دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ن و مرکز درمانی در تهران
اخطار ایمنی برای بیش از  ۴۰۰بیمارستا 

معاون پیشگیری س��ازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران از صدور اخطار ایمنی برای بیش از  ۴۰۰بیمارستان و مرکز
درمانی در پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا ،محمود قدیری درباره
وضعیت ایمنی مراکز درمانی و بیمارستانی اظهارکرد :کارشناسان
آتشنشانی در سالهای اخیر از بسیاری از اماکن عمومی و تجمعی
بازدید کرده و با بررسی موارد ایمنی ،خالها و موارد نقض ایمنی را به
مالکان هشدار دادهاند .وی با بیان اینکه بیمارستانها و مراکز درمانی
نیز از جمله مواردیست که آتشنشانان اقدام به بازدید از آن کردهاند،

خاطرنشان کرد :بیمارستانها جزو مراکزی هستند که
ایمنی آنها از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت ،چرا که
تعداد قابل توجهی از مراجعهکنندگان به این مراکز را
بیماران و افرادی شامل میشوند که به دالیل مختلف
درمانی و بیم��اری ،امکان تردد و واکنش به موقع به
حوادث را ندارند .در جریان این بازدیدها بیش از  ۴۰۰بیمارس��تان
و مرکز درمانی در پایتخت شناسایی شد که دارای مشکالت ایمنی
اس��ت که در این خصوص اخطار الزم به مس��ئوالن این مراکز ارائه
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اجتماعی

ش��ده بود .همچنین در اکثر این موارد دس��تورالعمل
ایمنی مربوطه هم به این مراکز داده شده بود .قدیری با
اشاره به حادثه هفته گذشته انفجار و حریق در کلینیک
درمان��ی در حوالی میدان تجریش ،خاطرنش��ان کرد:
پساز این حادثه با توجه به حساسیتی که وجود داشت،
سازمان آتشنشانی تهران نامهای به وزارت بهداشت ارسال و لیستی
از بیمارستانها و مراکز درمانی در معرض خطر را اعالم کرد تا این
وزارتخانه نیز در حل مشکل ایمنی این مراکز اقدام کند.

حاشیههای فایل صوتی عضو شورای شهر یزد ادامه دارد

هیاهو برای فرار از شفافیت به نام شفافیت

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :بارها و بارها شنیده بودیم یک عضو
ش��ورا برای رس��یدن به اهدافی که دارد از تاره��ای صوتیای بهره
میبرد .داد میزند جوسازی میکند هرچه میخواهد میگوید و...
این بار اما به نام ش��فافیت و برای فرار از ش��فافیت آنچنان جوی به
راه افت��اده که اگر دس��تگاههای نظارتی به اصل موضوع ورود نکنند
باید گفت یا اللعجب!
طی چند روز گذشته انتشار یک فایل صوتی در شبکههای اجتماعی
که مربوط به جلسه شورای شهر یزد است خبرساز شده و رسانه های
داخلی و رسانه های فارسی زبان خارجی سر تیتر خبرهایشان را به
این فایل صوتی اختصاص داده اند .فایل صوتی که نش��ان از به کار
بردن یک عبارت به یکی از نمایندگان زن شورای شهر یزد دارد .پس
از ساعتی مشخص شد که فایل صوتی منتشر شده مربوط به مرتضی
شایق عضو دیگر شورای شهر یزد خطاب به ونوس عامری عضو زن
شورا در صحن علنی است .عامری پس از انتشار این فایل صوتی در
گفت و گو با رسانهها گفته بود« :هفته گذشته که گزارش کاملی از
عملکرد مالی شهرداری دادیم و ایرادات عمدهاش را شفاف در صحن
خواندیم ،عصبانیت او بیشتر شد .ایشان از اینکه مردم از ابهامات مالی
شهرداری آگاه شدند و در فضای مجازی موضعگیریشان زیر سوال
رفته ،بس��یار عصبانی ناراحت بودند ،درحالی که اصال روی صحبت
بنده با ایش��ان نبود ».همین موضوع سبب ش��د تا موضع گیریها
در خصوص ش��ایق افزایش یابد و خیلیها او را زن س��تیز و هتاک
نامیدند .با این همه به نظر می رسد این نوع برخورد در صحن علنی
شورا نمیتواند بدون پشت پرده باشد و حتما موضوعاتی وجود دارد
که سبب شده صحن شورا به این طریق زیر سوال برود! طی روزهای
گذش��ته بارها صحبت های عامری در رسانه های مختلف منعکس
شد اما هیچ رسانهای از شایق نپرسید چرا اینچنین شد.
>اختالف سلیقه برخی اعضای شورا

مرتضی ش��ایق که  4دوره عضو ش��ورای ش��هر یزد و یک دوره نیز
شهردار شهر یزد بوده است در گفت و گو با آفتاب یزد در خصوص
وقایع روز چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر یزد گفت« :ماجرا
به خیلی وقت پیش برمیگردد ،در بدو شروع شورای پنجم شهر یزد
اختالف نظرهایی بین اعضا بود اما ما مبنا را بر این گذاش��ته بودیم
که با دیگر اعضا دوستی و رفاقت داشته باشیم .به مدت  2سال با این
که همه کمیس��یون ها ،اختیارات و حتی خزانه داری شورا یکدست
در دس��ت یک جناح ب��ود اما ما هم��کاری الزم را در این خصوص
داش��تیم و همه اعضا را همراهی کردی��م .در نهایت تنها چیزی که
ندیدیم همکاری و هم دلی در ش��ورا بود .س��ال س��وم همکاری ما
با آنان قطع ش��د و ما خیلی جدی تر س��ایر مسائل را دنبال کردیم.
مس��ئله شفافیت درآمد های ش��هرداری هم که آن خانم درباره آن
صحبت میکرد مربوط به  2س��ال پیش است .خانم عامری در ابتدا
بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه در حس��اب های مالی شهرداری
حفره هایی وجود دارد ،بعد از آن بحث مغایرت را مطرح کرد و گفت
یک س��ری مغایرت هایی در حسابهای شهرداری وجود دارد .این
مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که جو جامعه متشنج شد و به نحوی
مطرح میکردند که انگار اختالس صورت گرفته است و مردم دیگر
رغبت نمیکردند عوارض خود را پرداخت کنند .در این بین ش��ورا
تکلیفهایی را برای ش��هرداری مش��خص کرد که مغایرتها را طی
زمان مشخص رفع کنند .این را هم بگویم که مغایرت در حسابرسی
با دزدی و اختالس متفاوت است ،روش های حسابرسی شهرداری با

سایر دستگاهها و ارگانها فرق دارد .در نهایت با کمک حسابرسها و
شهرداری بیش از  80درصد مغایرتها رفع شده است».
الزم به ذکر اس��ت بس��یاری از تصمیمات شورای شهر یزد به لحاظ
ترکیب  5به  6از پیش تایید شده است و عمال حضور  5نفر دیگر به
زعم خیلیها تشریفاتی و برای خالی نبودن عریضه.
>تقطیع یک فایل صوتی

او در ادام��ه تاکید کرد « :اصل ماج��رای آن فایل صوتی به  2هفته
قب��ل بر می گردد که قرار بود به تعیین تکلیفها رس��یدگی ش��ود
و ببینیم ش��هرداری به وظیف��ه خودش عمل کرده اس��ت یا خیر؛
حس��ابرس به صحن ش��ورا آمد و گ��زارش عملکرد داد ،دوس��تان
ش��هرداری ه��م دف��اع کردن��د و در نهایت ب��ه رای گیری رس��ید
و رای نی��اورد .خانم عام��ری در همان حال از من پرس��ید که چه
رای��ی دادید و من در جواب ایش��ان گفتم رای مخالف دادم و آنقدر
هم ش��هامت دارم که بگویم چه رایی داده ام .دلیلم هم این اس��ت
که ش��هرداری تکلی��ف های خ��ودش را انجام داده اس��ت ،تا االن
80درصد از مغایرتها رفع شده و از االن به بعد هم بقیه مغایرتها
رفع خواهد ش��د .در مجموع هم این جریان شفافی است که سبب
میش��ود مسائل مالی شهرداری اصالح ش��ود .همین موضوع باعث
ایجاد بحث هایی بین من و ایش��ان ش��ده بود اما باالخره آن جلسه
گذشت و رسیدیم به جلسه چهارشنبه که این اتفاق در آن رخ داد.
من درخواست دارم که به جای تقطیع فایل صوتی من ،صحبتها را
از ابتدا منتشر کنند ،باید فیلم و فایل صوتی آن جلسه منتشر شود
تا مشخص ش��ود این خانم چه عباراتی را برای ما به کار برده است
ک��ه من آن ط��ور جواب او را داده ام .البته من آنقدر ش��هامت دارم
ک��ه از اذهان عمومی برای تش��ویش و ناراحتی های به وجود آمده
عذرخواهی کنم اما من همیشه احترام این خانم و سایر همکارانم را
در شورا داشته ام و اصال دلیلی وجود ندارد که من بدون هیچ پیش
فرضی این طور به ایشان توهین کنم .فایل منتشر شده کامال تقطیع
شده است و قبل و بعد از صحبت های من این خانم عامری بود که
به من ناسزا گفت.
>شفافیت در هزینه کرد شورا باید صورت گیرد

او افزود« :وقتی بحث شفافیت می شود که خانم عامری بر آن تاکید
دارند ،ما هم درخواس��ت داریم ایشان شفافیت را رعایت کنند و به
مردم بگویند که چقدر پول به رس��انهها از سوی شورای شهر یزد و
از جیب مردم پرداخت کردهاند دیگر اینکه باید مش��خص شود چرا
رس��انهها فایل تقطیع شده را انتش��ار میدهند تا خوراک رسانهای
معاند ش��ود .من از مقامات مسئول درخواست دارم که وارد مسائل

مگیرندگانازتعدادازدواجهاپیشیمیگیرد!
وقتیتعدادوا 

یک جمعیت ش��ناس با بیان اینکه جمعیت در
معرض ازدواج در حال کاهش اس��ت و به همین
دلیل تعداد ازدواجها نیز کاهش مییابد ،گفت :این
درحالیست که تعداد وامهای دریافتی بر خالف
تعداد ازدواجها مرتب افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،شهال کاظمی پور با بیان اینکه
تع��داد ازدواجها طی س��الهای  ۹۶تا  ۹۸تقریبا
>افزایش محسوس تعداد وامگیرندگان ازدواج
 ۵۰هزار مورد کاهش یافته است ،گفت :در سال
این جمعیت ش��ناس با بیان اینکه در س��ال ۹۲
 ۶۰۹ ،۹۶هزار ازدواج ،در س��ال  ۹۷حدود ۵۵۰
میزان دخت��ران زیر  ۱۵س��ال وام گیرنده صفر
ه��زار ازدواج و در س��ال  ۹۸هم حدود  ۵۶۰هزار
درصد اس��ت ،تاکید کرد :اما بین دختران  ۱۵تا
ازدواج اتفاق افتاده اس��ت .کاه��ش میزان ازدواج
 ۱۹س��ال ۲۱۵۴نفر وام گرفتهاند ،همچنین در
متاثر از ساختار سنی جمعیت است ،از آنجایی که
سال  ۹۸از ۱۵هزار دختر
جمعیت در مع��رض ازدواج
در حال کاهش است ،تعداد
کاظمی پور با بیان اینکه در سال  ۹۷زیر  ۱۵سال ازدواج کرده
ازدواجها نیز کاهش مییابد که  ۵۵۰هزار ازدواج داشتیم از مردان حدود  ۴۵۰۰وام گیرنده
این درحالیس��ت که تعداد  ۵۹۵هزار نفر و از زنان  ۵۸۱هزار نفر وج��ود دارد ک��ه به ۲۸
وام ه��ای دریافتی بر خالف وام گرفتهاند ،تصریح کرد :یعنی حدود درصد میرسد .همچنین
تعداد ازدواجها مرتب افزایش  ۱۰۸در ص��د از مردان و  ۱۰۶درصد بین  ۱۵تا  ۱۹سالهها که
یافته است .برای مثال در  ۹۶از زن��ان وام گرفتهاند که این تعداد از حدود  ۸۰ه��زار ازدواج
تقریبا  ۴۸۰هزار نفر از مردان تعداد ازدواجها بیشتر است .این امکان داش��تند  ۷۴ه��زار نفر
و  ۴۰۵هزار نف��ر از زنان وام وج��ود دارد ک��ه آنها باز ه��م از افراد وام گرفتند .یعنی تعداد
گرفتهاند؛ یعنی  ۷۸درصد از ازدواج کرده س��الهای قبل باش��ند یا وام گیرن��دگان تع��داد
افرادی که در این سال ازدواج اینکه برخی از افراد بیش��تر از یک بار محسوسی افزایش یافته
اس��ت .با توجه به اینکه
کردهاند وام دریافت کردهاند ،وام گرفته باشند
مبلغ وام زیاد شده است
البته ممکن اس��ت برخی از
و گرفتن وام نیز مدارک و دوندگیهایی دارد افراد
این افراد در سالهای قبل ازدواج کرده باشند ،اما
پیش از این کمتر سراغ آن میرفتند اما با توجه
چون در این س��ال برای دریافت وام اقدام کردهاند
ب��ه بحث تورم و نیازهای افراد و افزایش مبلغ وام
جزو آمارهای سال  ۹۶محاسبه شده باشند.
افراد ترغیب ش��دهاند ت��ا آن را دریافت کنند .در
>وامگیرندگان ا ز ازدواج کنندگان  بیشتر بود
سال  ۹۸در تمام گروههای سنی ،دریافت کننده
وام ازدواج چند برابر ش��دهاند برای مثال در گروه
کاظمی پور با بیان اینکه در س��ال  ۹۷که ۵۵۰
س��نی زنان  ۲۵تا  ۲۹س��اله االن به  ۱۱۴درصد
هزار ازدواج داش��تیم از مردان  ۵۹۵هزار نفر و از
رسیده است.
زن��ان  ۵۸۱هزار نف��ر وام گرفتهاند ،تصریح کرد:
یعنی حدود  ۱۰۸در صد از مردان و  ۱۰۶درصد از
>زوجینیکهپارسالازدواجکردندوامگرفتهاند

زنان وام گرفتهاند که این تعداد از تعداد ازدواجها
وی ادامه داد :درواقع آمارها نشان میدهند درصد
بیشتر است .این امکان وجود دارد که آنها باز هم
زنان و مردان وام گیرنده در مجموع در سال ۹۸
از افراد ازدواج کرده سالهای قبل باشند یا اینکه
حدود  ۱۰۱درصد بوده اس��ت؛ یعنی همه افراد
برخی از افراد بیشتر از یک بار وام گرفته باشند.
ازدواج ک��رده وام گرفتهاند .همچنین اگر افرادی
>  دالیلکاهشازدواجدختران
به دلیل تمکن مالی وام نگرفته باشند این تعداد
ی��ا با آمار اف��راد ازدواج کرده س��الهای قبل ،یا
وی با اشاره به اینکه در سال  ۹۸تعداد وامها برای
افرادی که بیش از ی��ک بار وام گرفتهاند جبران
مردان  ۱۰۱درصد و برای زنان  ۹۹درصد و تعداد
شده است.
وامها به ازدواجها نزدیک ش��ده است ،اظهار کرد:

در س��نین زیر  ۱۵سال در سال  ۹۲دختران ۴۱
هزار ازدواج داشتهاند که در سال  ۹۸به  ۱۵هزار
مورد رس��یده است .این رقم برای دختران  ۱۵تا
 ۱۹سال هم  ۲۳۴هزار بوده که در سال  ۹۸به ۷۹
هزار مورد رسیده است که مقدار زیادی از کاهش
آن ناشی از تغییر ساختار سنی جمعیت است.

مالی ش��ورا بش��وند و ببینند که در حال حاضر چه پولهایی هزینه
میش��ود .باید هزینهها و بودجه شورای شهر مورد حسابرسی قرار
بگیرد تا ببینیم شفافیت واقعی به چه معنا است 800 .میلیون تومان
هزینه کرده اند برای تبلیغات شهر جهانی یزد ،یک میلیارد و سیصد
برای جشنواره عروسکی هزینه کرده اند ،اینها بخشی از هزینههایی
است که شورای شهر انجام میدهد که در هیچ یک از دورهها سابقه
نداشته است .بودجه ش��هرداری طی سالهای گذشته حداکثر 35
جاری و  65عمرانی بوده است اما االن عملکرد ما امسال  45عمرانی
و  55جاری ش��ده است .یعنی جاری ما از عمرانی بیشتر شده است
و همه اینها حاصل عملکرد برخی اعضا در این دوره اس��ت؛ هزینه
بعضی از این پروژهها به قدری باال رفته که دیگر قابل ادامه نیست،
با این اوصاف دوس��تان میآیند و از شفافیت صحبت میکنند .این
مسائلی است که ما بر آن تاکید داریم».
>در شورای پنجم همه مسائل را سیاسی کرده اند

او در ادامه تصریح کرد« :اولین خواس��ته من از مسئولین این است
که فایل صوتی منتش��ر ش��ده که دنیا را با آن پر کردهاند به صورت
کامل منتشر کنند تا مشخص شود چه حرفهایی به من زده شده،
من اعاده حیثیت می کنم .همه مردم یزد من را میشناس��ند ،من
 4دوره با باالترین رای عضو شورا شدهام و در تمام این سالها تمام
تالشم را کردهام که به مردم خدمت کنم .ما همیشه برای همکاران
ب��ه خصوص همکاران زن احترام قائل بودیم ،در مدتی که ش��هردار
بودم شما یک نفر را پیدا نمیکنید که بگوید در اتاق شهردار بسته
بوده اس��ت! اما متاسفانه در ش��ورای پنجم همه مسائل را سیاسی
کردهاند ،ما باید س��اعتها در جلسات بنشینیم و اغلب در نگرانی و
اس��ترس باشیم و در نهایت هم تنها عمرمان تلف میشود .خیلی از
بودجهها مثل بودجه خشت خام تلف شده است این بودجه را شفاف
بگویند به چه کسانی دادهاند .ما یک سری از مسائل را به دادستان و
بازرسی مطرح کردیم و امیدواریم که وارد شوند .از طرف دیگر چند
پ��روژه تحت عنوان یزد پالس مطرح کرده اند که هیچ یک از آنها
تاکنون به بار نشسته است .من در شورای اول دو سال رئیس شورای
ش��هر بودم ،در دوره دوم  2سال شهردار یزد بودم و در دوره چهارم
هم سال اول رئیس شورای شهر یزد بودم ،در این دوره هم سال دوم
نایب رئیس شورا بودم و در همه سالها هم به مردم خدمت کردم به
همین دلیل هم آنقدر شهامت دارم که طبق توصیه های دینی اگر
به کسی توهینی کردهام عذرخواهی کنم» .
آفتاب یزد :قطعا فحاش��ی و توهین پذیرفتنی نیست اما این تمام
ماجرا نیس��ت از میان گفتههای ش��ایق دو مسئله باید روشن شود؛
نخست تکلیف برخی قراردادهای به اصطالح فرهنگی و دیگر مخارج
کمیسیون فرهنگی و سازمان فرهنگی و ورزشی شاید بعد این روشن
شدنها بهتر بتوان دلیل عصبانیت شایق را فهمید.
ش��نیدهها حاکی از آن است که احتماال فرزند یکی از اعضاء شورای
شهر یزد خواستار اخذ تابعیت یکی از کشورهای اروپایی است.
همین ش��نیدهها حکایت از این دارد که ت�لاش نامبرده برای اخذ
تابعیت کش��ور ایتالیا ناکام بوده و اینک تالشه��ا برای اخذ اقامت
در یکی از کش��ورهای ش��مالی اروپ��ا همچنان ادام��ه دارد آیا این
هیاهوها ارتباطی با این حاشیهس��ازیها دارد یا نه؟ سوالی که افکار
عمومی انتظار دارد دستگاههای متولی و نظارتی بررسی نمایند چرا
در ای��ن برهه اگر توهین هم صورت گرفته باید خوراک رس��انههای
معاند شود؟

قرقهای اختصاصی و واگذاری اراضی ملی به شکارچیان!

قرقهای خصوصی ،اراضی ملی کشورمان هستند
که مدیریت آنها با وساطت سازمان حفاظت محیط
زیست از سوی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور به متقاضیان که عموما شکارچیان هستند
سپرده میشود .این افراد که اصطالحا قرقدار نامیده
میشوند شرایط قرقها را برای حیات وحوش بهبود
میبخشند و در ازای افزایش جمعیت حیات وحش
در این اراضی ،از حق برداش��ت یعنی شکارفروشی
برخوردار میشوند.به گزارش میزان ،نرخ صدور هر
مجوز شکار در قرقهای اختصاصی حدودا ۲۲هزار
دالر اس��ت ،ام��ا آنچ��ه در پی ش��کار در قرقهای
اختصاصی به خزانه دولت واریز میشود ،یک چهارم
از بهای مجوز دولتی هر راس چارپا (حداکثر س��ه
هزار دالر) اس��ت که حداکثر به  ۷۵۰دالر میرسد.
الباقی درآمد حاصل از شکارفروشی بین شرکتهای
برگزارکننده تورهای شکار و قرقداران که مدیریت
اراضی ملی را به دست گرفتهاند ،تقسیم میشود!
در ح��ال حاضر پنج قرق اختصاص��ی به تصویب
شورای عالی محیط زیست رسیده است :قرقهای
دربید ،روزباز و علیآباد چهلگزی در اس��تان یزد،
قرق منصورآباد در استان کرمان و قرق جاشلوبار در
استان سمنان .در قرقهای استانهای یزد و کرمان
برای شکار مجوز صادر میشود که بخش عمده این
مجوزها به شکارچیان خارجی اختصاص مییابد .اما
قرقهای بسیار دیگری بیآنکه مجوز شورای عالی
محیط زیست را دریافت کرده باشند فعالیت خود
را آغاز کرده و در انتظار تایید شورای عالی حفاظت
محیط زیست هستند .قرقهای اختصاصی از زمان
راهاندازی تا به امروز بارها مورد انتقاد دانشگاهیان،
متخصصان و نمایندگان مجل��س قرار گرفتهاند با
این حال سازمان حفاظت محیط زیست بیتوجه به
انتقادات،ازراهاندازیقرقهایجدیداستقبالمیکند.
اکبر همدانیان ،مدرس دانشگاه و بازنشسته سازمان
حفاظت محیط زیس��ت با ابراز تاسف از بیتوجهی
سازمان حفاظت محیط زیست به اصل خرد جمعی
و حمایت از راهاندازی قرقهای خصوصی به میزان
میگوید «:عوامفریبی مسئوالن محیط زیست در
حمایت از قرقهای خصوصی مایه شرمساری است.
میگویند جمعیت حیات وحش در قرقها افزایش
یافته پس مجوز شکار میدهیم ،اما نمیگویند این
افزایش جمعیت حاصل چیست؟ جمعیت حیات
وح��ش را در زمان واگذاری ق��رق برآورد کرده و به
عنوان مثال میگویند در این منطقه  ۱۰۰راس قوچ

و میش وجود دارد .دو س��ال بع��د از واگذاری قرق
هم جمعیت را برآورد میکنند و میگویند جمعیت
رس��یده به  ۱۲۰۰راس پس میتوانیم مجوز شکار
صادر کنی��م در حالی که بر خالف این عوامفریبی
افزایش جمعیت در قرقها حاصل زاد و ولد جمعیت
اولیهنیست.بلکهحاصلعملکردتلهمانندقرقهاست
که حیات وحش را از زیس��تگاههای مجاور به قرق
میکشاند ».همدانیان یادآور میشود« :قرقداران در
قرق آبشخور میسازند ،علوفه دستی پخش کرده و
امنیت را برقرار میکنند :سه شاخصی که برای جلب
توجه وحوش کافی است .همین میشود که حیات
وحش از زیس��تگاههای مجاور به سوی قرق جذب
میش��وند؛ بنابراین افزایش جمعیت حیات وحش
در قرقها حاصل عملکرد تلهمانند قرقهاس��ت نه
موفقیت قرقداران در تکثیر و پروی .تلهای که مانند
یک دام بزرگ حیات وحش را به سوی قرق کشانده
و سرانجام در برابر گلوله شکارچیان قرار میدهند.
راهان��دازی قرقه��ای خصوصی بر خ�لاف ادعای
مس��ئوالن با حفاظت مش��ارکتی سنخیتی ندارد،
کدام مش��ارکت؟ تنها پلی که قرق اختصاصی را با
مشارکت بومیان پیوند میدهد این است که حدود
 ۵قرقبان در قرق اس��تخدام میشود .به غیر از این
مورد ،راهاندازی قرقها سودی به بومیان نمیرساند.
برعکس آنها را از ورود به این اراضی ملی که حاال
قرق نامیده میشود محروم میکند .همین هم سبب
شده بومیان علیه قرقها طومار امضا کنند .قرقهای
اختصاصی حت��ی اگر در آنها ش��کار هم صورت
نگیرد باعث ایجاد تغییر در اکوسیستم منطقه شده
و با جذب وحوش ،زیس��تگاههای حیات وحش را
جزی��رهای میکنند .در واق��ع قرقهای اختصاصی
مانند دامپروری ،حیات وحش را از حالت بکر خود
خارج کرده و به شکلی مصنوعی در میآورند.
این مدرس دانش��گاه اضافه میکند :متاس��فانه در
ح��ال حاضر نظارتی بر عملکرد قرقها وجود ندارد
در حالی ک��ه بحث مقابله با تخلفات ،مش��کالت
حقوقى بس��یاری براى طرفین در بردارد و س��هم
دولت در این میان ش��فاف نیس��ت .عوامل قرقها
غالبا از میان متخلفان انتخاب ش��دهاند ،با وجود
چنین افرادی امکان هر نوع سوء استفاده از قرقهای
خصوصی از جمله شکارفروشی مخفیانه وجود دارد.
ایجاد تغییرات در مناطق ،احداث کارشناسینشده
آبش��خور ،نصب تابلو از لحاظ حقوقی با مشکالت
بسیاری مواجه است.
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ک فیلتردار خطرناک است؛ استفاده نکنید
ماس 

دکتر مس�عود مردانی عضو کمیته ملی مقابله با کرونا گفت :با توجه به زمان بازدم تنفس که به
راحتی از ناحیه سوپاپ ماسکهای فیلتردار خارج می شود ،از این رو به مردم توصیه میکنیم
از چنین ماسکهایی استفاده نکنند .استفاده از ماسک های فیلتردار عالوه بر اینکه مانع انتقال
ویروس کرونا به محیط و دیگران نخواهد شد بلکه به هنگام سرفه یا عطسه شخص بیمار یا ناقل
بیماری استفاده کننده از ماسک ،هجمهای از ویروس کرونا را به دیگران منتقل خواهد کرد /.ایرنا

جهان

کرونا خبر

تع�داد مبتالیان 11 :میلی�ون و  197هزار و
 174نفر
تعداد فوتی ها 529 :هزار و  197نفر
تع�داد بهب�ود یافت�گان 6 :میلی�ون و
 342هزار و  850نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۳۷ :هزار و  ۸۷۸نفر
تعداد فوتی ها ۱۱ :هزار و  ۴۰۸نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۴۴۹نفر
تعداد فوتیها دیروز  148 :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان 2 :میلی�ون و  890هزار و
 588نفر
تعداد فوتی ها 132 :هزار و  101نفر
برزیل

تعداد مبتالیان :ی�ک میلیون و  543هزار
و  341نفر
تعداد فوتیها  63 :هزار و  254نفر

ستون سبز
محمد ساالری :

درختانتهرانهمچنان
بهبهانهتوسعهقطعمیشوند

رئی��س کمیس��یون معماری و شهرس��ازی
شورای شهر تهران در خصوص قطع درختان
مجموعه باغ بهش��ت گفت :این پروژه سابقه
دیرینهای را در ش��هرداری و حوزه تخلفات
ساختمانی داراست .در شورای چهارم پرونده
این پ��روژه در کمیس��یونهای م��اده ۱۰۰
ش��هرداری تهران مطرح ش��د و به آن ورود
کردیم .در آن مقطع به این نتیجه رس��یدیم
که تعدادی طبق��ات مازاد بر پروانه روی این
بلوکهای س��اختمانی با تخلف ایجاد شده
است .به گزارش ایلنا ،محمد ساالری با اشاره
به قطع تعداد قابل توجه��ی درخت در این
محدوده گفت :عالوه بر آن وقتی پرونده برای
تعیین عوارض قطع درخت به ش��ورای شهر
آمد ،تعداد قابل توجهی درخت کس��ر شده
بود .البته درختان محدوده کاج سوزنی برگ
بودند و از نظر پاالیش هوا کیفیت مناس��بی
ندارند و درختان مرغوبی نیستند ،اما درختان
زیادی کسر شده بود و در کمیسیون معماری
و شهرسازی بالغ بر  ۱۰۰میلیاردتومان جریمه
قطع درختان این پروژه در نظر گرفته ش��د.
طی هفتههای گذش��ته نیز تعدادی درخت
در این منطقه کس��ر ش��د ،با توجه به قطع
مج��دد درختان در محل حضور پیدا کردیم
و در بازدیدی که داشتیم ،متوجه شدیم قطع
درختان مربوط به هفتههای گذش��ته بود و
در این مرحله تعداد درختانی که قطع ش��د،
خیلی زیاد نبود .مدیران پروژه اعالم کردند،
سوله قدیمی موجود را تخریب کردهاند ،چرا
که میخواهند آن را به مهدکودک برای تامین
بخش��ی از سرانههای آموزشی منطقه که در
کمیسیون ماده  ۵هم مطرح شده بود تبدیل
کنند ،زیرا کمیسیون ماده آنها را  ۵الزام کرد
که سرانههای آموزشی را تامین کنند.

گردشگری
مینو محرز :

برگزاریکنکوراشتباهاست

متخصصبیماریهایعفونیوعضوکمیتهکشوری
کرونا درب��اره تبعات برگزاری کنکور به ش��کل
حضوری گفت :اگر مسئوالن امر بتوانند داوطلبان
را اجبار کنند که فاصلهگذاری اجتماعی به فاصله
ی��ک و نیم متر را رعایت کرده و ماس��ک بزنند
برگزاری آزمون اشکالی به دنبال ندارد .هرچند
بای��د زمان برگزاری کنکور را به تاخیر بیاندازند.
ب��ه گزارش برن��ا؛ مینو محرز اف��زود :باید برای
داوطلبان مبتال به کرونا ،آزمون به ش��کل از راه
دور برگزار ش��ود .برگزاری کنکور اشتباه است.
البته داوطلب کنکور میتواند ماس��ک بزند و در
طول جلسه هم ماسک را از صورتش بر ندارد ،اما
تحمل ماسک در ساعات طوالنی مشکل است.
برگزاری آزمون کنکور در شرایطی که تمام مدت
فرد ماسک بر صورت داشته باشد اشکالی ایجاد
نمیکند .هرچن��د اگر فردی به بیماری مبتال و
عالئم دارد باید برایش تمهیدات اندیش��ید تا از
راه دور آزمون برگزار ش��ود ،چ��ون در غیر این
صورت داوطلب یکسال از عمرش به دلیل کرونا
تلف میش��ود .اگر مسئوالن امر بتوانند سالنها
را به نوعی تنظیم کنند تا یک و نیم متر فاصله
فیزیکی وجود داش��ته باش��د و در تمامی طول
آزمون هم کنترل کنند تا کسی در حین آزمون
ماسکش را بر ندارد ،اشکالی در برگزاری آزمون
وج��ود ندارد .وی در ادامه با اش��اره به برگزاری
آزمون پودمانی دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد:
باید صندلیه��ا به نوعی چیده ش��ود تا فاصله
یک و نیم متر رعایت ش��ود .بس��یاری از ناقالن
بهویژه مبتالیان در س��نین جوان��ی ناقل بدون
عالمت هستند .فقط با فاصله گذاری اجتماعی
میتوان تمهیدات الزم برای این افراد اندیشید.
درضمن داوطلبان ،مراقبان و دیگر افراد به اجبار
باید از ماسک استفاده کنند.

گزارش

چرا در کمتر از  ۷۲ساعت،
آموزشی  ۲ماهه سربازی
یک ماهه شد؟

س��ه روز پیش ( ۱۲تیرماه) س��ردار حبیب اله
جاننثاری معاون تربی��ت و آموزش ناجا اعالم
ک��رد« :به دلی��ل ضرورت اس��تفاده از کارکنان
وظیفه در مأموریتهای محوله و نیز کیفیسازی
آموزشها با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی
از ام��روز  ۱۲تیرماه ،دوره آموزش رزم مقدماتی
سربازی از یک ماه به دو ماه تغییر یافت».
ب��ه گزارش مه��ر ،جدا از درس��ت و غلط بودن
ای��ن تصمی��م ،بدون ش��ک چنی��ن تصمیمی
فردی نیس��ت و سردار جان نثاری با هماهنگی
فرمانده��ان ناجا این تصمی��م را گرفته و اعالم
کرده اس��ت؛ اما روز گذشته سردار تقی مهری
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد« :با
توجه به ابالغ س��تاد کل نیروهای مسلح ،مدت
آموزش رزم مقدماتی س��ربازان به علت تشدید
ش��یوع ویروس کرونا و نیاز به رعایت حداکثری
پروتکلهای بهداشتی و حفظ سالمتی سربازان
عزیز ،با یک ماه کاهش ،کماکان تا اطالع ثانوی
به صورت یک ماهه اس��تمرار خواهد داش��ت».
وی تاکی��د ک��رد «:هر گون��ه تصمیمگیری در
خصوص تغییر مدت زمان این دوره به ش��رایط
تداوم شیوع این بیماری در آینده بستگی داشته
و در زمان مقرر تعیین تکلیف و اطالع رس��انی
میشود ».سوال اصلی این است که طی دو روز
چه اتفاقی در روند شیوع کرونا در کشور رخ داده
است که تصمیمی که هنوز گرفته نشده تغییر
میکند و کمتر از  ۷۲ساعت صحبت فرماندهان
تغییر میکند؟
>حقیقتماجرا

این موضوع را با سردار حبیب اله جان نثاری در
میان گذاشتیم و از او سوال کردیم چرا کمتر از
دو روز یک تصمیم باید تغییر کند ،او در پاس��خ
گفت« :از اول هم قرار بود بعد از اپیدمی و شیوع
کرونا مدت یک ماه آموزش سربازی به قبل یعنی
دو ماه برگ��ردد ،اما در مصاحبهای که با یکی از
رس��انهها داش��تم این موضوع به اشتباه تفهیم
ش��ده بود و اینگونه برداشت شد که قرار است از
پنجشنبه  ۱۲تیرماه مدت آموزش سربازی از یک
ماه به دو ماه تغییر کند ».سردار جان نثاری ادامه
داد« :س��ربازان نزد ما امانت هس��تند و ما اجازه
نداری��م در حفظ جان آنها کوتاهی کنیم ،بعد از
اعالم این خبر اشتباه که رسانههای دیگر هم به
نقل از همان رسانه منتشر کرده بودند سربازان و
خانوادههای آنها دچار نگرانی و اضطراب شدند و
این ش��د که تصمیم گرفتیم سردار تقی مهری
رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا توضیحاتی
درخصوص این موضوع ارائه دهد».

بهداشت و درمان
تاکید : WHO

کشورها به جای درگیری،
کرونا را کنترل کنند

س��ازمان جهان��ی بهداش��ت ( )WHOب��ه
کشورهای درگیر با ش��یوع کروناویروس تاکید
کرد تا به جای مناقشه و درگیری به واقعیتهای
موجود در مورد این ویروس آگاهی داشته باشند
و کنترل بیماری را بدس��ت آورن��د .به گزارش
ایس��نا ،دکتر «مایک رایان» رئیس فوریتهای
پزشکی سازمان جهانی بهداشت گفت :ضرورت
دارد تا افراد از خواب بیدار شوند و واقعیتهای
موج��ود در مورد بیماری کووید ۱۹-را بپذیرند.
اطالعات موجود و شرایطی که در آن قرار داریم
دروغ نیستند .بیماری کووید ۱۹-از سال گذشته
میالدی که برای اولین بار در چین مشاهده شد
تقریبا همه کش��ورهای جه��ان را درگیر کرده
است .در حال حاضر بیش از  ۱۱میلیون نفر در
جهان به این بیماری مبتال شده و بیش از ۵۲۹
هزار نفر از آنان نیز جان خود را از دست دادهاند.
ایاالت متحده آمریکا بیش��ترین تعداد قربانیان
و بیم��اران مبتال به کووی��د ۱۹-در جهان را به
خود اختصاص داده و تعداد مبتالیان در برخی
از کشورهای آمریکای التین رو به افزایش است.
رئی��س فوریتهای پزش��کی س��ازمان جهانی
بهداشت در پاسخ به وضعیت مشاهده شده در
کشورهایی همچون برزیل و مکزیک که به رغم
افزایش تعداد مبتالیان ،محدودیتها تاحدودی
برداشته شده ،هشدار داد« :بسیاری از کشورها
آنچ��ه را که اطالع��ات و ش��واهد در مورد این
بیماری نشان میدهند ،نادیده میگیرند».
وی گفت« :به جای قرنطینه کردن کل کش��ور
میت��وان در ح��د ام��کان محدودیته��ا را در
مناطقی که احتمال انتقال بیماری پایین است
تا حدودی لغو کرد و از طریق اقداماتی همچون
رعای��ت فاصله گ��ذاری اجتماعی ،شستش��وی
دس��تها و قرنطینه مبتالیان ،شیوع ویروس را
تحت کنترل داشت .اما در مناطقی که گسترش
ویروس غیرقابل کنترل است الزم است اقدامات
سختگیرانهتر اعمال شود».

