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بافت فرسوده بین الحرمین شیراز باعث آبروریزی ملی است

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری گفت :فارس با
توجه به ظرفیتهایی که در گردشــگری دارد بسیار عقبمانده و
بافت فرسوده میان دو حرم شیراز باعث آبروریزی است.به گزارش
آنا ،عزت اهلل ضرغامی بیان کرد :فارس اولین استان کشور در حوزه
میراث فرهنگی اســت و در تمامی حوزههای گردشگری تاریخی،
طبیعی و سایر انواع  ١٧گانه گردشگری فارس دارای جایگاه ویژه
اســت .وی تاکید کرد :با توجه به مصوباتی که در ســفر تصویب
شــد  ٨٠میلیارد تومان به استان فارس اختصاص یافت که بخش

قابل توجهای از این اعتبار برای مرمت آثار باســتانی
در نظر گرفته شده است .این در حالی است که بخش
دیگــری از این اعتبارات شــهرهای کوچک در نظر
گرفته شده است .ضرغامی ادامه داد :مقبره حافظیه
بــا توجه به ابعادی که در جهان دارد تنها یک هکتار
وسعت داشته اما باید طرح سه هکتاری توسعه حافظیه اجرایی شود
و اجرایی شــدن این طرح نیازمند دریافت تسهیالت بانکی است
که امید اســت با همکاری استانداری فارس این مشکالت برطرف

اجتماعی
شــود .وی ادامه داد :مشکالتی که در حوزه بومگردی
وجود دارد موجب شــده تا برخی از این فعالین حوزه
گردشگری با مشکل مواجه شوند و نتوانند تسهیالت
بانکی مناســبی دریافت کنند .وزیر میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ادامه داد :یکی از مشکالت
مشترک استان فارس موضوع حریمهای قانونی است از این رو در
برخی از شهرستانها به علت این مشکل قانونی دارای مشکالتیاند
از این رو باید قانون حریمهای قانونی ابنیه تاریخی تغییر کند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

اکثریتجامعهپزشکیشرایطمعیشتیمطلوبیندارند
معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی گفت :آمار مهاجرت
پزشــکان زنگ خطری برای مســئوالن اســت تا با فراهم کردن
بســترهای الزم ،بهبود شرایط و اصالح نواقص آن را کاهش دهند.
علی ساالریان ،معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ،در گفتگو
با ایلنا ،درباره مسئله مهاجرت پزشکان از ایران گفت :هرچند عدد
دقیقی را نمیتوانیم بگوییم اما آمار مهاجرت پزشــکان باالســت و
متاسفانه شرایط کاری مطلوبی برای جامعه پزشکی فراهم نشده و
وجود ندارد .باتوجه به استقبال بسیاری از کشورها از نیروی پزشک
به ویژه در ســالهای اخیر که پاندمی کرونا در جهان شــایع شده
است ،صنوف مختلف جامعه پزشکی ترجیح میدهند که مهاجرت
کنند .او افزود :در بخش بینالملل سازمان نظام پزشکی برای گواهی
«گود اســتندینگ» که درارتباط با مهاجرت یا ادامه تحصیل داده
میشود ،ماهانه با تعداد زیادی از مراجعات مواجه هستیم ،به طوری
که حدس زده میشــود ،ساالنه حدود سه هزار نفر پزشک از کشور
مهاجرت کنند ،که این مسئله به هیچ وجه برازنده کشور ما نیست.
تمام جامعه پزشکی عاشق مملکتشان هستند و به پزشکی عشق
میورزند .دوست دارند در این فضا کار کنند و اگر حداقلها فراهم
باشــد این کار را انجام میدهند .ساالریان گفت :بنابراین این زنگ
خطری برای مسئوالن است تا بتوانند با فراهم کردن بسترهای الزم
و بهبود شرایط و اصالح نواقص این موج مهاجرت را کمتر کنند و با
توجه به هزینهای که کشور برای تربیت یک فرد از جامعه پزشکی
متقبل میشود مانع مهاجرتشــان شوند .او در ادامه افزود :همیشه
اینگونه بوده است که وقتی شرایط مطلوبِ زیستی ،امکانات رفاهی
و حداقلهای معیشتی فراهم باشد ،میل به مهاجرت کمتر میشود.
میزان ویزیت در سالهای قبل را اگر با سالهای اخیر مقایسه کنیم،
میبینیم درآمد پزشکان بســیار افت کرده است .پزشکان معموال
ســالهای از دست رفته عمر زیادی دارند ،یعنی اگر یک فرد عادی
در  ۲۲تا  ۲۵ســالگی وارد بازار کار میشود ،یک پزشک حداقل ده
سال دیرتر از او وارد بازار کار میشود .ساالریان گفت :شما میتوانید
تصــور کنید که با تورم فعلی در این مدت چه قدر قیمت یک خانه
در یک شهر کشور باالتر رفته و یک فرد چه قدر باید به عنوان یک
پزشک کار کند تا بتواند حداقلهای الزم که یک خانه و یک ماشین
است ،را فراهم کند .وقتی این بستر فراهم نیست ،مشکل معیشتی
وجود دارد و پزشــک با این همه درس خواندن به حداقلها دست
پیدا میکند ،طبیعی است که شــرایط بهتر را در کشورهای دیگر
جســتجو و جالی وطن کند .او افزود :در ســال  ۱۳۹۳ویزیت یک
متخصــص در حدود  ۳۵هزار تومان بود و در ســال  ۱۴۰۰ویزیت
یک متخصص  ۸۰هزار تومان است .کرونا آسیب جدی به مطبها
زده اســت .به این دلیل که مردم محیط را عفونی میدانند و کمتر
به مطبها مراجعه میکنند و بیشــتر بیمــاری کرونا مورد توجه
اســت .مطبها از بابت کرونا لطمه زیادی خورده اند .میزان تورم و
افزایش ویزیتها را حساب کنید و ببینید یک پزشک چه قدر از نظر
معیشتی تنگنا دارد .مسئوالن ما معموال در ارتباط با پزشکی حال و

آمار مهاجرت پزشکــــان باالست و متاسفانه
شرایط کاری مطلوبی برای جامعه پزشکی فراهم
نشده و وجود ندارد .باتوجه به استقبال بسیاری
از کشورها از نیروی پزشک به ویژه در سالهای
اخیر که پاندمی کرونا در جهان شایع شده است،
صنوف مختلف جامعه پزشکی ترجیح میدهند
که مهاجرت کنند
مطبها از بابت کرونا لطمه زیادی خورده اند.
میزان تورم و افزایش ویزیتها را حساب کنید
و ببینید یک پزشک چه قدر از نظر معیشتی تنگنا
دارد .مسئوالن ما معموال در ارتباط با پزشکی حال
و هوای بیست سال قبل را دارند .یعنی پزشکی
که مرفه است ،بیمار کافی دارد و خیلی زود
میتواند به همه مواهب زندگی دست پیدا
کند .درصورتی که در چهار یا پنج سال اخیر سطح
معیشتی پزشکان به شدت پایین آمده است
هوای بیست سال قبل را دارند .یعنی پزشکی که مرفه است ،بیمار
کافی دارد و خیلی زود میتواند به همه مواهب زندگی دســت پیدا
کند .ساالریان گفت :درصورتی که در چهار یا پنج سال اخیر سطح
معیشتی پزشکان به شدت پایین آمده است .میزان تعرفه و دستمزد
پزشکان به نسبت تورم مملکت بسیار پایین است .ویزیت ما براساس
قیمت جهانی چیزی در حدود ده دالر بود .درصورتی که این قیمت
در کشورهایی مانند ترکیه بین  ۷۰تا  ۲۰۰دالر متغیر است .او افزود:
این ده دالر که سالهای پیش وجود داشت ،حدود  ۸۰هزار تومان،
یعنی در حدود دو دالر شــده است .قدرت خرید یک پزشک تقریبا
یک چهارم یا یک پنجم شــده است .در کنار آن وسایل و تجهیزات
پزشکی نیز بسیار گران شده است و اجاره مطبها بسیار باال رفته.
اینها باعث میشود ،نتوانند در بخش خصوصی کار کنند در بخش
دولتی نیز دستمزدها کم است .بنابراین مهاجرت را ترجیح میدهند.

زبالهگردی؛درنبودزیرساختمدیریتپسماندظهورمیکند
زبالهگردی پدیدهای اســت
که طی سالهای اخیر بیش
ازپیش در سطح کالنشهرها
بهویژه تهران دیده میشود؛
صحنههایی کــه دل آدمی
را به درد مــیآورد و عمدتا
کودکان بــرای امرار معاش
باید تا کمر در مخازن زباله
خم شوند اما اینپدیده از کجا نشات میگیرد
و بــرای کاهش ایــن معضل چــه باید کرد؟
یک کارشناس محیط زیســت میگوید :نبود
زیرســاختهای الزم جهت مدیریت و تفکیک
پســماند ،زمینه را بــرای فعالیتهایی چون
زبالهگردی ایجاد میکند .محمد حسین بازگیر
در گفتگو با ایســنا اظهارکرد :مدیریتپسماند
یک موضوع کامال مشــخص است که فرآیند و
مراحل آن بهخوبی در قانون مدیریتپسماندها
مصوب ســال  ۱۳۸۳تعریف و مشــخص شده
اســت .براســاس این قانون مدیریت اجرایی
پسماندها در حریم شهرها برعهده شهرداریها
اســت که باید به همین منظور طرح جامع و
منســجمی را برای مدیریتپســماند تدوین
کنند که شــامل تمام مراحــل از ابتدا یعنی
تولیدو تفکیک پسماند در مبدا تا جمعآوری،
جداسازی ،انتقال اصولی و بازیافت ،استحصال
انرژی ،تولید کمپوست و دفع نهایی و آموزش
و اطالعرسانی در این زمینه میشود همچنین
ضروری است که شــهرداریها زیرساختهای
الزم جهــت اجرای طرحهــای جامع مدیریت
پسماند را فراهم کنند .وی ادامه داد :زمانیکه
زیرســاختهای الزم فراهم نباشد وپسماندها

بهصورت تفکیک نشــده
وارد مخــازن زبالــه در
سطح شــهر شوند زمینه
بــرای فعالیتهایی چون
جمــعآوری غیراصولی
پسماند که بهاصطالح به
آن زبالهگردی میگویند،
ایجــاد میشــود .اکنون
حدود  ۵۵هزار مخزن زباله در ســطح شــهر
تهــران وجود دارد اما زبالهها بهصورت تفکیک
نشــده در آنها رها میشــوند .این کارشناس
محیط زیســت با اشــاره بهپدیده زبالهگردی
در شــهرها اظهارکرد :درصد بســیار کمی از
افرادی که به جمعآوری زباله میپردازند افراد
فقیری هســتند که از روی ناچاری این اقدام
را انجام دهند .متاســفانه بخش زیادی از این
افراد بهنوعی در قالب شــرکتها وپیمانکارانی
که در این حوزه فعال هستند ،فعالیت میکنند
بنابراین ضروری اســت که زیرساختها جهت
مدیریت صحیح و اصولیپســماندها فراهم و
تالش شــود موضوع تفکیکپسماند از مبدا به
شــهروندان آموزش داده و انگیز ه الزم در آنان
ایجاد شــود تا کمتر شاهد این نوع فعالیتها و
معضالت در سطح شهرها باشیم .وی گفت :در
بسیاری از کشورها به افرادی که تفکیک از مبدا
را جــدی میگیرند ،خدمات ارزانتر ،مالیات و
عــوارض کمتــر و جوایز نقــدی و غیرنقدی
تعلق میگیرد .بازگیــر گفت :اقدامات خوب و
مستمری طی سالهای اخیر در زمینه مدیریت
پســماند انجام شده است و اما هنوز با استقرار
مدیریت اصولی و مطلوب فاصله داریم.

شناسایی پالکهای مخدوش همزمان با ثبت جریمه

رئیــس اداره تصادفــات
پلیس راهور تهران گفت:
اگــر راننــدهای پــاک
خودرویش را دســتکاری
کند ما از طریق دوربینها
روی پالک زوم میکنیم
و شــماره اصلی پالک را
شناسایی میکنیم .وقتی
این شناسایی شــماره واقعی پالک اتفاق بیفتد
جریمه هم به ثبت خواهد رسید.احسان مومنی
در خصوص اثرگذاری رونــد فزاینده مخدوش
کــردن پــاک خودروهــا بر وضــع تصادفات
رانندگی به میزان گفت :مسئله مخدوش بودن
پــاک خودروها ارتباطی بــا موضوع تصادفات
رانندگی نــدارد .چون این مســئله علت بروز
تصادفات نیست .درواقع آن متخلفانی که پالک
خودروهایشان را میپوشانند و مخدوش میکنند
دنبال این هســتند که از آن معابری که پلیس
راهور دوربیــن نصب کرده و نظــارت میکند
عبور کنند .این اتفاق بیشــتر مربوط به معابری
اســت که در آنها برای اجرای طرح ترافیک یا
طرح زوج و فرد دوربینهای نظارتی نصب شده
اســت.وی ادامه داد :اگر این نوع متخلفانی که
پالک هایشان را مخدوش میکنند مورد شناسایی
پلیس قرار بگیرند حتما با آنها برخورد خواهد
شد و خودروهایشــان هم توقیف میشود .اگر
هم ما از طریق دوربینهای نظارتی بتوانیم این
متخلفان را شناســایی کنیم -که البته بسیاری
از این موارد از طریق اپراتورهای ما شناســایی
میشوند -جریمه این تخلف هم برای آنها ثبت
خواهد شــد .اگر رانندهای پالک خودرویاش را

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم:

محدودیتی از جهت تعیین تعداد سکه برای مهریه وجود ندارد
رئیس فراکســیون زنان و خانواده مجلــس یازدهم گفت :زوجین
در ازدواج محدودیتــی از جهت تعیین تعداد ســکه ندارند .فاطمه
قاسمپور ،رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم و نماینده
مردم تهران ،در گفتوگو با برنا ،در رابطه با «عملکرد فراکسیون زنان
در یک ســال گذشته» گفت :از سال گذشته تاکنون در فراکسیون
زنــان بحث موازنه حضانت و والیت را بهطور جدی دنبال کردیم و
اکنون پیشنویس کار آماده است و توانستیم در پیشنویس به یک
اجماع خوب برسیم و پیش نویس آماده ثبت در مجلس است.او در
ادامه گفت :قانون بازنگری تسهیل ازدواج به عنوان یک کار مهم از
دیگر موضوعاتی است که مورد پیگیری قرار گرفته ،در مسئله زنان
سرپرســت خانوار بند (ت) ماده  80یکی از مســائلی بود که بطور
جدی پیگیری شد .نیازمند یک الگوی مداخله در این بحث بودیم
کــه آن الگو مداخله را طراحی و آماده کردیم و این الگوی مداخله،
اکنون برای زنان سرپرست خانوار طراحی شده است و باید حتما در

فکر میکنم دستمزد پزشکان نسبت به  ۵سال قبل حدودا دو برابر
و نیم شده باشد ،اما میزان تورم شاید هزینهها را ده برابر کرده باشد.
همین باعث شده است که مشکالت معیشتی پیدا کنند .ساالریان
گفت :مسئله مهم دیگر این است که مسئوالن معموال قشر کوچکی
از پزشکانی که معروف هســتند و درآمد باالیی داشته و مراجعان
زیادی دارند را مثال میزنند و میبینند .در حالی که تعداد پزشکان
مملکت چند ده هزار نفر است و این عده قلیل که بیشتر مورد توجه
و معروف هســتند ،شاید از چند صد عدد تجاوز نکنند .مشکل این
است که ما نتوانســتیم شرایط کاری مطلوبی برای اکثریت جامعه
پزشکی فراهم کنیم .او افزود :هرکسی که کار میکند باید مشمول
قانون کار و بیمه شــود که درصورت از کار افتادگی و پیری بتواند
از عواید آن بهرهمند شود .وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزش
پزشــکی ،انترنها و رزیدنتها را بیمه نمیکند .انترنی که صبح تا
شب کشیک میدهد و در ســختی و وضعیت کرونا کار میکند و
رزیدنتی که در طی  ۲۴ســاعت شــاید نتواند حتی دو ساعت هم
استراحت داشته باشد ،از طرف دولت بیمه نمیشوند .این شرایط در
هیچ جای دنیا نیست .متاسفانه فعال در ایران انترنها و رزیدنتهای
ما به این قضیه گرفتارند و دانشــجویان پی اچ دی مرتبط با بالین
و پزشــکی نیز همینگونه اند .ساالریان گفت :در مورد پزشکان ،در
بیمارســتانها و مراکز درمانی دقیقا به همین صورت است .یعنی
کارفرماها از بیمه خودداری میکنند و تحت قرارداد شراکتی بخشی
از درآمد را به آن پزشــک میدهند .این محل اعتراض ما و جامعه
پزشکی است و باید تصحیح شود .در جلساتی با ادارات و وزارت کار
باید این قضیه را اصالح کنیم که پزشــکان که بیشترین زحمت را
میکشند ،جانشان را کف دستشان میگذارند و در شرایط کرونایی و
اضطرابآو ِر بیمارستان کار میکنند حتما مشمول بیمه و قوانین کار
کشور شوند .ساالریان گفت :مورد دیگر کم لطفی راجع به پزشکان
است .مصاحبه میکنند که پزشکان مالیات نمیپردازند و از مالیات
فرار میکنند .میخواهم بدانم کدام قشــر و صنف در کشور هست
که بخواهد با میل و رغبت مالیات بدهد؟ به هرحال سیستم مالیاتی
اینگونه اســت که درآمدها را احصــاء میکنند و مالیات میگیرند.
پزشکان جزو منظمترین اشــخاص از نظر درآمدی هستند .عنوان
میکنند که این درصد فرار مالیاتی از سوی پزشکان وجود دارد .او
در ادامه گفت :ما که در سازمان نظام پزشکی هستیم ،هنوز با توجه
بــه اینکه میزان مهاجرت ،مرگ و میــر و رها کردن کار در جامعه
پزشکی مشخص نیست ،درصد متقنی از پزشکان شاغل در کشور را
به دست نیاوردهایم و درحال مکاتبه با سازمانهای مختلف هستیم
که بتوانیم به عددی حدودی درمورد پزشــکان شــاغل در کشور
برسیم .اینکه یک عدد قطعی را در فضای عمومی و رسانهای مطرح
کرده و به قشری که بیشترین خدمات را داده و سنگربان سالمت و
محافظ جان مردم بوده اند ،توهین کرده و آنها را متهم میکنند،
بســیار کم لطفی است .این مسئله شرایط روانی را برای مهاجرت و
بیمیلی پزشکان برای کار کردن مضاعف میکند.

برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد .رئیس فراکسیون زنان و خانواده
مجلس یازدهم در خصوص «اصالح قانون مهریه در مجلس» بیان
کرد :یکی از بحثهایی که در اخبار زیاد میشنوید بحث مهریه است
که در راســتای یک مطالبه در کمیسیون قضائی در حال پیگیری
اســت ،فراکسیون زنان جلسات مشــترکی را با کمیسیون قضائی

دســتکاری کند ما از طریق
دوربینهــا روی پالک زوم
میکنیــم و شــماره اصلی
پالک را شناسایی میکنیم.
وقتی این شناســایی شماره
واقعــی پالک اتفــاق بیفتد
جریمه هم بــه ثبت خواهد
رسید.رئیس اداره تصادفات
پلیس راهور تهران در پاســخ به اینکه آیا انگیزه
اصلی مخدوشکننــدگان پالک خودروها تردد
با ســرعت غیر مجاز در معابر اســت ،گفت :در
حال حاضر عــدهای خاص دنبال انجام کارهای
مجرمانه و تخلفات ســنگین و سرقت هستند و
برای فرار از شناســایی شدن اقدام به دستکاری
پالک خودروها میکنند کــه این یک موضوع
جداگانهای است .اما آن دســته از مردم عادی
که پالک خودروهایشان را مخدوش میکنند به
خاطر عبور از محدودیتها و ترددهای شبانه یا
برای عبور از محدودههای طرح ترافیک دســت
به این کار میزنند .در واقع بیشتر مخدوشیها
مربــوط به چنین مــواردی اســت .مومنی در
واکنش به اینکــه آیــا ورود خودروهای دارای
پالک مخدوش بــه محدودههای طرح ترافیک
عاملی برای افزایش حجم تصادفات است ،گفت:
هر وسیله نقلیهای که در خیابانها و معابر تردد
میکند این امکان برایش وجود دارد که مرتکب
تصادف بشود .اما اینطور نیست که تصور شود
مثال ورود خودرویــی به محدوده طرح ترافیک
علت وقوع تصادفات است .هر وسیله نقلیهای که
وارد خیابان میشود با این احتمال مواجه است
که دچار تصادف بشود.

برگزار کرد ،در این جلسات مشترک به یک نگاه واحد رسیدیم که
هفته آینده جلسه نهایی آن را برگزار خواهیم کرد و نهایتا آن چیزی
که خارج میشود رویکرد مجلس در حوزه مهریه است .او در پاسخ
به این سوال که آیا بر اساس این قانون حداکثر  14سکه برای مهریه
پیشبینی خواهد شد؟ گفت :در این زمینه دو بحث وجود داشت؛
مهریه یک نظام مسائلی دارد که در یکی از این مسائل به دنبال این
هستیم تا فردی که معسر است زندان نداشته باشد و یک بحث دیگر
اینکه فرار از دِین هم اتفاق نیفتد .چون ممکن اســت فرد معسر
نباشد ولی بخاطر فرار از دین ،معسر نمایی کند .نگاهمان این است
فردی که معسر است قاعدتا نباید حبس شود ولی از آنطرف نباید
قوانین به گونهای باشــد که امکان فرار از دین را هم به فرد بدهد.
نهایتا به دنبال این هستیم تا موازنه حقوق زنان و مردان در کنار هم
اتفاق افتد .قاسمپور در پاسخ به این سوال که با این تعاریف یعنی در
این اصالحیه برای تعداد مهریه سقفی تعیین نشده است؟ بیان کرد:
خیر .چنین چیزی در طرح نیست ،برایم جالب است که این خبر از
کجا درج پیدا کرد چون چنین چیزی وجود خارجی ندارد .زوجین
در ازدواج محدودیتی از جهت تعیین تعداد سکه ندارند.
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سرانجامگودهایپرخطرپایتخت
ِ
ِ

در هالهای از ابهام

در گوشــه و کنار پایتخت گودهای پُرخطری
وجــود دارنــد کــه در چارچــوب غفلت و
بیتوجهی مدیریت شهری قرار گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وجود گودهای
پُرخطر در تهران یکی از آن موضوعاتی است
که گویــا قصد ندارد به نتیجهای مشــخص
برســد ،این معضل بزرگ صدای شهروندان
تهرانــی را درآورده و آوازه آن تــا مدیریــت
شــهری تهران هم رســیده است همچنین
حادثه ســاز و خطر آفرین بــودن این گودها
باعث شــده جان شهروندان در معرض خطر
و تهدیــد باشــد و به نوعی امنیــت مردم را
تحت شعاع قرار دهد .طبق آخرین آمار و اعالم
شورای شهر تهران ،بیشتر این گودها در دوره
گذشته مدیریت شــهری آن هم بدون طی
فرآیند قانونی و اخذ مجوز ایجاد شــده است؛
گودهای پرخطر پرحاشــیه در بالتکلیفی به
سر میبرند به یکی از مخاطرات جدی تهران
تبدیل شــده است که انتظار میرفت حداقل
در دوره پنجم به ســرانجام درستی برسد نه
اینکه ســاکنان خیابان بهشت آنها را به حال
خود رها کننــد ۲۷.خرداد ماه  ۱۴۰۰بود که
محمد ساالری رئیس کمیســیون معماری
و شهرسازی شــورای اســامی دوره پنجم
گفت که «حدود  ۳۷۵گود پرخطر در تهران
وجــود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها از
حالت خطر خارج شــدند ،ما نگران بودیم که
وجود این گودها به مردم خســارت و آسیب
وارد کند به خاطر همین شــهرداری مناطق
 ۲۲گانه تهــران را ملزم کردیم تا اخطارهای
قانونی را بــه گودهای پرخطر بدهند .افرادی
که به اخطارهای ما توجــه نکردند باید این
موضوع را در دســتور کار خــود قرار بدهند
و ایــن گودها را در اســرع وقــت پر کنند».
همچنین در ادامه با زهرا نژادبهرام عضو دیگر
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر
دوره پنجــم هم که به گفتگو نشســتیم ،بر
این باور بــود که « :در حال حاضر هیچ اهرم
بازدارندهای برای جلوگیری رهاسازی گودها
و پروژههای ساختمانی توسط سازنده وجود
ندارد ،ضرورت دارد در این خصوص اقدامات
جدیتری صورت پذیرد».بــرای مثال ،یکی
از گودهای پرخطر،گود رها شــده در اطراف
دریاچه چیتگر اســت که به دلیل مجاورت با
محل عبور و مرور شهروندان و ساختمانهای
در حال ساخت ،از گودهای پرخطر به حساب
میآید .عمق این گود  ۳۰متر بوده و  ۱۴هزار
و  ۷۶۰متر مربع مساحت دارد البته گودهای
رها شــده در منطقه  ۲۲تهران مدت  ۶ماه تا
 ۸سال است که رها شدهاند و در  ۲۹مورد ،از
بالتکلیفی آنها بیش از  ۲سال میگذرد .این
بخش از مناطقی است که بیخطرسازی و پر
کردن گودها در آن با مشکالت بسیاری همراه
بوده و شــهرداری تهران در این باره ضعیف
عمل کرده اســت اما این تنها تمام داســتان
نیســت و گودهای دیگری هم هستند که در
منطقه  ۲تهران خــود نمایی میکنند .گود
خیابان زرافشــان با عمق  ۳۵متر در شهرک
غرب ،گود هتل «ال سو» در بلوار یادگار امام،
گود پرخطر بلوار دریا و گود معروف به پروژه
ساختمانسازی بابک زنجانی در شهرک غرب
از جمله این موارد است.در دوره پنجم شورای
اسالمی شهر تهران ،در خصوص تعیین تکلیف
این گود در صحن شورا از سوی اعضای شورا
تذکرات متعددی داده شــده ،نشســتها و
بازدیدهای زیادی انجام شده است اما اقدامی
موثر که تاثیری داشته باشد تا به امروز مشاهده
نشده و همچنان در انتظار یک حرکت درست
و مناسب هســتیم ،حال که شــورای شهر
تهران و شــهرداری تهران فصل جدید کاری
خود را شــروع کردند باید نــگاه ویژهتری به
چنین معضلی داشته باشند تا عواقب جبران
ناپذیری صورت نگیرد،جعفربندی شــریبانی
عضو شــورای اســامی شــهر تهران درباره
وجــود گودهای پرخطر معتقد اســت که «
یکــی از معضالتی که در شــهر تهران وجود
دارد بحــث گودهای پرخطری اســت که در
نقاط مختلف شهر واقع شده است که نزدیک
 ۲۰گود خطرناک در شــهر تهران وجود دارد
که باید تکلیف این گودها مشــخص شــود؛
بایــد این موضوع بحرانی جلوه داده شــود و
مشکالتشــان پیگیری و حل شود ،بخشی از
این گودها مربوط به پروندههای خاص است
که مدیریت شهری به صورت ویژه این موضوع
را در این دوره پیگیری خواهد کرد همچنین
شورای شهر ششم نیازمند زمان است تا باکار
کارشناسی بتواند موضوع گودهای شهر تهران
را حل کند».اما اعضای شــورای شهر تهران
و شــهردار جدید باید بدانند که مشــکالت
پایتخت تنها با شعار و وعده و ارائه یادداشت و
نظر حل نمیشود و الزم است که آقایان کمی
عمــل کنند و انرژی و توانشــان را برای رفع
معضالت مهمــی همچون پر کردن گودهای
پرخطــر تهران بگذارند زیرا واضح اســت که
جان مردم شــوخی بردار نیست و باید آن را
جدی گرفت همچنین گفتنی است که گود
خیابان نلســون ماندال بسیار خطرناک است
و سال گذشــته آبهای سطحی از آن خارج
شــده و به سمت ساختمانهای مجاور نشت
میکرده و گود گنار برج میالد نیز از این دست
اســت و باید در اولویت قرار گیرند.البته کار
چندان پیچیده و سختی برای مدیریت شهری
نیســت اما انگار عزمی برای آن وجود ندارد.
امید است دوره ششم تیم جدید شهرداری و
شورای اسالمی شهر تهران با تدبیری عاقالنه
و درست در کارنامه خود عملی مثبت در این
راستا ثبت کنند.

بهداشت
رئیسبخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوری:

 21درصد از ایرانیان
اعالم کردند واکسن نمیزنند

محمدرضا هاشمیان گفت :براساس مطالعهای
کــه انجام شــده  21درصــد از ایرانیان اعالم
کردند نمیخواهند برابر کرونا واکسینه شوند.
محمدرضا هاشمیان ،فوق تخصص مراقبتهای
ویژه کمیته علمی کرونا و رئیس بخش عفونی
بیمارستان مسیح دانشوری ،در گفتوگو با برنا
گفــت :حدود یک هفته اســت در بخشهای
اورژانــس و بخشهای معمولی میزان بیماران
باالتر از هفتههای گذشته بوده است .همچنین
آمار روزانه نیز همین موضوع را نشان میدهد.
او با بیان اینکه مشــاهده میشود تقاضا برای
بخش آی سی یو نیز بیشتر شــده ،افزود :در
حال حاضر و ادامه در پیک ششــم کرونا افراد
غیر واکسینه در خطر هستند و کودکان نیز از
این امر مستثنی نبوده چراکه واکسینه نشدند.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
با اشاره به حرکتهای ضد واکسیناسیون گفت:
تظاهراتی جلــو درب مجلس برای این کار رخ
میدهد که این افراد باید توجیه شوند چراکه
با این افراد نمیتــوان برخوردی غیر از توجیه
انجام داد .اگر افراد علمی و آکادمیکی در میان
بوده که نگران موضوع واکسیناسیون و مخالف
آن هستند ،درخواست میشود که با ما به بحث
بنشینند.

کارگری
نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار:

سبدمعیشتکارگران
 10میلیون تومان است

علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی
کار ،درباره آخرین اخبار از بازنگری دســتمزد
کارگران در نیمه دوم ســال ،گفت :درخواست
تشکیل جلسه شورای عالی کار را برای بازنگری
دســتمزد فعلی ،به وزارت کار ارسال کردیم،
به گزارش برنــا؛ او افزود :طبق مــاده  167و
 168قانون کار ،شــورای عالی کار باید ماهیانه
تشکیل جلســه دهد و در مواقعی که  3نفر از
اعضا درخواســت جلسه فوقالعاده داشتند نیز
جلسه باید تشکیل شود ،هنوز جلسات عادی
شورای عالی کار تشــکیل نشده و درخواست
جلسه فوقالعاده از سوی نمایندگان کارگری به
وزارت کار اعالم شده اما هنوز زمان زیادی از این
درخواست نگذشته به همین دلیلمنتظر نتیجه
از ســوی وزارت کار هستیم .خدایی با اشاره به
نسبت دستمزد کارگر با سبد هزینه معیشت
کارگران ،بیان کرد :سبد معیشت کارگری که
سال گذشــته دولت  6میلیون و  750تومان
اعالم کــرد به  8میلیــون و  900هزار تومان
رسیده اما نظر نمایندگان کارگری این است که
سبد معیشت کارگران 10 ،میلیون و  700هزار
تومان است به همین دلیل ،دستمزد کارگران
فقط پاسخگوی  40درصد سبد معیشت است.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار تصریح
کرد :وضعیت معیشــتی کارگران در شــرایط
خیلی بدی قرار گرفته اســت به همین دلیل
درخواســت تشکیل جلسه شورای عالی کار را
داریم.

آموزش

توضیح آموزش و پرورش
در مورد مدارس تلویزیونی

علیرضا کمرئی ،مسئول اصلی مدرسه تلویزیونی
در دوره متوسطه در گفتوگو با میزان ،در پاسخ
به این ســوال که آیا مقاطع خاصی در اولویت
آموزش تلویزیونی وجود دارد یا خیر ،گفت:در
این خصوص اولویت ویژهای وجود ندارد ونگاه
ما نسبت به آموزش دانشآموزان دوره متوسطه
اول و دوم یکســان اســت .وی ادامه داد:اما به
طور کلی محدودیتی برای ارائه افزایش ساعت
و تعــداد برنامههــا در مقاطــع خاصی وجود
نــدارد .وی در مورد آموزش دروس مهارتی در
دوره فنی و حرفــهای و کاردانش گفت:دروس
نظری و تئوریک این دانشآموزان و همچنین
دروس عمومی آنهــا در قالب برنامههایی در
این طرح پوشــش داده شده است ،اما با توجه
به تعدد رشتهها وبا توجه به اینکه این دروس
مهارتــی و عملی هســتند امــکان ارائه این
دروس را در آمــوزش تلوزیونی نداریم .وی در
مورد ادامه فعالیت مدرسه تلوزیونی در دوران
پسا کرونا گفت:در حال حاضر برنامه ریزیهای
صورت گرفته در خصوص دوران کرونا اســت
که دانشآموزان در کنار آموزشهای حضوری
کــه البته در برخی از مناطــق صورت گرفته،
آموزشهای مکمــل را نیز به صورت آنالین و
آفالین دریافت کنند.

محیط زیست
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران:

انتقال آب از طالقان به تهران
مشکلیندارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
گفت :آب سقف بامها نباید وارد شبکه فاضالب
شود و برخالف مقررات است چرا که فاضالب
برای فاضالب انسانی طراحی شده است .فعال
برای کمک به شهرداری تهران روان آبهایی که
در فصل بارش ایجاد میشود را اجازه میدهیم
وارد فاضالب شود ،اما واقعیت این است که این
آب باید از فاضالب تفکیک شــود .محمدرضا
بختیاری در گفتگو با ایلنــا درباره انتقال آب
طالقان به تهران و انتقادات زیســت محیطی
که به این انتقال بین حوزهای وارد است ،گفت:
انتقال مشکلی ندارد و تونل جایگزین خط لوله
میشود.

