جامعه و شهروند

توفان شن  3شهرستان و  48روستای سیستان و بلوچستان را درنوردید
سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در تشریح گزارش عملیات امدادرسانی در توفان شن سیستان و بلوچستان گفت :هشت تیم عملیاتی ،امدادرسانی ها را در سه
شهرستان و  48روستای تحت تاثیر توفان شن در استان سیستان و بلوچستان انجام می دهند .حسین درویشی افزود :سه شهرستان زابل ،هیرمند و زهک تحت تاثیر توفان شن استان سیستان و
بلوچستان قرار دارند .وی خاطرنشان کرد 98 :هزار عدد ماسک در شهر زابل و  48روستای استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است .این مقام سازمان امداد و نجات با اشاره به خدمت رسانی هشت
تیم عملیاتی شامل  63امدادگر و نجاتگر در توفان شن استان سیستان و بلوچستان ،گفت :همچنین  550بسته غذایی در روستاها و مناطق تحت تاثیر توزیع شده است .بنا به این گزارش ،توفان شن در
چند روز گذشته استان سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر قرار داده است و لذا عملیات امداد و نجات در استان همچنان ادامه دارد.

گردشگری از اصل  44قانون اساسی تا سند چشم انداز 1404؛

رشد شکوفایی توریسم در گروی نگاه ملی است

گروه جامعه و شهروند  -مهدی قنبر :توریسم و جذب
گردشگران داخلی و خارجی در تمام دنیا یکی از مهم
ترین راهکارهای دولت ها برای تامین نیازهای مالی و
تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته ،توسعه یافته و در
حال توسعه است.
بی شک حفظ و حراست ،ترویج ،معرفی و ایجاد زیر ساختها در
بخش گردشگری نیز خود نیازمند سرمایه گذاری بخشهای دولتی
و خصوصی است .طبق اصل  44قانون اساسی برای رسیدن به
افق  1404باید مشارکت بخش خصوصی را در راه اندازی صنایع
مهم و سودآوری مانند صنعت توریسم جدی بگیریم .ازاینرو
امروز بخش خصوصی و مؤسسات خصوصی و بنگاههای اقتصادی
بازوی اجرایی بخش دولتی و سازمان میراث فرهنگی هستند؛ اما
بنگاههای خصوصی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بناها
ل در مناطق گردشگری چه نوع خدمات و کمکی می
و احداث هت 
توانند ارائهکنند؟ بنگاههای اقتصادی تا چه حد میتوانند بخش
خصوصی را برای سرمایهگذاری در احیا بناهای تاریخی حمایت
کنند؟ با توجه به اینکه این نوع سرمایهگذاری تا حدودی دیربازده
است آیا راهکاری در بنگاههای اقتصادی برای آن دیده شده است؟
بیشک پروژههای گردشگری به دلیل نوع خدماترسانی و توزیع
سود و سرمایه در میان همه اقشار کشور پروژههایی ملی محسوب
میشوند پس زمانی که بحث ملی میشود ،همه مؤسسات و
بانکها نیز باید نگاه ملی به این نوع از پروژههای داشته باشند.
مقوله میراث فرهنگی نیز مقولهای ملی است که نیازمند نگاه ملی
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است .تاکنون این مؤسسات
و بانکها در جلسات مشترکی با سازمان میراث فرهنگی شرکت
کردهاند؟ یا اینکه احساس کردهاند که در این پروسههای ملی
هم باید سهمی داشته باشند؟ بهجز مؤسسات مالی و اعتباری
و بنگاههای اقتصادی که در کشور فعالیت میکنند .بنگاهی که
با این هدف تأسیسشده تا چه حد میتواند پیشگام در این امور
باشد؟ علیاصغر صفری ،مدیر عامل بانک گردشگری ،به نمایندگی
از بنگاههای اقتصادی ،مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای دیگر
درباره سود سرمایهگذاری و تسهیالت و شرایطی که این بنگاههای
اقتصادی میتوانند برای احیای گردشگری در کشور داشته باشند
با روزنامه ابتکار به گفتوگو نشسته است.
سهم موسسات در پروژه های ملی گردشگری و میراث
فرهنگی
خوشبختانه در برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بویژه
بانک گردشگری که برای این امر تاسیس شده برای تأمین منابع
مالی مورد نیاز صنعت گردشگری با نرخ سود کمتر ،دو راهکار
زیر را ارائه کرده است :زیرا بنابر تفاهمنامه منعقده فیمابین
بانک گردشگری و سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و

گردشگری ،طرحهای واجد شرایط از یارانه سود تخصیصی آن
سازمان تا  8درصد برخوردار میشوند .بدین ترتیب ،چنانچه
نرخ سود عادی تسهیالت اعطایی 24درصد باشد ،با  8درصد
یارانه پرداختی سازمان ،نرخ سود طرحهای گردشگری به
16درصد درسال کاهش مییابد که با توجه به شرایط جاری،
امتیاز قابلتوجهی برای این طرحها محسوب میشود .همچنین
این بانک در حال حاضر تنها بانک عامل صندوق توسعه ملی
در صنعت گردشگری بوده و برای طرحهای واجد شرایط،
تسهیالت بلندمدت با نرخ سود 14درصد اعطا میکند که
فرصت بسیار مناسبی برای صاحبان طرحهای گردشگری به
شمار میآید .قابلذکر است که میزان منابع قابل تخصیص از
مجاری فوق بسیار محدود بوده و امید است با افزایش امکانات
اقتصادی کشور ،توفیق اعطای تسهیالت بیشتری را به صنعت
گردشگری به دست آوریم .عالوه بر امکانات ذکرشده فوق،
تأمین منابع موردنیاز طرحهای گردشگری از طریق انتشار اوراق
مشارکت و همچنین اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص با
نرخهای سود ترجیحی وجود داشته و با توجه به برقراری مجدد
روابط بینالمللی به دنبال توافق هستهای اخیر ،بهزودی امکان
استفاده از منابع مالی بینالمللی نیز فراهم خواهد شد.

مشکالت ارائه خدمات
امروزه با چالشهای اساسی متعددی مواجه هستیم که
ازجمله آنها میتوان به عدم سرویسدهی مناسب به اقتصاد و
عدم بازدهی و بهرهوری کافی اشاره کرد که خود ناشی از نادیده
گرفتن نقش و تأثیر عوامل بازار و وادار کردن بانکها به تبعیت
از سیاستها و رویکردهای دستوری است .به نظر میرسد ،با
ایجاد و بهبود فضای رقابتی کسب و کار در سیستم بانکی کشور،
آزادسازی و بازبینی در قوانین و مقررات بازدارنده و فراهم ساختن
زمینه مناسب برای تسریع در امر پیگیری و وصول مطالبات،
نظام بانکی کشور در شرایط بهتری برای خدمترسانی به اقتصاد
ملی قرارگرفته و بهویژه برای رشد و توسعه صنعت گردشگری
تسهیالت بیشتری فراهم کنند .بدیهی است ،نهادهای ناظر با
تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای آزادسازی و خصوصیسازی
فعالیتهای اقتصادی ،نقش بسیار مؤثر و تعیینکننده در بهبود
فضای کسبوکار خصوصی داشته و میتوانند تحوالت اساسی و
بنیادی را در اقتصاد کشور ایجاد نمایند.
ساز و کارهای ارائه خدمات گردشگری
همانطور که اشاره شد ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری و نیز صندوق توسعه ملی ،با اشرافی که به امر

گردشگری دارند ،تسهیالت و امکانات خاصی برای توسعه و رشد
صنعت گردشگری فراهم ساختهاند که امید میرود دامنه این
امکانات گسترش و افزایشیافته و تعداد بیشتری از طرحها را
در برگیرد .البته ،پیشبینی میشود با توافق هستهای ایران با
کشورهای غربی ،گردشگری در کشور عزیزمان رواج بیشتری
یافته و سرمایهگذاری در حوزه گردشگری از بازدهی و سودآوری
بهتری برخوردار شود.
فعالیت هایی برای توسعه گردشگری
بانک گردشگری یکی از شرکتهای گروه مالی گردشگری
است .این گروه خود از  5هلدینگ تشکیلشده که یکی از آنها
هلدینگ گردشگری است که عمدتا در زمینه توسعه و ایجاد
زیرساختهای صنعت گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه
فعالیت دارد .احداث اولین سری از هتلهای فرودگاهی در
فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و نیز تعدادی مجتمعهای
رفاهی خدماتی بینراهی ازجمله طرحهایی بوده که تاکنون
تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است .در حال حاضر نیز احداث
چند هتل  5ستاره در تهران ،احداث یک هتل بینالمللی در
سیرجان ،احداث یک مجموعه تجاری تفریحی در جزیره زیبای
کیش و پروژههای متعدد دیگری در این بخش در دست اجرا
و یا بررسی است .اضافه میکنم که هتل بینالمللی  5ستاره
کوثر ناب مشهد و نیز هتل بینالمللی عسلویه و همچنین
هتل بیمارستان گاندی تهران با استفاده از تسهیالت اعطایی
بانک گردشگری تکمیلشده و پروژههای عدیده دیگری نیز در
دستساخت است .معیارها و استانداردهای در نظر گرفتهشده
در سیستم بانکی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی کموبیش یکسان است و تصور نمیکنم که برای
صنعت گردشگری ضوابط خاصی در نظر گرفتهشده باشد .با
توجه به اینکه بانک گردشگری نام این حوزه مهم را برای خود
انتخاب کرده و بیشک نسبت به بایدها و نبایدها و نیازها و
محدودیتهای این حوزه آشنایی بیشتری دارد چه سیاستی را
برای سرمایهگذاری در این حوزه در نظر گرفته است؟ بیشک
این بانک میتواند همفکریهای بیشتری به بانکهای دیگر
در جهت سرمایهگذاری درزمینه گردشگری داشته باشد .این
اتفاق تا چه میزان رخداده است؛ زیرا چنین بانکی بیشک هم
ضرورتهای بانکی و هم نیازهای گردشگری را میداند .این
بانک کوشیده است تا نسبت به ارائه خدمات نوآورانه مالی و
بانکی را در تمام بخشهای اقتصادی بهویژه صنعت گردشگری
درسرلوحه برنامههای خود دارد و برای طرحهای گردشگری
اولویت خاصی قائل است .اضافه میکنم این بانک امکان ارائه
خدمات مدیریتی و آموزشی ،راهحلهای نوین فناوری ،خدمات
وفاداری مشتریان و  ...را به متقاضیان دارد.

در شهر

انتقادات نسبت به طرح رتبه بندی معلمان

تغییر راه های انتقال ایدز زنگ خطری جدی

لزوم بازتعریف ساختار تشکیالتی کمیته امداد

ایمان زاده ،بهشتی ،نیک نژاد ،بهلولی ،رضاخواه از کنشگران صنفی و
اعضای کانون صنفی معلمان نسبت به طرح رتبه بندی معلمان انتقاد کردند.
نیک نژاد انتقاداتی را نسبت به طرح رتبه بندی معلمان مطرح کرد و گفت :با
یک حساب سرانگشتی می توان متوجه شد که اعتبار  1350میلیارد تومانی که
برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده با میزان افزایش حقوق اعالم شده از سوی
وزارتخانه منطبق نیست .این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به اینکه آموزش
کیفی در جهان شهروند پروری است ،نسبت به اینکه بودجه آموزش و پرورش در
اولویت های بعد از دهم قرار دارد انتقاد کرد و از رسانه ها خواست که نسبت به این
مساله حساسیت داشته باشند .نیک نژاد با بیان این مطلب که دغدغه ما و معلمان
صرفا مسائل معیشتی نیست ،گفت :گرچه مخرج مشترک تمام اعتراضات محسوب
می شود ،اما دغدغه های آموزشی هم برای ما اهمیت دارد .رضاخواه در این نشست
ضمن اشاره به اینکه آموزش طبقاتی باید حذف شود ،رایگان شدن آموزش براساس
اصل  30قانون اساسی را ضروری عنوان کرد و از رسانه ها خواست در زمینه بیان
مشکالت آموزشی به کمک بیایند .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با بحران
فارغ التحصیلی و بیکاری مواجه هستیم ،اظهار داشت :در حال حاضر به دلیل بودجه
محدود کشور ،بودجه ناکافی هم در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و با همین
بودجه باید مشکالت معلمان و دانش آموزان را حل کنند؛ که مشخص است؛ شدنی
نیست .بهشتی عضو دیگر کانون صنفی معلمان با بیان این مطلب که دغدغه اصلی
معلمان معیشت آنهاست ،اصالح فیلترها در آموزش و پرورش و ایجاد یک سیستم
ارزشی برای فرزندان این مملکت را خواستار شد .بهلولی یکی دیگر از اعضای کانون
صنفی معلمان یکی از مشکالت ریشه ای آموزش و پرورش را خصوصی سازی
آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت :در بحث خصوصی سازی و رتبه بندی ،آمریکا
سردمدار است اما چیزی که مسلم است این است که آمریکا در آموزش و پرورش
موفق نیست؛ در حالی که در آموزش عالی خود موفق است آن هم به این دلیل که
نخبه های جهان را جذب می کند.

عضو کمیته کشوری ایدز با تاکید بر اینکه راههای انتقال ایدز در چند سال اخیر
از سرنگ مشترک به سمت بیماریهای مقاربتی در حال افزایش است ،گفت:
افزایش بیماریهای مقاربتی و نبود توجه افراد به مسائل بهداشتی در این زمینه
باعث شده که بیماریهای مقاربتی به یک زنگ خطر در کشور تبدیل شود.
به گزارش ایسنا ،دکتر مسعود مردانی گفت :پایین آمدن سن ابتال ،افزایش زنان مبتال و
درگیر شدن دختران جوان و کم سن و سال به ایدز سه نشانه مهمی است که باعث تغییر در
روند و افزایش این بیماری در کشور شده است و نیازمند آموزش الزم در سطح جامعه است.
این فوق تخصص عفونی یادآور شد :به طور کلی انتقال بیماری ایدز به دیگران به دنبال مباحث
خونی ایجاد میشود که باید به این مسئله توجه زیادی کرد ،به همین دلیل یکی از مکانهایی
که بیماری ایدز از آنجا گسترش پیدا میکند ،زندانهایی است که افراد برای استفاده از مواد
مخدر از سرنگهای مشترک استفاده میکنند .مردانی با اشاره به اینکه تزریق خون آلوده نیز
خطر ابتال به ایدز ر ا افزایش میدهد ،خاطرنشان کرد :متاسفانه تمام اجزای خون میتوانند
درگیر بیماری ایدز شوند ولی نکته قابل توجه این است که خون به عنوان نجات بخش زندگی
انسانها است و استفاده بیمورد از آن ممکن است جان افراد را هم بگیرد .بنابراین باید قبل از
تزریق آن به افراد نیازمند ،سالمت خون از همه نظر بررسی شود؛ مبحثی که انتقال خون کشور
بسیار بر آن توجه دارد .وی بیماران تاالسمی ،هموفیلی و همودیالیزیها را بیش از دیگران در
معرض ابتال به این بیماری دانست و افزود :به طور کلی افرادی که بیماریهای خونریزی دهنده
دارند و به دفعات خون به آنها تزریق میشود باید بیشتر مراقب سالمتی خود باشند ،البته
مجددا تاکید میشود که سالمت خون و فرآوردههای خونی در کانون توجه انتقال خون کشور
است .همچنین کارکنان آزمایشگاهها بیشتر در معرض ابتال هستند چرا که در هنگام خونگیری
سوزن آلوده با سطح پوست آنها تماس پیدا کند و باعث خراشیده شدن دستکش آنها میشود.
این عضو کمیته کشوری ایدز با اشاره به اینکه انجام حجامتهای غیراستریل ،خالکوبی روی
بدن ،سوراخ کردن گوش ،اعتیاد و استفاده از سرنگ مشترک باعث بروز بیماری ایدز میشود،
در پایان اظهار کرد :توصیه میشود به افرادی که سابقه اعتیاد تزریقی ،شریک جنسی متعدد،
بیماری خونی مانند هپاتیت  Bو  Cدارند بیشتر توجه کنند که دچار مشکل نشوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در دیدار با اعضای کمیسیون عمران
مجلس با تاکید بر اینکه ساختار تشکیالتی کمیته امداد مردانه تعریف شده
است ،گفت :با زنانه شدن فقر در کشور باید این ساختار تغییر و در جهت
اصالح آن حرکت کرد.
مهندس سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این دیدار بر
رفع مشکل مسکن مددجویان ،اعطای تسهیالت مسکن مددجویی با روان سازی
بازپرداخت اقساط تاکید کرد و گفت :باید ساختار اداری امداد در جهت روان سازی
خدمات و پرهیز از بروز برخی ناهنجاری ها اصالح شود .وی افزود :باید بپذیریم
که با حل مشکل مسکن ،معیشت و خدمات رسانی مناسب برای مددجویان و
نیازمندان گام های مهمی در حل مشکالت خانواده های تحت حمایت و نیازمندان
برداشته خواهد شد .رئیس کمیته امداد با بیان اینکه با عزمی راسخ و استوارو
برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی در تالش برای رفع مشکل مسکن مددجویان
با اعطای تسهیالت و بازپرداخت آسان هستیم تصریح کرد :در این راستا حمایت
های قانونی مجلس شورای اسالمی و عزم دولت نقش بسزایی خواهد داشت .فتاح
با اشاره به اینکه همه مسئوالن امداد در تولید فقر و فقیرنشینی نقشی نداشته اند
بلکه همواره با تالش مضاعف سعی در جبران کمبودها دارند خاطر نشان کرد :در
صدد هستیم با همکاری دولت و مجلس مشکالت نیازمندان به ویژه مددجویان
را در بخش تامین اجتماعی مرتفع کنیم .وی در ادامه با اعالم موافقت با کلیات
طرح تفکیک خدمات حمایتی از توانبخشی گفت :در صورت تصویب دقیق و
کارشناسانه ،این طرح می تواند بسیاری از موازی کارهای کمیته امداد و سازمان
بهزیستی را برطرف کند .براساس گزارش سایت کمیته امداد ،سید مهدی هاشمی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار با بیان اینکه
ساختار کمیته امداد درونگرا است خواستار تغییر این رویکرد شد و افزود :این نهاد
می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و همکاری کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی تقاضای مسکن مددجویان را تامین کند.

هراس بانک ها از سرمایه گذاری در زمینه بافت های فرسوده

مددگیری از بخش خصوصی در مناطقی که با کمبود معلم مواجه است

رییس شورای شهر تهران به ضرورت ورود دولت و بانک مرکزی در بحث نوسازی و مرمت بافتهای فرسوده تهران تأکید
کرد و گفت :شورای شهر از ابتدای این طرح به آن ورود کرده و این بانکها هستند که در این زمینه همکاری نمیکنند.
به گزارش ایسنا ،مهدی چمران در مورد آخرین وضعیت مرمت بافتهای فرسوده و اعطای وام نوسازی به شهروندان و بالتکلیفی
مردم در این زمینه گفت :بارها من این مساله را بیان کردهام که بافت فرسوده یک مثلثی است که یک ضلع آن شهروندان هستند و
دو ضلع دیگر آن دولت و شهرداری است .دولت هم یعنی بانکها و وزارت مسکن و شهرسازی که این وزارتخان ه مرتب فشار میآورد
که بانکها باید کمک کنند .رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه سرمایهگذاری بانکها در این زمینه برای آنها سودآور است و بهره
آن را میبرند ،گفت :بانکها از ورود و سرمایه گذاری در این زمینه ضرر نمیکنند؛ اما آنها چون دنبال سود بیشتر هستند ،سرمایه خود
را در اختیار افرادی که سود  27درصد یا  30درصد میدهند ،قرار میدهند و از ورود به بافت فرسوده و سرمایه گذاری در آن بخش
هراس دارند .وی با تاکید بر ضعف عملکرد بانکها در بحث بافتهای فرسوده ،اظهارکرد :راهکار این مسئله آنست که دولت و بانک
مرکزی و مجلس نیز به این مسئله ورود کنند و در شرایطی که بانکها مدعی هستند با شش یا هشت درصد سود ضرر میکنند،
دولت میتواند چهار درصد سود را خودش بدهد تا بهره آن بانک  12درصد بشود یا دولت میتواند شش درصد سود را متقبل شود
تا  14درصد سود به بانکی که این پروژه را برعهده میگیرد ،داده شود .چمران در خاتمه تاکید کرد :عموما دولتهای دیگر این کار را
میکنند .زیرا بانک یک موسسه اقتصادی است و نباید ضرر کند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت :در مناطقی که با کمبود معلم مواجه هستیم از معلمان بخش خصوصی برای
اداره کالس درس استفاده خواهیم کرد و این کار به شکل خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی انجام میشود.
به گزارش تسنیم ،مرضیه گرد در پاسخ به این پرسش که وضعیت  900مدرسه دولتی که برای اداره آنها از مشارکت بخش
خصوصی استفاده میکردید ،در سال تحصیلی جدید چگونه است؟ اظهار داشت :مدارسی که شرایط الزم را داشته باشند همچنان در
بحث خرید خدمات آموزشی قرار میگیرند .وی افزود :مدارس دولتی که سال گذشته به مؤسسان بخش خصوصی واگذار شدند و از
عملکرد مؤسسان رضایت داریم همانند سابق به فعالیت خود ادامه داده و فعالیت آنها بالمانع است .رئیس سازمان مدارس غیردولتی
ادامه داد :مدارسی که از عملکرد موسسان بخش خصوصی رضایت نداشته باشیم به حالت قبل باز میگردند .گرد عنوان کرد :در برخی
از مناطق کشور با کمبود معلم مواجه هستیم و اگر امکان آن وجود داشته باشد ،دانشآموزان مدارس دولتی را به صورت انفرادی یا
به شکل کالسی به مدارس غیردولتی منتقل میکنیم یا از نیروهای بخش خصوصی به عنوان معلم درکالس درس استفاده میکنیم
و این کار به شکل خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی انجام میشود .وی گفت:عمدتاً مدارسی که در سطح مناطق محروم و
روستاهای دورافتاده قرار دارند به شکل خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اداره میشوند البته تالش ما بر این است تا پوشش
کالسهای درس با استفاده از معلمان رسمی اتفاق بیفتد اما در مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستیم بحث خرید خدمات آموزشی
را اجرا خواهیم کرد.
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اخبار
وزارت بهداشت اظهارات درباره عواقب خطرناک
واکسن هپاتیت را رد کرد
رییس اداره ایمنسازی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
اظهارات ارائه شده درباره فرموالسیون غلط و عواقب خطرناک واکسن
هپاتیت توسط یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیدمحسن زهرایی با بیان اینکه ایشان باید پاسخگوی مطلبی
که گفتند باشند ،گفت :ما از دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل درخواست کردیم که اگر
ایشان مستنداتی برای صحبتهایشان دارند ،عنوان کنند و اگر ندارند به عنوان حرف
غیرعلمی برخوردهای الزم از سوی دانشگاه انجام شود .تقریبا یک ماه است این مکاتبه
را انجام دادهایم ،اما پاسخی از سوی دانشگاه دریافت نشده است .وی تاکید کرد :براساس
مستندات موجود علمی ،سندی وجود ندارد که حرفهای ایشان را تایید کند .واکسن
هپاتیت در همه دنیا با همین شیوهای که در کشور تولید میکنیم ،ساخته میشود و
هیچ بحرانی دراین زمینه وجود ندارد .گفتنی است؛ چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه
علوم پزشکی بقیه اهلل اظهاراتی مبنی براینکه واکسن نوترکیب هپاتیت  Bاز لحاظ
ایدهپردازی غلط است و سیاست بهداشتی کشور بر پایه یک اصول غلط بنا شده است
ارائه کرد؛ مباحثی که واکنش رییس شبکه هپاتیت کشور را نیز به دنبال داشت و دکتر
سیدموید علویان با انتشار مطلبی در رسانهها خواستار ارایه مستندات این مبحث شد.

صدور کارنامه سبز زیست محیطی برای استانداری ها
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست گفت :در سال جاری
عالوه بر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای استانداری ها نیز کارنامه
مدیریت سبز و زیست محیطی صادر می شود.
به گزارش مهر ،دکتر معصومه ابتکار با اشاره به مصرف باالی آب و انرژی در دستگاه
های دولتی اجرای مدیریت سبز ،در این دستگاه ها را ضروری دانست و افزود :بر اساس
ماده  ۱۹۰قانون برنامه پنجم توسعه مدیریت سبز و مدیریت محیط زیست در دستگاه
های دولتی الزامی است و از سال  ۸۳با مصوبه دولت به صورتی قانونی موظف به اصالح
و مدیریت مصارف خود در حوزه های مختلف به ویژه آب ،انرژی و کاغذ هستند .وی
با اشاره به اینکه از سال گذشته ،آیین نامه اجرایی مدیریت سبز برای صرفه جویی در
دستگاه های دولتی به نهادهای مسئول ابالغ شده است تصریح کرد :در بودجه سال
 ۹۴به تمام دستگاه های دولتی مجوز داده شده تا یک درصد از بودجه خود را برای
اجرای برنامه های صرفه جویی و مدیریت سبز هزینه کنند .ابتکار با بیان اینکه یکی
از مهمترین اولویت های زیست محیطی کشور در حال حاضر اصالح الگوی مصرف
است ،اظهار داشت :سال گذشته سازمان محیط زیست برای تمام دستگاههای دولتی
و وزارتخانه ها کارنامه مدیریت سبز صادر کرد که در سال جاری نیز در هفته دولت
عالوه بر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای استانداری ها نیز کارنامه مدیریت سبز
و زیست محیطی صادر می شود.

افزايش عوارض از خودروهاي فرسوده نیازمند تامین
اعتبارات مالی
رييس كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص اجراي طرح
افزايش عوارض از خودروهاي فرسوده گفت :اجراي اين طرح به اعتبارات
مالی الزم به منظور اجرای زيرساختهای مورد نظر نياز دارد.
اقبال شاكري ضمن بیان این مطلب افزود :نصب سامانه هوشمند مجهز به دوربينهاي
نظارت تصويري در مبادي ورودي به محدودههاي تعريف شده و تجهيز مراكز معاينه
فني به سيستمهاي جديد مكانيزه از جمله اين زيرساختهاست كه در دست اقدام بوده
و به زودي آماده بهرهبرداري خواهد شد .وي با اعالم اين كه در اين طرح ،خودروهاي
فرسوده شناسايي شده و به نسبت فرسودگي و نقص فني ،عوارض بيشتري از رانندگان
اين خودروها دريافت ميشود ،تأكيد كرد :بر اساس طرح مذكور ،عوارض دريافتي از
خودروهاي فرسوده صرف توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي خواهد شد .رييس
كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران در پايان خاطرنشان كرد :آن دسته از خودروهايي
كه در طرح غربالگري محدوده ك م انتشار آلودگي ( )LEZبسيار آلوده تشخيص داده شوند
و از نظر آلودگي در وضعيت قرمز قرار داشته باشند ،با رنگ قرمز مشخص ميشوند و اين
گروه از خودروها به هيچ وجه اجازه تردد در شهر تهران را نخواهند داشت.

اعالم آمادگی پلیس برای جمع آوری معتادن ظرف  10روز
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دولتمردان درخواست کرد :با عزمی
راسخ ،گامی جدی در جهت زدوده شدن چهره های زشت و ناراحت کننده
رها شدن معتادان متجاهر ،بردارند.
سردار علی مویدی در این باره گفت :رها شدن معتادان در خیابان ها به نحوی که
موجب سلب آرامش و امنیت شهروندان شوند در شأن مردم و تالش های پلیس در
عرصه مبارزه با مواد مخدر نیست .وی افزود :با توجه به تالش های پلیس در راستای
مبارزه با مواد مخدر جمع آوری معتادان را یکی از مطالبات خود می دانیم که دراین
خصوص از دستگاه های مرتبط در حال پیگیری هستیم .وی ادامه داد :پلیس در مدت
 10روز می تواند معتادان را از سطح کشور جمع آوری کند ،این در حالی است که در
این مسیر عالوه بر کمک دستگاه های ذیربط نیازمند همکاری ،همراهی و هم فکری
مردم نیز هستیم .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دولتمردان خواست که با عزمی
راسخ ،گامی جدی در جهت زدوده شدن چهره های زشت و ناراحت کننده رها شدن
معتادان متجاهر ،بردارند تا بخشی از مطالبات مردم به اتفاق دولتمردان پاسخ داده
شود .این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به این سوال که چه دستگاه هایی باید در امر
جمع آوری معتادان با پلیس همکاری کرده و آیا آمادگی خود را برای هرچه بیشتر
فعال شدن ،اعالم کرده اند یا خیر ،گفت :سازمان های مخاطب پلیس ،خود می دانند
که کدام سازمان ها هستند و امیدواریم این دستگاه ها با حساسیت و جدیت بیشتر و
هرچه سریعتر در این خصوص وارد عمل شوند.

تاسیس بیمارستان های زنجیره ای میالد در کشور
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ساخت بیمارستان میالد
محدود به تهران نیست ،گفت :ایجاد بیمارستانهای زنجیرهای میالد در
مناطق مختلف کشور در دستور کار سازمان قرار دارد.
محمدعلی همتی با تأکید بر توزیع عادالنه امکانات و خدمات درمانی مورد نیاز بیمه
شدگان و مستمری بگیران افزود :احداث بیمارستانهای زنجیرهای میالد در دستور
کار سازمان تأمین اجتماعی است و پروژههای درمانی متعددی در کشور در حال
اجراست .وی گفت :سال گذشته ،بیمارستان تأمین اجتماعی ۳۰۰تختخوابی پیامبر
اعظم کرمان – میالد -۲افتتاح شد که یکی از مجهزترین بیمارستانهای جنوب شرق
کشور است که میتواند مرکز ریفرال بیمارستانهای جنوب شرق کشور باشد و عالوه
بر پاسخ به نیازهای درمانی مردم منطقه ،در جذب گردشگران سالمت نیز نقش موثری
داشته باشد .همتی اظهار داشت :در سال جاری نیز بیمارستان هایی با برند میالد در
شهرهای بیرجند و ایالم افتتاح می شود تا بیمه شدگان و بیماران از امکانات تخصصی
آن ها بهره مند شوند و نیاز به مراجعه به بیمارستان میالد تهران کمتر شود.

