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وعــده همسانســازي حقوقهــا :آقــاي عدنــي از کــرج در
سالم
تماس با ســتون سالم ايران اظهار داشــتند که اگر از  10سال
ايران
قبل که قول همسانسازي حقوقها را دادند ،اجرا ميکردند
و ســالي  10درصد هم افزايش حقوق انجام ميگرفت ،االن
ما در رفاه بوديم ،اما هنوز با همان وعدههاي  10ســال پيش
روبهرو هستيم .لطفاً به داد ما بازنشستگان برسيد.
واريــز يارانهها به حســاب شــخصي :آقــاي عليرضايي در
تلفن تماس:
 88769075تماس با ســتون ســام ايران اظهار داشــتند که ميخواستم
پيشــنهاد کنم کــه يارانــه هر شــخص را به حســاب خودش
بريزنــد .در حــال حاضر همــه براي خود يک حســاب و يک
کارت دارند و اگر کسي ازدواج و از خانوادهاش جدا شد ،ديگر
نيازي نيست براي دريافت يارانه پيگيري انجام دهد و مشکلي نخواهد داشت.
بيمارستانآيتاهللکاشانيخزانه:آقاي قاسميان نيز چنين بيان کردند که همسر
بنــده در ماه آينده وقت زايمان دارد ،به همين دليل چند ماه پيش در بيمارســتان
آيتاهلل کاشــاني خزانه پرونده تشــکيل دادهايم و حال که يک ماه به زايمان مانده
است ،بيمارستان اعالم ميکند که ديگر عمل زايمان انجام نميدهند .اين تصميم
ناگهاني باعث بروز مشــکالتي براي ما و کســاني که در اين بيمارستان پرونده دارند
شدهاست و با توجه به زمان اندک باقيمانده بايد دنبال بيمارستان ديگري باشيم
که شايد با شرايط برخي سازگار نباشد .درخواست پيگيري داريم.
رئیس اورژانس کشور خبر داد

اخبار

افزایش پایگاههای امداد هوایی
اورژانس تا پایان سال

سرپرســت اورژانــس کشــور ضمــن تشــریح محورهای
ششــمین گردهمایی بینالمللی ایمنی راهها و سومین
گردهمایــی بینالمللی نروتروما ،گفت :در حال حاضر
 ۳۰پایگاه اورژانس هوایی در کشــور وجود دارد که تا عید نوروز چند پایگاه دیگر را
هم به آنها اضافه میکنیم.به گزارش ایسنا ،دکتر پیرحسین کولیوند در ششمین
گردهمایــی بینالمللی ایمنی راهها و ســومین گردهمایــی بینالمللی نروتروما،
یکی از محورهای اصلی این کنگره را ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از تصادفات
و عوارض ناشــی از تروما دانســت و گفت :همچنین ارائه راههای بازتوانی پس از
ضربــه ،پیگیریهــای پــس از ضربــه ،بررســی موانع و مشــکالت امدادرســانی در
حوادث ترافیکی و ...از مهمترین محورهای این همایش هســتند.وی افزود :باید
توجه کرد که موضوع بســیار مهم در بحث پیشــگیری از تروما ،اســتفاده از نقش
آموزش همگانی اســت که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام دهیم.کولیوند
با بیان اینکه اورژانس هیچگاه عامل بروز حادثه نیســت ،اما در زمان حادثه وارد
عمل میشود ،گفت :باید ارزیابی کنیم که ما چقدر در زمینه آموزشهای همگانی
برای پیشگیری از تصادفات موفق بودهایم .در عین حال بحث ارزیابی وضعیت
کلــی اصــول ایمنی راهها نیز در دســتور کار این کنگــره قــرار دارد.وی یکی دیگر از
محورهای این کنگره را ایمنی موتورسواران اعالم کرد و افزود :یکی از مشکالت ما
این است که موتورسواران در سطح شهرها پراکندهاند و امکان مدیریت در سطح
شهر را از ما میگیرند .همچنین محورهایی مانند ارتقای سطح فرهنگ رانندگی
و بررسی راهکارهای قانونی برای کاهش تصادفات از جمله محورهای این کنگره
به شــمار میآینــد.وی از وجود  ۳۰پایگاه امداد هوایی در کشــور خبــر داد و گفت:
تــا زمــان عید نوروز نیز چند پایــگاه هوایی دیگر به نــاوگان اورژانس هوایی اضافه
میکنیــم تــا بتوانیم با افزایــش ناوگان آمبوالنــس هوایی وضعیت امدادرســانی
را بهبود بخشــیم .در ادامه این مراســم ســردار انصاری ،قائم مقام سازمان بنیاد
شــهید و امور ایثارگران کشــور گفت :در ماده  ۱۲۳برنامه ششم توسعه اعالم شده
که باید تلفات رانندگی نسبت به  ۱۰هزار خودرو به میزان  ۳۱درصد کاهش یابد،
بر این اساس در حال حاضر  ۵.۸کشته در هر  ۱۰هزار وسیله نقلیه داریم که اگر به
این هدف برسیم این میزان به چهار کشته کاهش مییابد.
وی افــزود :بایــد توجــه کرد کــه افزایش هماهنگی بین دســتگاهی و اســتفاده
از فناوریهــای نویــن و همچنیــن تصویب قوانیــن و مقررات مناســب و توجه به
آموزش و فرهنگسازی باعث کاهش تصادفات و حوادث ترافیکی خواهد شد.

پیش ثبتنام در مدارس غیردولتی ممنوع است

نایب رئیس کمیسیون اصل  90مجلس:

دفاتر اسناد رسمی
مسئول تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو هستند

نایــب رئیس کمیســیون اصل نــود مجلس با تأکید بــر اینکه تنظیم و ثبت ســند
مالکیت خودرو باید در دفاتر اســناد رســمی انجام گیرد ،گفت :مســئوالن ناجا به
جای تأمین منافع بخشی خود به دنبال تحقق حقوق عموم مردم باشند.فرهاد
تجری واکنش به ســخنان ســخنگوی ناجا مبنی بر اینکه سند ســبز خودرو معتبر
بــوده و کانــون ســردفترداران نباید بــرای مردم بحــران ذهنی ایجــاد کنند ،گفت:
بــرای نقل و انتقــال خودرو و تنظیم ســند معامله مالکیت خــودرو باید به دفاتر
اســناد رسمی مراجعه کرد ،این همان تصمیمی است که در کمیسیون اصل نود
مجلس گرفته و ابالغ شد.
نماینــده مردم قصرشــیرین ،ســرپل ذهــاب و گیالنغرب در مجلس شــورای
اسالمی تصریح کرد :صدور کارت ،احراز هویت و اصالت و فک پالک اما همچنان
از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است و تغییری در آنها صورت نگرفته است و به
موجب ارائه کارت معاینه و تأیید معامله از ســوی نیروی انتظامی ســند رســمی
مالکیت در دفاتر اســناد رســمی باید تنظیم و ثبت شــود.وی با یادآوری اینکه بر
اســاس قانــون نیــروی انتظامی موظف به تنظیم ســند رســمی مالکیــت خودرو
نیست ،گفت :تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو اقدامی تخصصی است که باید
در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد ،مسئوالن ناجا نیز به جای تأمین منافع
بخشــی خود باید به دنبال تحقق حقوق عموم مردم باشند.تجری گفت :نیروی
انتظامی برای تنظیم سند و ثبت مالکیت نیروی متخصص نداشته و میبایست
در ایــن بخش از ظرفیت دفاتر اســناد رســمی بهره گیرد ،متأســفانه دخالتها و
اجازه ندادنها یا ورود ناصواب نیروی انتظامی ســبب ضایع شــدن حقوق مردم
و نهایتــاً افزایش پروندهها در محاکم قضایی شــده اســت.این نماینــده مردم در
مجلس شــورای اســامی ،یادآور شــد :امروزه در برخی موارد خــودرو بعد از پنج
مرتبه خرید و فروش به دلیل نداشتن سند ثبت رسمی با مشکل مواجه و سبب
سردرگمی و ایجاد مشکل برای مردم شده است.
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ارزیابی موافقان و مخالفان از طرح جدید مجلس برای تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی :

اختیارات و بودجه محیط زیست را زیاد کنید ،ادغام الزم نیست
مژگان جمشیدی

برای چندمین بار در  35سال گذشته،
نمایندگان مردم روز سهشــنبه طرحی
را بــه هیــأت رئیســه مجلــس تقدیــم
کردنــد که هدفــش ادغام دو ســازمان
محیــط زیســت و جنگلهــا و مراتــع
و تشــکیل وزارت «محیــط زیســت و
منابــع طبیعــی» بــود .ایــن طــرح کــه
تاکنــون بــه عناویــن و اشــکال مختلف
از ســوی دولتهــا و نماینــدگان مــردم
ارائه شــده هر بار با واکنشهای زیادی
در بیــن موافقــان و مخالفــان مواجــه
شــده اســت و این بار نیز برخــی مانند
رئیــس «انجمــن علمــی جنگلبانــی
کشــور» ،تشــکیل وزارتخانه را تهدید و
برخی دیگر همچــون رئیس «انجمن
علمــی ارزیابــی محیــط زیســت» آن
را فرصــت تلقــی کردهاند .امــا گروهی
هــم هســتند کــه معتقدند تــا زمانیکه
تغییری بنیادین در بــاور برنامهریزان،
دولتمــردان ،قانــــــــــــــــــــــــونگذاران و
سیاســتگذاران کشور نسبت به اهمیت
محیط زیســت ایجاد نشود و اختیارات
قانونی و بودجه این دو نهاد ارتقا نیابد
تشــکیل وزارتخانــه و ادغــام تأثیــری
ندارد و تنها به بار مشکالت میافزاید.
در همیــن حــال مجیــد مخــدوم،
رئیــس انجمن ارزیابی محیط زیســت
توگــو بــا «ایــران» میگوید :من
در گف 
صددرصــد بــا تشــکیل «وزارت منابع
طبیعــی و محیــط زیســت» موافقــم
چون در حال حاضر رئیس سازمان به
هیچ کس پاســخگو نیســت اما تشکیل
وزارتخانه ،وزیر را ملزم به پاســخگویی
در برابــر نمایندههــا میکنــد .از طرف
دیگر چون منابع طبیعی مالکیت 83
درصد اراضی کشور را بر عهده دارد اما
در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی
که خود یک دســتگاه بهرهبردار است،
اداره میشود ،آسیبهای زیادی از این

منظر متوجه طبیعت کشور شده حال
آنکــه ادغام این دو یعنی خارج شــدن
منابــع طبیعــی از زیــر ســلطه وزارت
جهاد و قدرتمند شدن محیط زیست.
ایــن اســتاد دانشــکده منابــع طبیعــی
دانشــگاه تهــران میافزاید :بررســیها
نشــان داده هــم اکنــون اداره محیــط
زیســت ایــران در دســت  58ســازمان
و ارگان مختلــف اســت و همیــن امــر
موجب نابســامانی وضعیت طبیعت
شــده که با ایــن ادغــام حداقل بخش
عمــدهای از مشــکل حــل میشــود.
اما هــادی کیــا دلیری ،رئیــس انجمن
جنگلبانی کشــور به «ایــران» میگوید:
ادغام منابع طبیعی در محیط زیست
برای هر دو بخش منشأ خیر است ولی
بــا تشــکیل وزارتخانــه مخالفــم ،چون
از ایــن پــس نمایندههــا هــر روز بــرای
اینکــه به مطالبات مختلفشــان برای
راهســازی و معــدن کاوی و ...دســت
یابند چون وزیر را مانع میبینند مرتباً
او را اســتیضاح کــرده تــا او را بــه عنوان
مانــع از ســرراه بردارند و این امر فشــار
را بــر مجموعــه محیط زیســت بیشــتر
میکند .رئیس دانشکده منابع طبیعی
دانشــگاه علــوم و تحقیقــات میگوید:
متأسفانه تجربیات تلخ  4دهه اخیر در
مجلس نشــان داده که اکثر نمایندهها
اعتقــادی بــه حفــظ محیــط زیســت
ندارند و گواه این مدعا قوانین طبیعت
ســتیز زیادی است که وضع کردهاند به
همیــن دلیــل بهتر اســت اگــر ادغامی
صــورت میگیــرد ذیــل نــام ســازمان
محیط زیست باشد نه وزارتخانه.
امــا فرهــاد دبیری ،معــاون محیط
طبیعــی ســازمان محیط زیســت نظر
دیگــری دارد و بــه «ایــران» میگویــد:
یــادم میآیــد در ســال  62تــا  63نیــز
طرح مشــابهی برای ادغــام این دو در
نخســتوزیری مطرح شد اما هدف نه
وزارتخانه بلکه سازمان محیط زیست

نیم نگاه

این طرح تاکنون به عناوین و اشــکال مختلف از ســوی دولتها و نمایندگان مردم ارائه شده هر بار با واکنشهای زیادی در بین موافقان و مخالفان
مواجه شــده اســت و این بار نیز برخــی مانند رئیس «انجمن علمی جنگلبانی کشــور» ،تشــکیل وزارتخانه را تهدید و برخــی دیگر همچون رئیس
«انجمن علمی ارزیابی محیط زیست» آن را فرصت تلقی کردهاند

و منابع طبیعی بــود و این ادغام برای
 3ماه اجرایی شد و بخشی از تشکیالت
منابــع طبیعی به محیط زیســت داده
شــد ولــی چــون تغییــری در بودجــه و
ســاختار صــورت نگرفــت ایــن ادغــام
متوقف شــد و از آن ســال تاکنون مرتباً
این موضوع مطرح شده است.
دبیــری کــه نخســتین حقوقــدان
محیــط زیســت کشــور اســت و تجربــه
مدیریــت در ســازمان محیــط زیســت
حتی پیــش از انقالب را هم در کارنامه
خــود دارد میافزایــد :در یک مطالعه
 102کشــور را بررســی کردیم تــا ببینیم
نهــاد محیطزیستیشــان وزارتخانــه
اســت یــا ســازمان کــه مشــخص شــد
عمدتــاً وزارت محیــط زیســت دارنــد
و چــون در اغلــب نقــاط دنیــا منابــع
طبیعــی را جزیــی از محیــط زیســت
میداننــد دیگــر اســم آن را در عنــوان
دســتگاه قید نمیکنند .اما اینکه کدام
بهتــر اســت بایــد بگویــم عمــاً تغییر
عنــوان و حتــی ادغــام مشــکلی را حل
نمیکند .چون وزارتخانه شدن ،دلیلی
بر افزایش بودجه نیســت چون همین

االن صدا و ســیما و برنامه و بودجه که
ســازمان هستند ،بودجهشــان باالست
بنابراین اگر استنباط غلط برنامهریزان
از محیــط زیســت اصــاح نشــود
وزارتخانه هم که بشــویم بودجهای به
محیط زیست نمیدهند.
دبیری میگویــد :تا وقتی اختیارات
محیــط زیســت و اقتــدار آن بــه لحاظ
قانونی ارتقا نیابد ادغام تأثیری ندارد.
بــرای مثــال ببینیــد در ژاپــن وزارت
محیط زیســت چنــان قدرتــی دارد که
اگر با یک کارخانه آالینده مواجه شــود
نه شــکایت میکند نــه اخطار میدهد
در جــا کارخانــه را تعطیــل میکنــد
امــا مــا چطور؟ پــس مســأله اختیــار و
قدرت قانونی است که قانونگذار به ما
میدهد و اعتباراتی که دولت میدهد.
ســید محمــد مجابــی ،معــاون
حقوقــی و پارلمانــی ســازمان محیــط
زیســت نیز به «ایــران» میگوید :طبق
اصــل  50قانون اساســی حفظ محیط
زیســت وظیفــه همگانــی اســت امــا
تاکنون اینگونه بوده که همه در تخریب
مشــارکت داشــتند به جــای حفاظت،

گالیه های مدیر مؤسسه از مشکالت اقتصادی

مشکل مالی برای نگهداری از  1750مددجو در کهریزک

مدیر مؤسســه خیریه کهریــزک با بیان
آنکــه  ۱۷۵۰نفر در آسایشــگاه کهریزک
زندگــی میکنند ،گفت :تنهــا  ۱۸درصد
از اعتبارات آسایشــگاه کهریزک توســط
نهادهای دولتی تأمین میشود.
محمدرضــا صوفینــژاد مدیــر
آسایشــگاه خیریه کهریزک در نشســت
خبــری کــه امــروز در حاشــیه بازدیــد
خبرنــگاران از ایــن مجموعــه صــورت
گرفــت گفت :قدمت آسایشــگاه خیریه
کهریــزک بــه  ۴۵ســال میرســد و طــی
 ۱۰ســال گذشــته نیز واحد شــماره  ۲آن
در محمدشــهر کرج شــروع به فعالیت
کرده اســت و امروز در مجموع به بیش
از  ۲۵۰۰نفــر خدمــات ارائــه میدهــد.
وی افــزود :در حــال حاضــر  ۱۷۵۰نفــر
در آسایشــگاه خیریــه کهریــزک اعــم
از معلــول ،ســالمند و بیمــا ر ام اس
زندگــی میکنند و با توجه به تعداد زیاد
آنهــا مطمئنــاً مشــکالت ،گرفتاریهــا و
نارســاییهایی در ایــن مجموعــه وجود
دارد.
مدیــر آسایشــگاه خیریــه کهریــزک
همچنین عنوان کرد :شــاخص پذیرش
در این آسایشــگاه بیکســی و فقر اســت
اما این موضوع باعث آن نشده است که
بگوییم تمامــی  ۱۷۵۰مددجوی حاضر
در این آسایشگاه این دو شاخصه را دارا
هســتند زیرا برخی از مددجویان حاضر
در آسایشــگاه بــا مقــام و منصبهــای
عالــی امــروز بــه هــر دلیلــی بــه اینجــا
رسیدهاند.
صوفینــژاد در ادامه ضمن تأکید بر
آنکه کهریزک محلی برای زندگی کردن
اســت نه زنــده ماندن گفــت ۶۰ :درصد
مددجویان حاضر در آسایشــگاه کنترل
ادرار ندارند به طوری که در ســال جاری
حــدود یک تا  ۱.۵میلیــارد تومان هزینه
پوشک این افراد شده است.
وی همچنیــن عنــوان کرد :متوســط
دریافتی مؤسسه کهریزک از هر مددجو

در ســال گذشــته  ۸۵هــزار تومــان بــود
زیــرا  ۸۰درصــد مددجویــان حاضــر در
آسایشــگاه هیــچ مبلغــی را پرداخــت
نمیکنند و تنهــا  ۲۰درصد مددجویان،
بازنشســتگانی هســتند کــه ماهیانــه
مبالغی را به آسایشگاه واریز میکنند.
مدیر آسایشــگاه خیریــه کهریزک با
بیــان اینکه آسایشــگاه به طور متوســط
ماهانــه دو میلیــون تومــان بــرای
هــر مددجــو هزینــه میکنــد ،عنــوان
کــرد :ســازمان بهزیســتی  ۱۰۰۰نفــر از
مددجویان حاضر در آسایشگاه را تحت
پوشــش خــود دارد و ماهیانــه  ۵۰۰هزار
تومــان بــرای هــر مددجو به آسایشــگاه
پرداخت میکند.
صوفینــژاد در ادامه با بیان آنکه در
حال حاضر آسایشــگاه کهریــزک دارای
 ۲۴واحــد آسایشــگاهی بــا ظرفیــت هر
واحــد حــدود  ۸۰نفر اســت کــه همگی
در منطقــه کهریــزک تهــران متمرکــز
شــدهاند گفــت :آسایشــگاه کهریــزک
آبــرو و عزت نظام اســت کــه در ابتدای
تأســیس -حــدود  ۴۵ســال قبــل -بــا ۶
مددجــو کار خــود را آغاز کــرد و امروز به
بیــش از  ۲۵۰۰نفــر خدمــات مراقبتــی
ارائــه میکنــد.در حــال حاضــر  ۹بخش
از  ۲۴بخش آسایشــگاه کهریزک نیاز به
بازسازی دارند که هزینه این بازسازیها
حدود  ۷۰۰میلیون تومان میشــود .این
در حالی است که باید بدانیم تا زمانیکه
بازســازیها به طور صحیح انجام نشود
هــر چقدر هــم کــه در و دیوارهــا را رنگ
کنیــم بیفایــده اســت.مدیر آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک در ادامــه عنــوان کرد:
در حــال حاضر در  ۲۴بخش آسایشــگاه
 ۱۷۰۰نفــر نیــاز بــه دریافــت خدمــات
بهداشــتی و اســتحمام دارنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه حمامهای آسایشــگاه
برای  ۴۰سال قبل بوده و فرسوده هستند
بــه نحــوی کــه از  ۱۸حمــام آسایشــگاه،
 ۱۰حمــام به بازســازی کامل نیــاز دارند

کــه اعتبار الزم برای بازســازی آنها ۵۸۰
میلیون تومان برآورد شده است.
بدهــی یــک میلیــاردی کهریــزک به
شرکت گاز
وی در ادامــه به بدهی یــک میلیارد
تومانــی آسایشــگاه خیریــه کهریزک به
شــرکت گاز اشاره کرد و گفت :آسایشگاه
خیریه کهریزک توانایی پرداخت بدهی
یک میلیــارد تومانی گاز را ندارد .این در
حالــی اســت که از ســوی شــرکت گاز به
مــا مهلت تقســیط چنــد ســاله را دادند
اما بــا این وجود آسایشــگاه تنها قادر به
پرداخــت هزینههــای ماهیانــه بــوده و
بدهی همچنان بر ســر جــای خود باقی
اســت و چنانچــه ایــن اعتبــار از محــل
دیگری تأمین نشــود ،چنیــن بودجهای
در کهریزک وجود ندارد.
صوفینــژاد ادامــه داد ۲۰ :ســال
اســت کــه یــک اتوبــوس جــک دار در
مؤسســه مشــغول بــه فعالیت اســت و
به علت فرســودگی چهار سال است که
امــکان تردد بین شــهری را نــدارد ،یک
و نیــم ســال اســت که بــه دنبــال خرید
یــک اتوبوس جدید هســتیم تــا بتوانیم
بــه وســیله آن مددجویــان را بــه مراکــز
تفریحی و زیارتی ببریم.
وی در خصوص هزینههای ســه ماه
آخر سال این آسایشگاه نیز عنوان کرد :با
احتساب یک و نیم میلیارد تومان هزینه

برنامه شورای شهر برای بررسی ایمنی بازار تهران

رئیــس کمیته میراث فرهنگی شــورای
شــهرتهران از ارائــه طرحــی بــه هیأت
رئیســه درباره افزایش ایمنی بازار خبر
داد.
احمــد حکیمیپــور بــا اشــاره بــه
اعــام وصــول طرحــی دربــاره توجه
بــه افزایــش ایمنــی بــازار تهــران و
جلوگیــری از مخاطــرات گفــت :پیــرو

بازدیــد اخیــر از بــازار تهــران ،اصالح
مصوبــه بررســی الیحــه تقویــت و
عملیاتــی کــردن سیســتم مدیریــت
بحران شــهر تهران با قید یک فوریت
و بــا امضــای  ١٦عضــو شــورا تقدیــم
هیأت رئیسه شد.
وی همچنیــن گفــت :بــه علــت
اهمیــت بحــث «تــاب آوری» در برابــر

بحران ،این مفهوم باید جایگاه حقیقی
خــود را در میــان بندهــا و مادههــای
قانونی و آیین نامهها پیدا کند تا به مرور
زمان دیدگاه بحران محوری به دیدگاه
آینده نگرانه تغییر یابد.
حکیمیپــور افــزود :امــا موضــوع
دیگــری کــه نبایــد هماننــد ســالهای
گذشــته مــورد غفلــت واقــع شــود و

و بعــد کــه مشــکل ایجاد شــده محیط
زیست را مســئول میدانند .حال آنکه
طبــق ابــاغ سیاســتهای کلــی نظام
که توســط رهبــر معظم انقالب ســال
گذشته اعالم شد حفظ محیط زیست
نیازمنــد یــک مدیریــت نظاممنــد و
یکپارچه با مشارکت همه ارگانهاست و
باید از بخشی نگری دستگاهها فاصله
گرفــت و نــگاه سیســتمی بــه محیــط
زیست را ترویج کرد.
او میافزایــد :ســازمان بودن محیط
زیســت ناظــر بــر فعالیتهــای دیگــر
دستگاههاســت و در ایــن راســتا بایــد
دســتگاه قضایــی و قانونگــذاری بــه
محیــط زیســت کمــک کنند تــا محیط
زیســت توانمندتــر و قدرتمندتر بتواند
وظیفــه نظارتــیاش را انجــام دهــد
امــا ســاختار وزارتخانههــا عمدتــاً امور
اجرایــی اســت .بنابرایــن مــن بــر ایــن
بــاورم که اگــر سیاســتهای کلی نظام
را مبنــا قراردهیــم و همــه دســتگاهها
از نیــرو و نفــت و کشــاورزی گرفتــه تــا
راه و شهرســازی و صنعــت و معــدن
برنامههایشــان را در چارچــوب همین
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مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران گفــت :شــهریه مــدارس
غیردولتی هنوز اعالم نشــده اســت و در حال حاضر پیش ثبتنام و
اعالم رقم و دریافت شهریه از سوی مدارس مجاز نیست.
علیرضــا کمــرهای ،درباره آخریــن وضعیت پرداخــت مطالبات
فرهنگیــان تهرانــی بــه ایســنا افــزود :مطالبــات فرهنگیــان در حــد
تأمین اعتبار پرداخت میشــود .ماه گذشــته نیز بخشــی از مطالبات
انباشــته فرهنگیــان را پرداخــت کردیــم.وی افزود :در ماه گذشــته در
 10بنــد پرداختی داشــتیم که عمدتاً مربوط به پــاداش پایان خدمت
بازنشســتگان ســال  94بــود و بخشــی از معوقــات حــق التدریســیها
و حــق الزحمــه امتحانات نیــز پرداخت شــد اما هنــوز مطالبات حق
التدریسیها بهروز نشده و چند ماه عقب افتاده است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اعالم و اخذ پیش ثبتنام برخی مدارس غیردولتی در تهران نیز
عنوان کرد :ســال گذشــته در اسفندماه شــهریه مدارس غیردولتی را
اعالم کردیــم .پیش ثبتنام در مدارس غیردولتی مربوط به بعد از
زمان اعالم شهریه مدارس است.
کمــرهای بــا تأکید براینکــه پیش ثبتنــام در مــدارس غیردولتی
پیش از اعالم شــهریه مجاز نیســت ،گفت :شــهریه اعالمی از ســوی
آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران ،مبنــای ثبتنــام در مــدارس قرار
میگیــرد و بیــش از آن مجــاز نیســت بنابرایــن مــدارس و اولیــا باید
منتظر اعالم شــهریه باشند و به هیچ عنوان نباید قبل از آن رقمی از
سوی مدرسه اعالم و دریافت شود.

اجتمــــــاعــی
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جاری ماهیانه ،آسایشگاه کهریزک برای
تأمیــن هزینههــای اداری و غیــراداری و
بخشهای مراقبتی خود در سه ماه آخر
ســال به  ۱۵میلیــارد تومــان بودجه نیاز
دارد که باید از طریق کمکهای مردمی
تأمین شود .در ادامه این نشست فریبرز
بختیــاری معــاون ســامت آسایشــگاه
کهریــزک نیــز بــه هزینههــای کالن
مناسبســازی در آسایشــگاه کهریــزک
اشاره کرد و گفت :در مجموعه کهریزک
حتی بــرای آنکه بتوانیم یک دســتگیره
در راهروهــا نصــب کنیم تــا مددجویان
تردد راحتتری داشــته باشــند به چند
صد میلیــون تومان بودجه نیــاز داریم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :زمانی که
یکــی از رؤســای جمهوری بــرای بازدید
از آسایشــگاه خیریــه کهریــزک آمدنــد
بــه ایشــان گالیــه کردیم کــه بــا تانکر به
آسایشــگاه آب میآوریــم و نیــاز به آب
لوله کشــی داریــم .وی نیز پس از بازدید
دستور احداث  ۱۳کیلومتر آب لوله کشی
را دادند و به این ترتیب  ۱۳کیلومتر لوله
کشــی آب تــا کهریزک صــورت گرفت و
بســیاری نیز در این مسیر  ۱۳کیلومتری
از آب لولــه کشــی بهرهمنــد شــدند امــا
امــروز قانون به ما میگویــد که پول این
آب لوله کشی شده و حتی پول چاههایی
که در زمان قبل از انقالب ایجاد شدهاند
را هم باید بپردازیم.

متأسفانه یکی از بهترین مصداقهای
عدم تابآوری در برابر حوادث است،
بافــت تاریخی و فرســوده بــازار تهران
است که از نظر ایمنی در سطحی نازل
قــرار دارد و در صــورت بــروز حادثهای
شــبیه بــه حادثــه ســاختمان پالســکو
هزینــه گزافــی را بــر جامعــه شــهری
تحمیل میکند.

سیاستها تدوین کرده و تحقق توسعه
پایدار را اولویت خود قرار دهند دیگر از
جزیــرهای عمل کردن و بخشــی نگری
فاصلــه میگیرنــد .اگــر ایــن رویکــرد
در دیگــر دســتگاهها جــا بیافتــد وقتــی
مــا میگوییــم اینجــا منطقــه حفاظت
شــده اســت و به صالح محیط زیســت
و کشــور نیســت که مــورد تعــرض قرار
گیرد میپذیرند نه اینکه جایگاه محیط
زیســت و تنوع زیســتی ارزشــمند کشور
را با اشــاره بــه  4تا گورخر تنــزل دهند.
مجابــی میافزایــد :بنابرایــن بهتریــن
حالت همین اســت که سازمان محیط
زیســت به عنوان ســازمان حفظ شــود
امــا نگــرش اعضــای دولت و دســتگاه
قانونگذارینسبتبهتوسعهوحفاظت
از محیــط زیســت تغییــر یابــد چــرا که
تغییر عنوان ســازمان عمــاً کمکی به
بهبــود اوضــاع نمیکند کــه نمونه این
امــر تغییرهــای مکــرر در نــام وزارت
صنعت و معدن است که تاکنون اقالً 6
بار تغییر یافته و هر بار چیزی از آن کم
یا زیاد شده و هزینههای زیادی صورت
گرفته بیآنکه روشها اصالح شود.

بیستوهفتمیننمایشگاهملی
صنایع دستی برگزار میشود

بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی از ۲۸
بهمــن تا اول اســفند در ســالن نمایشــگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشــود .به گــزارش روابط عمومی معاونت
صنایع دستی ،سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و به نقل از پویا
محمودیــان مدیرکل دفتر صادرات این معاونت ،در این نمایشــگاه که با وســعت
 ۲۴۰۰متر مربع در اختیار استانها قرارگرفته است ،هنرمندان و تولیدکنندگان از ۳۱
استان کشور مشارکت دارند .همچنین  ۱۷۴مترمربع فضای رایگان از سوی معاونت
صنایع دســتی کشــور در اختیار هنرمندان اســتانهای محروم کشــور قرار داده شده
اســت.وی گفت :بخشهای بازرگانی مشــارکتکننده این نمایشــگاه هــا ،واحدهای
صنفــی ،فروشــگاههای اینترنتــی ،صادرکننــدگان و انجمن بانــوان اســت .باالترین
مشــارکت مربوط به اســتانهای اصفهان و تهران (هرکدام بالغ بر  ۲۵غرفه) اســت.
 ۶چادر عشــایری نیز در محوطه نمایشــگاه حضور دارند.بهمن نامورمطلق معاون
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی نیز به مهر گفت :ما یک چهارم اعتبار خود را
بهتبلیغاتاختصاصدادهوبرآنیمتابازاریابیوتبلیغراجایگزینکمکمستقیمبه
هنرمندانکنیم.اوبااشارهبهاینکهامسال،براینخستینبارنمایشگاهبزرگ«عیدانه»
جهت عرضه صنایع دســتی برگزار میشــود  ،گفت :ما هر ســال و در آستانه سال نو،
نمایشگاههای کوچکی را در محل سازمان میراث فرهنگی برگزار میکردیم و امسال
برای نخستین بار این نمایشــگاه در حجمی وسیعتر برگزار خواهد شد تا هنرمندان
شــهرهای مختلف در آن شــرکت کنند.بیســت و هفتمین نمایشــگاه ملی صنایع
دســتی روز پنجشــنبه  ۲۸بهمن ماه تا  ۱اســفند ماه در ســالن شــماره  ۱۰و ۱۱محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از ساعت  ۸:۳۰تا  ۱۶برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها خبر داد

 130هزار پرونده زمین خواری
در محاکم قضایی

در حالی که روند تخریب طبیعت ایران همچنان رو به رشد است ،آمار
نگران کننده ســازمان جنگل هــا درباره میزان زمین خواری در کشــور بار
دیگر زنگ خطر تخریب منابع طبیعی ایران را به صدا درآورد .مدیرکل
دفترحقوقیسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشورروزگذشتهاعالم
کرد :ساالنه  20تا  25هزار پرونده در ایران در حوزه منابع طبیعی تشکیل
میشود که 60درصد آنها زمینخواری است.
عباســی با بیان اینکه زمان زیادی میبرد تا ایــن پروندهها در مراجع
قضاییمنجربهرأیشوند،گفت:حدود 130هزارپروندهتخریبوتصرف
زمین در محاکم قضایی وجود دارد که در حال پیگیری است .از این تعداد
 1600پرونده ،پرونده ستارهدار است به این منظور که عرصههای وسیعی
از زمین خواری در این پروندهها صورت گرفته است که به صورت ویژه در
دست بررسی قرار دارند .عباسی در مورد پرونده مربوط به تصرف جنگل
آقمشــهد در ساری توسط اداره اوقاف گفت :در این پرونده قصد داشتند
حدود  5000هکتار از جنگلها را از منابع طبیعی بگیرند که خوشبختانه
منتج به صدور رأی به نفع منابع طبیعی شده است.
درهمینحالقائممقاممعاونقضاییقوهقضاییهنیزبااعالماینکه
عمده تصرفات اراضی از سوی دستگاههای دولتی و افراد نفوذمند اتفاق
میافتد خاطرنشان کرد :برخی مدیران در حوزه منابع طبیعی در مقابله
با افراد متنفذ که زمینخواریهای کالن دارند با تسامح برخورد میکنند
و این یکی از عیب و ایرادهای کار محســوب میشــود .به گزارش سازمان
جنگل ها ،حجتاالسالم رحیمی همچنین در نشست مشترک رؤسای
حراست ،بازرسی و حقوق ادارات منابع طبیعی کشور گفت :پروندههای
زمینخواری در کشــور در صف اول پروندهها در محاکم قضایی هستند.
او یکی از راههای کاهش تخلفات زمین خواری را افزایش حقوق پرسنل
منابع طبیعی عنوان کرد و گفت :انجام کار حســاس و ســخت حفاظت
از عرصههــای طبیعــی ملــی توســط کارشناســان و کارکنانی کــه حقوق
بســیار پایینی دارند ،دشوار است و افراد با یک میلیون تومان نمیتوانند
از بیتالمــال به خوبی حفاظت کنند؛ بنابراین این کارکنان باید از لحاظ
مالیتقویتشوند.

