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

هشدارسازمانجهانیبهداشتدربارهاحتمالبازگشت«قرنطینهکامل»

هشدار سازمان جهانی بهداش��ت درباره احتمال بازگشت «قرنطینه
کامل»با افزایش دوبرابری مبتالیان به بیماری کووید ۱۹-در  ۶هفته
گذشته در جهان ،سازمان جهانی بهداشت هشدار داد کشورها ممکن
است مجبور شوند «قرنطینه کامل» را اجرا کنند.
به گزارش ایرنا ،س��ازمان جهانی بهداش��ت اعالم کرد قرنطینه کامل
کشورها ممکن است موضوعی مربوط به گذشته نباشد .شمار مبتالیان
ب��ا کرونا در حال افزایش اس��ت و بی��ش از  ۱۲میلیون نفر اکنون در
سراسر جهان مبتال شده اند که بیش از دو برابر مبتالیانی است که در

 ۶هفته پیش ابتالی آنها به طور قطعی به کرونا مبتال
شده بودند.دکتر مایکل رایان مدیر اجرای برنامه فوریت
های بهداشتی این سازمان گفت «:کشورها ممکن است
مجبور شوند دوباره یا برای اولین بار وارد قرنطینه شوند.
ما می خواهیم از قرنطینه کامل همه کشورها جلوگیری
شود اما ممکن است در وضعیتی قرار گیریم که این تنها گزینه است.
به محض تمام شدن دوران قرنطینه همیشه این خطر وجود دارد که
یک بیماری دوباره شیوع پیدا کند .کشورها باید «آماده حرکت به جلو

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

یا عقب» بسته به تعداد مبتالیان باشند .باید این حقیقت را
بپذیریم که در شرایط فعلی بعید است که بتوانیم به طور
کامل این ویروس را ریشه کن یا نابود کنیم و خاطرنشان
کرد که این امر باعث می ش��ود این ویروس بتواند دوباره
شیوع پیدا کند ».وی به کشورها توصیه کرد سازوکاری
را برای شناسایی مبتالیان اجرا کنند تا قرنطینه به مناطقی که هنوز
ویروس به طور جدی در آنها ش��یوع پیدا نکرده است کامل شود و از
شیوع گسترده آن جلوگیری شود.

رسانه داری دستگاه ها یعنی فساد

کرده اند؟ و یا آن طور که می خواس��تند ب��ه افکار عمومی گزارش
داده اند».

>عواقب رسانه داری دولتی

>اختالل در نظام رسانه ای کشور

دکت��ر حبی��ب اهلل معظمی ،پژوهش��گر و مدرس ارتباط��ات در این
خص��وص به آفت��اب یزد گف��ت «:اصل این مس��ئله بحث رس��انه
داری دس��تگاه ها ب��ه نظر من این موضوع موج��ب اختالل در نظام
رس��انه ای کش��ور می ش��ود .یکی از دالیل اینکه ما به طور کلی در
رس��انه های کشور ش��اهد کار کرد مناسب ،درس��ت و مورد انتظار
نیستیم همین موضوع است .بر اساس داده ها و مشاهدات این وجه از
اختالل در نظام رسانه ای منحصر به کشور ما است ،یعنی تقریبا ما
تنها کشوری هستیم که به این شکل گسترده تمام دستگاه ها دارای
رسانه اند! این رسانه به معنای معمول نهاد رسانه یا مدیا است که کار
اطالع رس��انی را نش��ان می دهد و مخاطب آن عام است .البته این
موضوع با اطالع رس��انی دستگاه ها که برای شفافیت بیشتر یا لزوم
ش��فافیت و یا عمل به قانون و نش��ر آزاد اطالعات در کش��ور است
تفاوت دارد » .

>ضعف در گفت و گو و نقد

او در خصوص دالیل رسانه داری در کشور ما گفت «:من فکر می کنم
تا حد زیادی ما ضعف در گفت و گو ،اعتماد متقابل و تحمل نقد در
جامعه داریم و تبلور این جامعه نیز نهاد ها هستند .در چنین شرایطی
نقد صورت نمی گیرد بنابر این رسانه داری نوعی حرف یک طرفه زدن
اس��ت تا حرف های دیگران را نش��نوند چون نمی توانند خبرنگاران
را تحم��ل کنن��د .مجموعه این ها به س��متی م��ی رود که نهاد ها
گونه ای از پروپاگاندا را ترجیح می دهند در صورتی که اگر آینده نگری
در جامعه وجود داش��ته باش��د همان نهاد ها می توانند روی اعتماد
مردم س��رمایه گذاری کنند ،هر چند که ممکن اس��ت این موضوع
س��خت باش��د .عالوه بر این ها هزینه ای که برای این نوع رسانه ها
خرج می شود همه از بیت المال است و می توان آن را صرف اعتماد
متقابل و گفت و گو کرد تا صفت «انحصار» از جامعه ما دور ش��ود.
ما جزو انگشت شمار کشور هایی هستیم که به قانون پیشگیرانه در
اخذ مجوز به مطبوعات وفادار هس��تیم ،یعنی فردی که می خواهد
نشریه ای منتشر کند حتما باید مجوز بگیرد ،در صورتی که تقریبا در
تمام کشور های دنیا کسی اراده کند که نشریه داشته باشد آن را در
شهرداری ثبت می کند و آدرس می دهد ،اصال نیازی به مجوز نیست.
ما انتظار داشتیم در دولت تدبیر و امید این مشکالت بر طرف شود و
با حرکت جامعه جهانی در خصوص انفجار اطالعات همسو شویم اما
این اتفاق رخ نداد و میسر نشد».

>انحصار در فرآیند اطالع رسانی

او در خصوص لطمه هایی که این رسانه ها به جامعه وارد می کنند
گفت «:رسانه به هر حال رکن یا ضلع چهارم از ارکان کشور هستند.
در تعبیری هم گفته می شود که رسانه رکن چهارم دموکراسی است.
در واقع رس��انه نهادی خارج از قدرت اس��ت که م��ردم را نمایندگی

معظمی:

این ها س��بب می ش��ود رس��انه ها از رس��انه حرفه ای
مس��تقل و بخ��ش خصوص��ی م��ردم که مس��تقل عمل
می کند دور ش��وند .این مدل بس��یار نا مناسب است و
م��ی توان��د برای رس��انه ه��ای کل جامعه ی��ک الگوی
منفی باش��د .این رس��انه های غیر مس��تقل معموال خط
قرمز هایی برایخودشانقائلهستندکهخیلیبیشترازخط
قرمز های رسانه ها است چون آن ها جزئی از یک دستگاه
هستند ،رسانه های وابسته معموال به پروپاگاندا نزدیک
می شوند ،قلب واقعیت دارند و حدود برای خودشان قائل
هستند و نمی توانند در یک واقعه زیاد عمیق شوند .نکته
دیگر فقدان میل در آشکار سازی واقعیت و اطالعات در
رس��انه های حکومتی است یعنی رسانه های دولتی میل
و یا قدرت ای��ن را ندارند که واقعیت و اطالعات واقعی
را آش��کار کنند .البته امروزه با وجود فضای اجتماعی و
هجمه های خبری که وجود دارد همه رس��انه ها به این
نتیجه رس��یده اند که باید در یک واقعه دقیق ش��وند و
اطالعات جامع و کامل را در اختیار مردم قرار بدهند اما
این موضوع همچنان در رسانه های حکومتی وجود ندارد
م��ی کند .وقتی یکی از قوا رس��انه داری می کن��د کار نظارت که از
طرف مردم به رسانه محول شده دچار خدشه می شود .قانون اساسی
کشور ما و دیگر کشور ها پیش بینی کرده اند که چه دستگاه هایی
بر دستگاه های دیگری نظارت داشته باشند اما نظارت رسانه ای با آن
نظارت ها متفاوت است چون از طرف مردم به یک گروه یا نهادی که
ش��امل رسانه های مختلف است این ماموریت محول می شود و این
نهاد بر کلیه قوا و دستگاه های حکومتی نظارت می کند و به مردم
گزارش می دهد .با چنین روالی امکان این نظارت س��لب می ش��ود.
در همین راستا فرآیند اطالع رسانی یک فرآیند انحصاری می شود.
وقتی یکی از دستگاه ها که زیر مجموعه 3قوه است هم خودش عامل
رویداد اس��ت و هم گزارشگر رویداد است ،در واقع انحصار اطالعات و
عدم شفافیت به عنوان اشکال بعدی رخ می دهد .چون هم مجری و
هم نشر دهنده واقعه یک نفر می شود و در همین راستا فساد شکل
می گیرد .البته فس��اد در این جا به معنی فساد مالی نیست بلکه به
این معنی اس��ت که یک نظارت بر فرآیند اعمال نمی شود تا بررسی
ش��ود مجری واقعه و نشر دهنده اطالعات آن واقعه به درستی عمل

او در ادام��ه تاکید کرد «:برای مثال آتش نش��انی یک اقدامی انجام
می دهد و خودش هم مسئولیت اطالع رسانی آن را بر عهده دارد ،آن
وقت است که اذهان عمومی نمی تواند متوجه شود که آیا عملکرد این
نهاد درست بوده است یا خیر؟ این موضوع سبب می شود که اعتماد
مردم س��لب شود .وقتی مردم می بینند که هم عامل رویداد خبری
و هم نشر دهنده آن واقعه خبری ،هر دو یک دستگاه هستند به طور
طبیعی سوال پیش می آید و این روند در نهایت باعث سلب اعتماد
عمومی می شود .موضوع دیگری هم که در این بین مطرح می شود
موضوع تضاد منافع اس��ت ،وقتی عامل یک رویداد و نشر دهنده آن
یکی است و هیچ خبرگزاری دیگری به اطالعات آن دسترسی ندارد
این موضوع کم کم بحث تضاد منافع را به وجود می آورد .تضاد منافع
موضوعی است که دنیای امروز به آن توجه دارد .وقتی به این ترتیب
دس��تگاه ها رسانه داری می کنند و خودشان هم منبع خبر هستند،
مدلی که آن ها برای نشر خبر ارائه می دهند ،تقریبا می توان گفت
از نظارت و شفافیت گریزان است .همه این ها سبب می شود رسانه ها
از رسانه حرفه ای مستقل و بخش خصوصی مردم که مستقل عمل
می کند دور ش��وند .این مدل بسیار نا مناسب است و می تواند برای
رس��انه ه��ای کل جامعه یک الگوی منفی باش��د .این رس��انه های
غیر مستقل معموال خط قرمز هایی برای خودشان قائل هستند که
خیلی بیش��تر از خط قرمز های رس��انه ها است چون آن ها جزئی از
یک دستگاه هستند ،رسانه های وابسته معموال به پروپاگاندا نزدیک
می ش��وند ،قلب واقعیت دارند و حدود برای خودشان قائل هستند و
نمی توانند در یک واقعه زیاد عمیق ش��وند .نکته دیگر فقدان میل در
آشکار س��ازی واقعیت و اطالعات در رسانه های حکومتی است یعنی
رس��انه های دولتی میل و یا قدرت این را ندارند که واقعیت و اطالعات
واقعی را آشکار کنند .البته امروزه با وجود فضای اجتماعی و هجمه های
خبری که وجود دارد همه رسانه ها به این نتیجه رسیده اند که باید در
یک واقعه دقیق شوند و اطالعات جامع و کامل را در اختیار مردم قرار
بدهند اما این موضوع همچنان در رسانه های حکومتی وجود ندارد».

>تحریف نهاد رسانه

او در خص��وص راهکاره��ای ب��رون رفت از این وضعی��ت گفت «:ما
باید هر چه زودتر کش��ورمان را از ای��ن وضعیت نجات بدهیم .چون
این موضوع تس��ری پیدا کرده و ما امروز می بینیم که قوای کش��ور
رس��انه هایی را در ابعاد خبرگزاری اداره می کنند .این عرف نیس��ت
بلکه تحریف نهاد رس��انه اس��ت .واقعیت این است که رسانه باید در
اختیار بخش مستقل از قدرت باشد که مردم را نمایندگی کند و به
مردم گزارش بدهد .به همین دلیل ما باید هر چه زودتر کش��ورمان
را از این صفت استثنائی منفی خارج کنیم و همانطور که طی چند
سال اخیر درباره لزوم خروج نهاد ها و دستگاه ها و بانک ها از مقوله
بنگاه داری تاکید می ش��د ،باید بر خروج رس��انه داری دس��تگاه ها
هم تاکید ش��ود و اج��ازه بدهیم بخش رس��انه در اختیار مردم باقی
بماند .اگر بخش رس��انه هم در انحصار باشد توازن قدرت و اطالعات
بر هم می خورد و این برای جامعه ما اصال خوب نیس��ت و اگر روال
ب��ه همین طریق پیش ب��رود آینده خوبی ب��رای جامعه نمی توانیم
متصور باشیم».

سایه سنگین ورزش بر رفع دغدغههای جوانان

وزیر جوانان کجای این میدان است؟

«س��لطانی فر حوزه جوانان را به خوبی میشناس��د ».این جمله
دفاعی��ه رئیس جمه��ور از وزی��ر ورزش و جوانان ب��ود که چند
روز قبل از رأی اعتماد گرفتن س��لطانی ف��ر از مجلس در تاریخ
 ۲۴مرداد ماه  ۹۶زده شد .این آغاز راهی بود که مشخص میکرد
سلطانی فر قرار است از این به بعد وزیر ورزش و جوانان باشد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان 29 ،مرداد  ۹۶جلس��ه رأی
اعتماد نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به وزرای پیشنهادی
کابینه دولت دوازدهم پس از بررسی صالحیت دو وزیر پیشنهادی
نیرو و ورزش برگزار ش��د و طی آن مس��عود سلطانی فر موفق به
کسب اکثریت آرا برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان شد.
برای س��لطانی فر  ۲۸۸رأی به صندوق انداخته شد که از میان
آنها  ۲۲۵رأی موافق ۳۹ ،رأی مخالف ۲۰ ،رأی ممتنع و  ۴رأی
باطل بود .او در حالی در دولت یازدهم وارد این عرصه شد که از
 ۲۱آب��ان ماه  ۹۵نیز مدیریت این حوزه را عهده دار بود .در واقع
س��لطانی فر پس از استعفای محمود گودرزی از وزارت ورزش و
جوان��ان به عنوان گزینه پیش��نهادی رئیس جمهوری به مجلس
معرفی ش��د و توانس��ت با اکثریت آرا ( ۱۹۳رأی موافق ۷۲ ،رأی
مخالف و  ۹رأی ممتن��ع) به عنوان وزیر ورزش برای  ۹ماه باقی
مانده از عمر دولت یازدهم انتخاب شود.
این در حالی بود که چهار س��ال پیش و در آغاز کار دولت تدبیر
و امید مس��عود سلطانی فر توسط حسن روحانی به عنوان گزینه
تص��دی وزارت ورزش و جوانان انتخاب ش��د ،اما نتوانس��ت رأی
اعتماد الزم را از نمایندگان مجلس بگیرد .س��لطانی فر آن زمان
به خاطر مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس ( ۱۴۸رأی مخالف،
 ۱۱۷رأی مواف��ق و  ۱۸رأی ممتنع) نتوانس��ت ب��ه عنوان وزیر
ورزش و جوانان انتخاب شود.
کار سلطانی فر از آغاز دولت دوازدهم به طوری آغاز شد که مردم
و جامعه متخصصان از او انتظاری دو برابر داشتند ،چرا که او باید
تص��دی دو وزارتخانه را ب��ه طور همزمان بر عهده میگرفت و در
این مس��یر باید درایت بیشتری را صرف میکرد .وزارت ورزش و
جوانان همان طور که از نامش بر میآید دو مأموریت بزرگ دارد.
ورزش و تربی��ت بدن��ی و همین طور س��اماندهی امور مربوط به
جوانان و ایجاد زمینههایی برای رش��د جوانان .زمانی که عدهای
از نماین��دگان مجلس به تجمی��ع وزارت ورزش و وزارت جوانان
انتقاد کردند اعتقادش��ان بر این بود که «ورزش بر مأموریت این
وزارتخانه برای جوانان س��ایه میافکن��د و جوانان باز هم مظلوم
واقع میشوند».
آن چی��زی که ام��روز در روزه��ای پایانی دول��ت دوازدهم قابل
مش��اهده اس��ت ،دلیل محکمی بر این نقد دارد ،چرا که عملکرد
حوزه جوانان نش��ان میدهد تا حدود بس��یار زی��ادی این انتقاد
درباره فعالیت این وزارتخانه صدق میکند.

آن چی��زی ک��ه ام��روز در
روزه��ای پایان��ی دول��ت
دوازده��م قاب��ل مش��اهده
اس��ت ،دلیل محکمی بر این
نق��د دارد ،چرا ک��ه عملکرد
حوزه جوانان نشان میدهد تا
حدود بسیار زیادی این انتقاد
درباره فعالیت این وزارتخانه
صدق میکند
در این دوره برگزاری جلسات بی نظم و گاها نا مرتبط ساماندهی
امور جوانان آن هم با حضور بی اثر وزیر نمیتوانست دغدغههای
اصل��ی و مه��م جوانان را برطرف کن��د ،چرا که وزی��ر از ابتدای
جلس��ات دس��تورالعملهای مطرح ش��ده را جمع آوری و جلسه
را با یک س��خنرانی مختصر به پایان میرساند .حتی سلطانی فر
در آخر به س��واالت احتمالی خبرنگاران حاضر در جلس��ه «نه»
میگفت و س��ریعا جلسه را ترک میکرد .این رفتار و گاها پاسخگو
نبودن او ،سلطانی فر را چند بار پای میز استیضاح کشاند.
ماه رمضان س��ال گذشته زمانی که رئیس جمهور در یک مراسم
افط��اری جوانان زی��ادی را دعوت کرد و پ��ای صحبتهای آنان
نشس��ت ،سلطانی فر به عنوان یک نماینده تام االختیار این قشر
از جامعه کلمهای صحبت نکرد و برای دفاع از مش��کالت جوانان
تمام قد نایستاد .در چهار سال دولت دوازدهم هر سال هفتههای
جوان��ان و ازدواج و ...آمدند و رفتند ،اما دریغ از آن که وزیر پای
درد و دل جوانان بنش��یند و برای دل جوانان هم که ش��ده چند
کلم��ه صحبت کند .همایش برگزار ک��ردن و دعوت از جوانان و
زوجین موفق کار سختی نیست ،اما چرا در این همایشها دستی
از جوانی که میخواهد تشکیل زندگی دهد ،اما با وجود مشکالت
تاکنون نتوانس��ته ،گرفته نش��د؟ چرا فضایی ایجاد نش��د تا برای
جوانی که دنبال ش��غل است کاری دست و پا شود؟ چرا با وعده
پرداخ��ت وام برای طرحهای اش��تغالزایی موافقت نش��د و یا اگر
هم موافقت ش��د ،حمایت نشد؟ چرا به فکر اوقات فراغت جوانان
نیفتادند؟ چرا زمانی ک��ه عدهای جوان دنبال راههای خالف و یا
اعتیاد بودند کس��ی نیامد دستش��ان را بگیرد و هدایتشان کند؟
همه اینها وعدههایی است که قرار بود یک زمانی اجرا شوند ،اما
هیچ اثری از اجرایی شدن آنها وجود ندارد.
از س��وی دیگ��ر در حوزه جوانگرایی در خ��ود دولت نیز باید این
وزارتخان��ه فعالیت مس��تمر و رس��الت گونهای میداش��ت .طرح
من��ع بکارگیری بازنشس��تگان که از س��وی مجل��س تصویب و
جهت اجرا به دولت س��پرده ش��د باید از س��وی وزارت ورزش و

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 12 :میلی�ون و  630هزار و
 872نفر
تعداد فوتی ها 562 :هزار و  888نفر
تعداد بهب�ود یافتگان 7 :میلی�ون و 366
هزار و  488نفر
ایران

آفتاب یزد گزارش می دهد

آفتاب یزد -ش�هین نجفی :شرایط اقتصادی نشریه ها و رسانه ها
س��بب ش��ده تا خیلی از آن ها به یکی از ارگان های دولتی وابسته
باش��ند .حاال خیلی از دستگاه ها عالوه بر روابط عمومی هر مجموعه
ب��رای خودش��ان رس��انه ای دارند که اخب��ار مربوط ب��ه آن نهاد را
می توان از رسانه آن دستگاه پیگیری کرد .همین موضوع سبب شده
تا خیلی از رس��انه ها دیگر نتوانند به صورت مس��تقل عمل کرده و
وظیفه خودشان را فراموش کنند.

جهان
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جوانان که متولی جوان گرایی اس��ت ،به طور مس��تمر و به طور
جد پیگیری میش��د ،اما در این ح��وزه هم تنها وزارت ورزش به
صورت توصی��ه گونه عمل کرد و چن��دان در این حوزه عملکرد
مطلوبی از این وزارتخانه دیده نش��د .دول��ت یازدهم و دوازدهم
از جمل��ه پیرتری��ن دولتهای انقالب اس�لامی بودند و میانگین
کابینه بیش از  ۶۰س��ال سن اس��ت .در حوزههای مدیران میانی
نی��ز بکارگیری طرح منع بکارگیری بازنشس��تگان س��بب بهبود
نس��بی این حوزه ش��د ،اما در این میان آنچه مهم است پیگیری
و ارتق��ای این موضوع ب��رای حضور جوان��ان در مقاطع مختلف
مدیریتی است که عملکرد معاونت جوانان را خیلی ضعیف نشان
میدهد.
ناگفت��ه نماند که از اقدامات موث��ر وزیر برای جوانان میتوان به
تغییر بازه س��ن جوانی از  ۱۵تا  ۲۹سال به  ۱۸تا  ۳۵سال اشاره
ک��رد ،اما در مقابل هیچ اق��دام و دفاعیهای برای اصالح و اجرایی
ش��دن قانون تسهیل امر ازدواج در مجلس شورای اسالمی انجام
نش��د ،قانونی که بیش از  ۱۴س��ال است بالتکلیف مانده و هیچ
مسئول ذی ربطی برای اجرایی شدن آن تالش نکرده است ،چرا
که بخش عمدهای از رفع مش��کالت جوانان در گرو اجرایی شدن
درست این قانون است.
همچنین اصالح روند پرداخت وام ازدواج به جوانان و تعیین بازه
س��نی برای آن بخش مهمی از اقدام��ات وزارت ورزش و جوانان
اس��ت که اخیرا با درخواست سلطانی فر و موافقت رئیس جمهور
انجام ش��د ،به گفته تندگویان مع��اون امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان این عمل س��وء اس��تفادهها و ...را کاهش میدهد ،چرا
ک��ه در نامه س��لطانی فر ب��ه رئیس جمهور آمده اس��ت« :تعداد
متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین س��نی باالی  ۶۰س��ال
و زی��ر  ۱۵س��ال که خ��ارج از عرف س��ن مناس��ب فرزند آوری
هس��تند رو به افزایش اس��ت؛ که با عنایت به هدف دولت از این
امر در راستای تس��هیل ازدواج بهنگام جوانان ،خواهشمند است
دس��تور فرمایی��د ضواب��ط و قوانین مرتبط با اعم��ال محدودیت
س��نی  ۱۸تا  ۴۰س��ال و اعطای این تسهیالت صرفاً برای ازدواج
نخس��ت به عنوان مصوبه دولت بررس��ی و به بانک مرکزی ابالغ
گردد».
به هر حال در حوزه جوانان با توجه به حساس��یتهایی که وجود
دارد آثار اجتماعی و آس��یبهای فراوان��ی وجود دارد که به نظر
میرس��د وزارت جوانان باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد .این
وزارتخانه در حوزه مسئولیتهای خود میتواند در زمینه کاهش
آس��یبهای اجتماعی نقش موثری را ایفا کند ،اما آن چیزی که
مشهود است این است که وزارت ورزش و جوانان بیشتر بر ورزش
متمرکز اس��ت ،هر چند که این حوزه هم دارای حواشی بسیاری
است.

تعداد مبتالیان ۲۵۵ :هزار و  ۱۱۷نفر
تعداد فوتی ها ۱۲ :هزار و  ۶۳۵نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  397نفر
تعداد فوتی های دیروز  188 :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان 3 :میلی�ون و  291هزار و
 786نفر
تعداد فوتی ها 136 :هزار و 171نفر

ستون سبز

مصرفساالنهنیممیلیونتن
کیسهپالستیکیدرکشور

مدی��رکل دفت��ر مش��ارکتهای مردم��ی و
مس��ئولیتهای اجتماعی س��ازمان حفاظت
محیطزیست ضمن اش��اره به اینکه ساالنه در
کش��ور ما نیم میلیون تن کیس��ه پالستیکی
مص��رف میش��ود ،گف��ت :در ح��ال حاض��ر
پیشنویس الیحه کاهش مصرف پالستیک در
کشور تدوین و به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه
شده است.
به گزارش ایس��نا ،ژیال آقایی اف��زود :طی قرن
گذشته پالستیک به دلیل سهلالوصول بودن
وارد زندگی مردم شده است و در ابتدا هیچکس
تصور نمیکرد که این محصول بتواند تبدیل به
معضلی برای محیط زیس��ت و زمین شود .در
کشور ما روزانه  ۵۸هزار تن پسماند عادی تولید
میش��ود که از این میزان بین  ۱۵تا  ۲۰درصد
پس��ماند خش��ک قابل بازیافت است که تنها
 ۹درصد آن وارد چرخه بازیافت میشود.
وی با بیان اینکه کش��ور ما جزو  ۱۰کشور اول
مصرفکننده پالستیک در جهان است ،گفت:
هر ایرانی روزانه بهطور متوس��ط س��ه کیس��ه
پالس��تیکی مصرف میکند که  ۹۶درصد آن
مستقیم وارد سطلهای زباله میشود.

خبر

کدامشرطفرزندخواندگی
حذفمیشود؟

رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور از شروطی که
برای فرزندخواندگی حذف شده وشرایط را تسهیل
ی بخشند ،خبر داد.به گزارش میزان ،وحید قبادی
م
دانا گفت :قوانین مربوطه ب��ه فرزندخواندگی در
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و مقرر
ش��ده به خانوادههای بدون فرزند ،خانوادههای با
فرزندودخترانیکهقصدبهحضانتگرفتنکودکان
ب��ی سرپرس��ت را دارند ،فرزن��د خواندگی تعلق
گیرد .در  ۱۵س��ال اخیر ،تع��داد کودکانی که در
مراکز بهزیستی نگهداری میشوند ۱۰ ،هزار نفر
باقی مانده که این مسئله نشان دهنده این است
در س��الها مختلف تعداد زی��ادی از کودکان به
فرزن��د خواندگی رفت��ه اند .وی درب��اره اقدامات
تسهیل گرانه این س��ازمان برای فرزندخواندگی
گفت :یکی از این اقدامات ،ایجاد سامانه ملی فرزند
خواندگی اس��ت .در این سامانه اطالعات کودکان
بارگذاری میش��ود و خانوادهه��ای متقاضی نیز
ثبت نام میکنند .در این سامانه ،هر خانوادهای از هر
اس��تان میتواند کودکان را ب��ه فرزندی بپذیرد و
دیگر همانند گذش��ته محدودیت استانی وجود
ن��دارد .همچنین در گذش��ته تمکن مالی باالیی
از خانوادهه��ا انتظ��ار بود اما بای��د توجه کرد که
خانوادههای دارای صالحی��ت الزاما خانوادههای
پولدار نیستند و خانوادههای با تمکن مالی معقول
نیز میتوانند شرایط عادی را برای کودکان فراهم
کنند .همچنین س��ایر صالحیتهای اجتماعی
خانوادهها مدنظر قرار دارد.

در شهر

 ١٩تير ثبت شاهكاری بزرگ در
تقويممديريتشهریمنطقه١٩

پاساژ تجاری توحید در منطقه ۱۹به منظور تأمین
امنیت جانی شهروندان ،رفع مخاطرات احتمالی و
گره ترافیکی تخریب شد .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه ،۱۹علی توکلی شهردار منطقه با
اش��اره به قرار داشتن پاساژ توحید در مجاورت بازار
بزرگ احسانی و طرح تعریض خیابان شکوفه گفت:
با تخریب این پاساژ ضمن تسریع در بازگشایی این
معبر بعد از  ۳۰س��ال انتظار ،از وقوع اتفاقات مشابه
همچون ساختمان پالسکو و کلینیک سینا اطهر
که منجر به جان باختن تعدادی از همشهریانمان
شد ،پیشگیری ش��ده است .شهردار منطقه افزود:
از آنجایی که تعدادی از کسبه این پاساژ دارای حق
سرقفلی بوده اند ،بنابراین برای انجام و تحقق موضوع
فوق سعی کردیم طی برگزاری جلسات مشترک به
توافقاتالزمطیهماهنگیباسازمانسرمایهگذاری
ومشارکتهایمردمیشهرداریتهرانواخذمصوبه
در راس��تای جذب س��رمایه گذار و انجام توافقات و
بهره مندی از واحدهای نوسازی شده بعد از تخریب
پاساژ برسیم که جا دارد در این راستا از آن دسته از
کسبه ای که با شهرداری منطقه همکاری داشته اند
تشکروقدردانیکنیم.توکلیبهبند ۱۴ماده ۵۵قانون
شهرداری ها درخصوص رفع خطر از ساختمان های
واقع در معابر عمومی اشاره و تصریح کرد :در همین
راس��تا کمیته رفع خطر تشکیل و رأی بر تخریب
ساختمان پاساژ صادر شد .شهردار منطقه با اشاره به
صدور سه مرحله اخطار به کسبه پاساژ از بهمن ماه
سال گذشته اظهار کرد :با تخریب و نوسازی پاساژ
توحیدضمنبازگشاييخيابانشكوفهوتسهیلتردد
ش��هروندان بویژه خودروهای امدادی ،امنیت جانی
کسبه،مراجعینوشهرونداننیزتأمینشد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1251من در طول سالها تجربه کردم عدهای
برای مطرح کردن خودشان سعی در تخریب
عدهای دیگر دارند .اینگونه آدمها هیچ هنری
جز این کارها ندارند! ()4/17
 -1142آقای ذاکری عزیز طناز! تا آنجا که
یاد دارم سالهاست که مشکالت را تحمل
میکنیم و طاقت میاریم .دیگر توان و تابی
نداریم .این طاقت بیار رفیق هم شاید یک
شعار باشد)4/17( .
 -1101دکتر روحانی به درخواس��ت رئیس
سازمان برنامه و بودجه مبلغ  600میلیارد
برای پرداخت مطالبات پرستاران اختصاص
داده .از خود دول��ت و رئیس برنامه بودجه
تقاضامندیم این پ��ول به گونهای مدیریت
ش��ود که واقعا به دست پرس��تاران برسد.
()4/17
 -1013در آفتاب یزد از شطرنج بازی آقای
واعظی نوشته شده باید خدمت ایشان عرض
کنم جز ایشان شطرنج بازهای خیلی قدری
وجود دارند .بهتر است ایشان مراقب باشد.
()4/17
 -1007واقعا این درس��ت است برای بررسی
نرخ برخی حبوبات جلسه و کمیسیونهایی
در مجلس برگزار شود؟ ()4/17
 -0952ما از آقای ظری��ف توقع داریم در
برخورد با مخالفان خود محکمتر عمل کند.
()4/17
 -0947در آفتاب یزد نوشته شده نمایندگان
فیش حقوقی خود را منتش��ر کنند .عرض
میش��ود اگر این کار هم بکنند به چه کار
میآید؟ البته من هم حاضرم فیش حقوقی
خود را منتشر کنم)4/17( .
 -1917پیشگیری از تعدیل نیرو؛ مسئوالن
ش��رکت آب و فاضالب ته��ران می خواهد
اقدام به تعدیل نیرو کند و این مسئله موجب
نگرانی کارمندان ش��ده است .از مدیرعامل
ش��رکت آب و فاضالب تقاض��ا داریم اجازه
ندهد با تصمیم گیری عجوالنه عده ای بیکار
و نزد خانواده شرمنده شوند)4/20( .
 -1211پارک کوثر ،پایین تر از میدان قیام
به محل معتادان و موادفروشان تبدیل شده
است .از نیروی انتظامی تقاضای جمع آوری
و رسیدگی به این موضوع را داریم)4/20( .
 -0815محم��د هادیان فر از تهران :گرانی
مانند بختک به جان مردم افتاده است .لوازم
یدکی خودرو گران و دستمزد تعمیرکاران
باالست .به عنوان نمونه پدرم سال ها راننده
تاکسی است اما به علت گرانی برای تعمیر
وسیله ای که با آن ارتزاق میکند ،با مشکل
مواجه است .بسیاری از همکاران پدرم هم
چنین مشکالتی دارند .از طرفی هم تعداد
مسافربرهای شخصی زیاد ش��ده و در کار
تاکس��ی رانان اختالل به وجود آمده است.
لطفا مس��ئوالن کمی هم هوای رانندگان
تاکسی را داشته باشند)4/20( .
 -1414علی اکبر ،ف :بیکاری و س��نگینی
اجاره خانه مانع ازدوا ج جوانان ش��ده اس��ت.
به عنوان نمونه علی خازنی سی س��ال دارد،
می گوید من کارشناس بیمه خودرو هستم،
با این که پنج سال سابقه کار دارم ،بیمه تأمین
اجتماعی نیستم .مشکالت اقتصادی و گرانی
اجاره خانه باعث شده نتوانم ازدواج کنم .خدا
به داد جوانان بیکار و بی پول برسد)4/20( .
 -1520ت�لاش مضاعف ب��رای پاکیزگی و
نظافت منطقه .۱۴روزهای گذشته کارگران
خدماتی شهرداری منطقه ۱۴ناحیه ۱تهران
به منظور پاکیزگی بیش��تر اقدام به الیروبی
جویها کردند و برچسب های تبلیغاتی که
توسط دفاتر خدماتی روی درهای خانه های
مردم چس��بانده بودند را پاکسازی کردند .از
توجه و پیگیری مسئول ناحیه یک منطقه
چهارده و به ویژه آقا دانیال ،سرکارگر ناحیه
که تالش مضاعفی انج��ام داده اند ،قدردانی
می کنم .علی از س��اکنان خیابان سیرجان
()4/20

 -1625علی اکبر فرقانی :کار خیرخواهانه
و رس��یدگی به ایتام ،نیازمندان و بیماران
جزئی از کارهای خداپس��ندانه ای است که
ع��ده ای دور هم جمع ش��ده و آن را انجام
می دهند .سرپرس��ت گروه ،شیخ مرتضی
پناهنده س��اکن تهران ،خیاب��ان پیروزی،
خیابان ش��کوف ه به اتفاق وحید ش��یخی و
بقیه داوطلبان هم خودشان و ه م از خیران
نیک��وکار پول جمع آوری با خرید وس��ایل
مایحت��اج ضروری زندگی تهیه و در اختیار
ن می گذارند و به بیماران
ایت��ام و نیازمندا 
نیازمند هم توجه ویژه ای دارند .بجاس��ت
از اقدا م مفی��د و خیرخواهانه آنان قدردانی
کنیم)4/15( .
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