و
متانت شــنونده درد دل این افراد طرد شــده از جامعه بود و آنها
را راهنمایی کرد که حتی به دفترش مراجعه کنند تا به آنان کمک
کند که این رفتار شهردار شایسته قدردانی است.
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ایرنا

همــان طور کــه قابل پیشبینــی بود ،خانــم دکتر زهرا
احمدیپور با حکــم رئیس جمهوری بهعنوان معاون
رئیــس جمهــوری و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری منصوب و مشــغول بهکار
شــد.در خصــوص این انتصاب ذکــر نکاتــی را خالی از
محمدرضاپوینده
مدیرعاملصندوق
فایده نمیبینم.
احیاوبهرهبرداریاز
تاکنــون نظــام تصمیمگیــری کشــور از اعتمــاد بــه
اماکنتاریخی
وفرهنگی
ظرفیــت عظیــم زنــان و بانــوان کشــور در عرصههــای
مختلف دانشــگاهی ،اقتصــادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
ورزشی ،سیاسی و مدیریتی متضرر نشده و همواره زنان به این اعتماد پاسخ
درخور و مناسبی دادهاند.
مصادیق آن را در تمام دولتها و در این دولت نیز هماکنون در مدیریت
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،معاونت امــور زنــان در نماینــدگان زن
مجلس شــورای اســامی ،مدیریت خیریه عظیم محک و صدها مورد دیگر
میتوان دید.رئیس جمهوری دکتر حســن روحانی در شــعارهای انتخاباتی
خــود بدرســتی بر اســتفاده از ظرفیت عظیم و ارزشــمند نیمــی از جمعیت
کشــور اشــاره نموده و عنوان داشــتهاند «دولت تدبیر و امید ،دولتی است که
فرصت برابر برای زنان و مردان ایجاد میکند ،اگر زنان نقش برابری در رشد
اجتماعی و توســعه دارنــد ،پس باید دارای حقــوق و فرصتهای برابری در
کنار مردان باشند».
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری با گذشت سه سال
از عمر دولت یازدهم هماکنون در جایگاه یک دستگاه اجرایی برتر مشغول
نقش آفرینی اســت لذا ضروری اســت تمامی دســت اندرکاران بخشهای
مختلف هر ســه حوزه تخصصی در داخل و خارج از ســازمان در مسیر ادامه
روند توسعه و تحول فعلی یاریگر مدیریت عالی سازمان باشند.
یک بررسی اجمالی در سطح سازمان حاکی از این واقعیت است ،زنانی
تاکنون عهده دار مدیریتهای میانی چه در سطح صف و چه ستاد بودهاند،
بویــژه در دولت یازدهم که مدیریت برخــی ادارات کل امور بینالملل ،امور
اداری ،صنایع دســتی و امور زنان برعهده زنان اســت ،از عملکرد قابل دفاع
و مناســبی برخوردار هســتند.در حدود  20ســال قبل و در ســال  1376خانم
دکتر زهرا احمدیپور بهعنوان مدیر کل تقســیمات کشــوری در وزارت کشور
مشــغول بــه فعالیــت بــوده و پــس از آن نیــز در ســطوح مختلــف اجرایی و
دانشگاهی عهده دار مسئولیتهای مختلف بوده و دارای تجربیات مدیریتی
ارزشــمندی هســتند که در صورت حمایــت همه جانبه دولت از ایشــان افق
روشــنی پیــش روی ســازمان خواهــد بود.شــاخصها و آمارهــای داخلــی و
بینالمللــی از وضعیت کنونی ایران حاکی از وضعیت مطلوبتر و آیندهای
بهتر اســت .شــرایط ملی و بینالمللی پس از برجام بستر الزم برای تحرک
و پویایی و تنظیم ارتباطات در تمامی ســطوح بویژه در امر میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری را مهیا ساخته که ضروری است بخش خصوصی
و دولتــی خــود را بــا شــرایط جدیــد تطبیــق داده و بهدنبال توســعه و تأمین
زیرســاختهای الزم باشــند.کامالً پیداســت افق چشمانداز کشــور عزیزمان
ایران ،در هر سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
روشن و رو به جلو است.
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هرچنــد هنــوز هــم آبهــای
بســتهبندی لوکــس بــا قیمتهــای ۶۰
هــزار تومانــی در ســوپرمارکتها و
رستورانهای شمال شهر تهران عرضه
میشــوند ،اما رئیس سازمان غذا و دارو
به طــور صریح نســبت بــه تقلبی بودن
این محصول هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،رئیس ســازمان غذا
و دارو بــا بیان اینکــه این آبهای معدنی
گرانقیمــت و وارداتــی بیشــتر در برخی از
سوپر مارکتهای شمال شهر تهران دیده
میشــوند ،گفــت :ایــن آبها هــم مانند
ســایر کاالهــای قاچاقــی اســت کــه وجود
دارد .البته باید توجه کرد که سهم قاچاق
آنها بویژه در زمینه آبهای بستهبندی و
وارداتی آنقدرها زیاد نیست.
دکتر دیناروند افــزود :این آبها مورد
تأیید ســازمان غــذا و دارو نیســتند و جزو
کاالهای قاچاق محسوب میشوند و باید
توجــه کرد که احتمال تقلــب در کاالهای
قاچاق بسیار زیاد است.

