عليرضا سزاوار

حمايت سپاه از 6هزار مددجوي نخبه
سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي سپاه امكانات خود
را در اختيار مددجويان نخبه كميته امداد قرار ميدهد
براساس تفاهمنامه همكاري ميان كميته امداد و سازمان تحقيقات
و جهاد خودكفايي سپاه ،قرار است  6هزار مددجوي نخبه كميته
از امكانات نرمافزاري و سختافزاري سپاه بهرهمند شوند .جهاد
خودكفايي س�پاه طي توافقنامهاي موظف ش�ده مركز نوآوري و
كارآفريني اجتماعي امداد براي مددجويان نخبه راهاندازي كند.

س��ازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي سپاه با نام ش��هيد طهراني مقدم،
فرمانده سابق اين نهاد گره خوردهاست .همانطور كه از نام اين نهاد مشخص
است ،طراحي و عملياتي كردن فناوريهاي نوين در راستاي اهداف دفاعي
كشور از مهمترين فعاليتهاي جهاد خودكفايي سپاه است.
هدف مهم سپاه در خصوص نخبگان
هر كدام از نيروهاي زميني ،دريايي و هوافضاي سپاه داراي جهاد خودكفايي
هستند كه با بهرهگيري از محققان زبده كشور ،زير نظر سازمان تحقيقات و
جهاد خودكفايي سپاه فعاليت ميكنند.
جهاد خودكفايي در هر كدام از نيروهاي سه گانه سپاه معموالً سالي يكبار
هم نمايشگاهي از دستاوردهاي خود را برپا ميكنند .سازمان تحقيقات و
جهاد خودكفايي همواره در تالش است تا دستاوردهاي جوانان نخبه ،پس
از احصاي نيازمنديهاي عملياتي در مراكز تحقيقاتي نيروها و با بهرهگيري
از توان جامعه نخبگاني و دانشگاهي كشور از ايده به محصول تبديل شود.
شناسايي نخبگان و حمايت از مبتكران از اهداف و مأموريتهاي مهم سپاه
است كه به همين دليل هم اين نهاد داراي يك معاونت علمي فناوري است.
در اين زمينه سازمان بسيج و سپاههاي استاني هم فعاليت بسياري دارند.
در س��ال گذش��ته بيش از  40قرارداد مختلف بين س��پاههاي استاني و
دانشگاههاي استانهاي مختلف منعقد شد .گسترش ارتباط بين صنايع
و دانشگاه ،حمايت از نخبگان جوان ،افزايش تحقيقات كاربردي ،توسعه
ش��ركتهاي دانشبنيان ،خودكفايي در توليد محص��والت دانشبنيان،
پژوهشهاي كاربردي و تجميع ظرفيتهاي علمي و فناوري از اهداف مهم
اين تفاهمنامهها هستند .سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي سپاه هم
ارتباطهاي گستردهاي با نخبگان دانشگاهي و انجمنهاي علمي دانشجويان
برقرار كردهاست كه حاصل اين ارتباطها را در نمايشگاههاي دستاوردهاي
هر سال اين سازمان ميتوان ديد.
همافزايي به منظور توسعه فعاليتهاي نوآورانه
در همين راستا روز گذشته تفاهمنامه همكاري ميان كميته امداد و سازمان
تحقيقات و جهاد خودكفايي سپاه با هدف ايجاد مركز نوآوري و كارآفريني
اجتماعي امداد براي رشد و شكوفايي مددجويان نخبه تحت حمايت كميته
امداد امضا شد .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني كميته امداد ،تفاهمنامه
همكاري ميان كميته امداد و سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي سپاه با
حضور سيدمرتضي بختياري ،رئيس كميته امداد ،سردار ابوالفضل نظري،
رئيس سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي سپاه و مرتضي
فيروزآب��ادي ،معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد به امضا رس��يد.
رئيس كميته امداد در اين مراس��م ،امضاي اين تفاهمنامه را در راس��تاي
همكاريهاي مشترك و بهرهمندي از ظرفيتهاي دو نهاد دانست و گفت:
همافزايي به منظور توسعه فعاليتهاي نوآورانه و دانشبنيان از اهداف اين
تفاهمنامه است.
حمايت از دانشبنيانها براي اشتغال مددجويان
س��يدمرتضي بختياري با بيان اينكه مركز نوآوري و كارآفريني اجتماعي
كميته امداد در قالب اين تفاهمنامه راهاندازي خواهد شد ،افزود :مكان و
تجهيزات الزم براي ايجاد اين مركز نوآوري و كارآفريني اجتماعي از سوي
سپاه و كميته امداد در اختيار نخبگان قرار ميگيرد .بختياري همچنين از
رايزني با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در راستاي بهرهمندي
از ظرفيتهاي آن س��ازمان خبر داد و خاطر نش��ان كرد :در همين راستا
مشوقهاي الزم از سوي كميته امداد به شركتهاي خالق و دانشبنيان
متناسب با نقش آنان در توسعه اشتغال مددجويان ارائه خواهد شد.
رئيس كميته امداد با اشاره به وجود  ۶هزار مددجوي نخبه در جامعه تحت
حمايت امداد اظهار كرد :شناسايي و معرفي مددجويان نخبه و مستعد ورود
به چرخه نوآوري در تفاهمنامه با س��ازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي
نيروي دريايي سپاه پيشبيني شدهاست.
تبديل پاياننامههاي دانشجويي به مسائل كاربردي
وي توانمندس��ازي را مهمترين مأموريت كميته امداد براي خانوادههاي
تحت حمايت دانست و گفت :توانمندسازي مددجويان براي ورود به چرخه
مركز نوآوري و تشكيل استارتاپهاي حوزه كسب و كار با همكاري سازمان
تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي سپاه انجام خواهد شد.
بختياري اقدامات ش��ركتهاي دانشبنيان را ارزشآفرين و جريانس��از
توصيف كرد و گفت :در اختيار قرار دادن فضاي كار اشتراكي و نرمافزاري
براي توسعه فعاليتهاي نوآورانه مددجويان ضروري است و به همين دليل
سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي سپاه تأمين اين موضوع
را عهدهدار شدهاست .رئيس سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي
دريايي سپاه نيز در اين مراس��م با تأكيد بر اهميت آموزش نخبگان تحت
حمايت امداد و تعريف پروژه براي فع��االن عرصه دانشبنيان در اين نهاد
گفت :بايد زمينه ورود نخبگان تحت حمايت را به حوزه نوآورانه تس��هيل
كنيم .بسياري از جوانان توانايي انجام كارهاي بزرگ و خالقيتهاي مهمي
در زمينههاي مختلف به خصوص شاخههاي فني دارند ،اما به داليل مالي
دچار محدوديت هستند كه بايد از آنها حمايت شود.
سردار نظري ،فعاليتهاي دانشبنيان در كشور را در راستاي اهداف اقتصاد
مقاومتي دانست و خاطر نشان كرد :زيستبوم نوآورانه در همه ابعاد بايد در
كشور پياده شود .با حمايت از مددجويان نخبه كه بسياري از آنها دانشجو
هستند ،پاياننامههاي دانشجويي را بايد به مس��ائل كاربردي در جامعه
تبديل كنيم .بستر مناسبي در سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي سپاه
ايجاد ش��ده تا طرحها و ايدههاي نخبگان با كمك سپاه عملياتي شوند و
اين تفاهمنامه نيز در همين راس��تا بوده تا از افراد توانمند اما كمبضاعت
ل آيد.
حمايتهاي كافي به عم 

رشد  ۲۴درصدي «ازدواج»
دهه شصتيها در بهار ۱۴۰۰

طي بهار امس�ال و در قياس با بهار س�ال گذش�ته ،ازدواج مردان
و زنان  ۳۰تا  ۳۹س�اله ك�ه بخش اعظم�ي از آنه�ا را جوانان دهه
 60تش�كيل ميدهند ب�ا  24/7درصد رش�د مواجه بودهاس�ت.

بنابر آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران ،در بهار امسال مجموعاً
 ۷۰هزار و  ۲۳۲مرد و زن  ۳۰تا  ۳۹ساله با رشد  24/7درصدي در قياس
با آمار مشابه خود در بهار  ۹۹روانه خانه بخت ش��دهاند .در بهار سال
جاري  ۴۴هزار و  ۱۶۳مرد و  ۲۶هزار و  ۶۹زن  ۳۰تا  ۳۹ساله به ترتيب با
رشد  26/5و  21/8درصدي در قياس با آمار مشابه خود در بهار سال قبل
ازدواج كردهاند و در واقع سهم مردان دهه شصتياز اين ازدواجها بيشتر
از زنان بودهاست .همچنين در حالي طي چهار سال اخير ( ۹۶تا )۹۹
بيشترين آمار ازدواج مردان و زنان  ۳۰تا  ۳۹ساله كه اغلب آنها جوانان
دهه شصتي هستند ،مربوط به سال  ۹۹ميشود كه در بهار امسال ۱۳
هزار و  ۹۳۱رويداد ازدواج در اين رده سني بيشتر از بهار  ۹۹ثبت شده
و اميد ميرود اين روند افزايشي در  ۹ماهه باقي سال  ۱۴۰۰نيز ادامه
يابد .در اين ميان از سال  ۹۶تا كنون سهم پس��ران  ۳۰تا  ۳۹ساله از
ازدواجهاي اين گروه سني ،همواره بيشتر از دختران بودهاست.
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زهرا چيذري

 95هزار ميليارد تومان پول بدون نظارت
در دانشگاههاي پزشكي!

دانشگاههاي علوم پزشكي از نحوه هزينهكرد بودجه خود گزارشي به ديوان محاسبات ارائه نميدهند
در حالي كه بر نح�وه هزينهك�رد بودجه در
دس�تگا ههاي مختل�ف دول�ت ،از س�وي
دس�تگا ههاي نظارت�ي از جمل�ه دي�وان
محاس�بات مجل�س و س�ازمان بازرس�ي
ق�وه قضائي�ه نظ�ارت ص�ورت ميگيرد،اما
دانش�گاههاي علوم پزش�كي از داي�ره اين
نظارت خارجند! طبق قانون برنامه چهارم و
پنجم توسعه و ماد ه يك «قانون احكام دائمي
برنامههاي توس�عه كش�ور» ،دانش�گاههاي
علوم پزش�كي از قانون محاس�بات عمومي
مس�تثني هس�تند .اين در حالي اس�ت كه
دانشگاههاي علوم پزشكي حدود 15درصد
از بودجه هزين�هاي دولت (مع�ادل  95هزار
ميليارد تومان) را دريافت ميكنند و نظارت
نكردن و شفافيت مالي نداشتن آنها ميتواند
زمينهس�از بروز فس�اد باش�د .همچنان كه
سرنوش�ت  500ميليون يورويي كه در سال
 ،97ب�ا درخواس�ت وزي�ر بهداش�ت وقت و
موافقت رهبر معظم انقالب از صندوق توسعه
ملي ب�راي پرداخت بدهي مراك�ز درماني به
ش�ركتهاي داروي�ي و تجهيزات پزش�كي
اختص�اص دادهش�د و در نهايت ه�م معلوم
نشد كجا هزينه شده است؛ سعيد نمكي وزير
بهداشت وقت هم درباره سرنوشت اين پول
گفت «پاسخ ش�فافي در خصوص هزينهكرد
 500ميلي�ون ي�ورو درياف�ت نك�ردهام!»

طبق ماده  49برنامه چهارم توس��عه دانشگاهها
و مراكز پژوهشي ذيل وزارت بهداشت و علوم از
شمول قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت
خدمات كشوري مستثني شدهاند .از اواخر سال
 1395نيز به واس��طه تصويب م��اده يك قانون
احكام دائمي برنامههاي توس��عه ،اين اختيار به
طور دائمي به اين دس��تگاهها اعطا شدهاس��ت.
طبق ماده يك «قانون احكام دائمي برنامههاي
توسعه كشور» هم دانشگاهها ،مراكز و مؤسسات
آموزشعال��ي و پژوهش��ي و فرهنگس��تانها و
پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي
گس��ترش آموزشعالي وزارتخانهه��اي علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميباشند،
بدون رعاي��ت قوانين و مق��ررات عمومي حاكم
بر دس��تگاههاي دولتي ب ه ويژه قانون محاسبات
عمومي كشور ،قانون مديريت خدمات كشوري،
قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات
بع��دي آنه��ا و فق��ط در چارچ��وب مصوبات و
آييننامههاي مالي ،معامالتي ،اداري ،استخدامي
ت امنا عمل ميكنند.
و تشكيالتي مصوب هيئ 
اما اين معافي��ت از نظارتهاي مال��ي و قوانين
محاس��باتي ب��ا عنايت ب��ه بودجه قاب��ل توجه
دانشگاهها به خصوص دانشگاههاي علوم پزشكي
ميتواند بسترس��از فساد و رانت ش��ود .يكي از
نمونههاي اي��ن فس��اد در ماجراي گم ش��دن
 500ميليون ي��وروي تخصيصيافته از صندوق
توسعه ملي براي پرداخت بدهي مراكز درماني
به ش��ركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي در
سال  97بود.
گم ش�دن  500ميليون يورو پول دارو و
تجهيزات پزشكي
سرنوش��ت  500ميليون يوروي تخصيصيافته
از صندوق توس��عه ملي ب��راي پرداخت بدهي
مراكز درماني به شركتهاي دارويي و تجهيزات
پزشكي در س��ال  97تا مدتها يكي از سؤاالت
خبرنگاران در نشستهاي خبري و تيتر اصلي
اغلب رسانهها بود .ماجرا وقتي جذابتر شد كه
اعتراض شركتهاي دارويي براي عدم دريافت
بدهي از دانشگاهها بلند شد و وزير بهداشت وقت
دستور رسيدگي ويژه به اين موضوع را صادر كرد.
در نهايت سعيد نمكي وزير بهداشت وقت هم در
پاسخ به پيگيريهاي خبرنگاران گفت «پاسخ
ش��فافي در خصوص هزينهك��رد 500ميليون
يورو دريافت نكردهام!» طاه��ر موهبتي ،مدير
عامل وقت س��ازمان بيمه س�لامت هم سؤال
درب��اره ماجراي سرنوش��ت اي��ن 500ميليون
يورو را اينگونه پاسخ داد« :هر گاه به حسابمان
پولي واريزشود ،پرداختها بالفاصله توسط ما
صورت ميگيرد؛ ما با هيچ ش��ركتي مس��تقيم
كار نميكنيم ،طرف حس��اب بيمه س�لامت،
دانشگاههاي علوم پزشكي هستند؛ دانشگاهها
پول را از ما دريافت و به حس��اب ش��ركتهاي

پخش واريز ميكنند و شركتهاي پخش آن را
به شركتهاي توليد دارو ميدهند . . .از دانشگاه
به بعد ما نظارت نداريم! دانشگاه بايد آن پول را
به شركتهاي دارويي و شركتهاي تجهيزات
پزشكي ميداد؛ اينكه آيا دانشگاهها اين پول را به
حساب شركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي
واريز كردهاند ،ما نميدانيم!»
رئيس دي��وان محاس��بات وقت در س��ال  97با
انتقاد از اين موض��وع اعالم كرد ك��ه در اليحه
بودجه سال  98بيش از  70هزار ميليارد تومان
درآمد اختصاصي براي دستگاهها در نظر گرفته
شدهاس��ت كه نظارتي روي اين درآمدها وجود
ندارد!
اين در حالي است كه در بين دستگاههاي اجرايي
كشور ،هيچ دستگاهي به اندازه دانشگاههاي علوم
پزشكي رديف بودجه اختصاصي ندارد .از سوي
ديگر بيش از  ۸۵درصد بودجه دانشگاههاي علوم
پزشكي به بخش بهداشتي و درماني اختصاص
دارد و تنها  15درصد از اي��ن بودجه صرف امور
آموزشي و پژوهش��ي ميش��ود .همين مسئله
هم دانشگاههاي علوم پزش��كي را به بنگاههاي
اقتصادي تبدي��ل ميكند كه در كن��ار بودجه
اختصاصي خود ،درآمدزايي هم دارند.
مثالهايي عجيب از آمار بيماران بستري
در سال 98
معافيت نظارتي ناش��ي از م��اده  1قانون احكام
دائمي ،در كن��ار معافيت درآم��د اختصاصي از
رس��يدگي مالي ،باع��ث شدهاس��ت ،عم ً
ال هيچ
نظارتي بر بودجه دانش��گاههاي علوم پزش��كي
صورت نگيرد و بستر وقوع بزرگترين تخلفات
مالي در آنها ايجاد شود!
براساس پيوس��ت  ۴قانون بودجه ساالنه تمامي
دستگاههاي گيرنده بودجه بايد برنامههاي خود را
به تفكيك شاخصهاي مختلف كمي اعالم كنند،
اما عدم پاس��خگويي دانشگاههاي علوم پزشكي
در خصوص نحوه هزينهكرد بودجهموجب شده
تا در برخي ش��اخصها همچون شاخص تعداد
بيمار بستري توسط دانشگاههاي علوم پزشكي با
آمارهاي عجيبي مواجه شويم .به طور نمونه طبق
گزارش منتشر شدهاي ،استان مركزي كمتر از
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بودجه سال  ،۱۳۹۸دانشگاه علوم پزشكي شهر
اراك بيش از  ۲ميليون بيمار بستري پيشبيني و
معادل آن بودجه عمومي دريافت كردهاست .در
حالي كه تعداد بيمار بستري در بيمارستانهاي
دولتي اس��تان مركزي بر اس��اس قانون بودجه
س��ال  ،۱۳۹۷كمتر از  ۷۰هزار نف��ر پيشبيني
ش��دهبود و طي يك س��ال تعداد بيمار بستري
در اين بيمارس��تان ۲هزارو ۷۰۰درصد افزايش
داشتهاست.
از س��وي ديگ��ر پيگيريه��اي انجامش��ده از
بيمارستانهاي ذيل دانشگاه اراك نشان ميدهد
در س��ال  ۹۸كمتر از  ۹۰هزار بيم��ار در بخش
دولتي اين استان بستري شدهاند.
مث��ال ديگ��ر آمارس��ازي تع��داد بس��تري در
بيمارس��تانهاي دولتي ،دانشگاه علوم پزشكي
آبادان اس��ت .براس��اس قوانين بودجه ساالنه،
اين دانشگاه در س��ال  ۱۳۹۸بهازاي پيشبيني
بيش از  ۱۸۳ه��زار نفر بيمار بس��تري از دولت
بودجه دريافت كردهاست .در حالي كه براساس
آمارهاي موجود در اين سال ،به كمتر از  ۵۰هزار
بيمار بستري در بيمارستانهاي دولتي ذيل اين
دانشگاه خدمت ارائه شدهاست.
لزوم اصالح ماده قانون فسادزا
علي خضريان،س��خنگوي كميسيون اصل نود
مجلس ش��وراي اس�لامي با اش��اره به موضوع
معافيت دانشگاههاي علوم پزشكي از حسابرسي
مال��ي معتق��د اس��ت :مس��تثنا ش��دن بخش
قابلتوجه��ي از منابع عمومي دول��ت از قانون
محاس��بات عمومي موجب ايجاد بستر فساد و
انحراف منابع خواهد شد .وي با بيان اينكه عدم
شفافيت آن هم در جايي كه بيش از  ۱۰۰هزار
ميليارد تومان اعتبار وجود دارد ،ميتواند باعث
ايجاد فساد ش��ود ،ميافزايد«:نيت قانونگذار از
تصويب اين ماده قانوني مس��تثنا كردن بخش
آموزشي و پژوهشي دانش��گاهها بوده ،اما امروز
بي��ش از  ۸۵درصد بودجه دانش��گاههاي علوم
پزشكي به بخش بهداشتي و درماني اختصاص
دارد و اكنون لزوم اصالح اين ماده قانوني بيش از
پيش احساس ميشود».

اسناد واگذاري حريم تاالبها به وزارت نيرو باطل شد
رئيس فراكسيون
محیط زیست
محـيطزيس�ـت
مجلس از لغو واگذاري اراضي حريم تاالبها به
وزارت نيرو خبر داد.

س��ميه رفيعي با اش��اره ب��ه قانون ملي ش��دن
جنگله��اي كش��ور مص��وب  ۱۳۴۱گف��ت:
بر اس��اس ماده يك اي��ن قانون عرص��ه و اعيان
تمامی جنگلها ،اراضي جنگلي ،بيشهها و مراتع
(تاالبها ،انهار طبيعي و مسيلها كه جزو الينفك
اين عرصه هستند) ،ملي بوده و در مالكيت دولت
جمهوري اس�لامي ايران با نمايندگي سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور است.
رئيس فراكس��يون محيطزيست مجلس گفت:
ثبت تمام عرصههاي اراضي ملي به نام سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري نش��اندهنده اين
است كه از منظر قانون تنها يك سازمان متولي
اراضي ملي كشور است .اگر چه مديريت برخي
از اين عرصهها مانند تاالبها ،بر عهده سازمان
حفاظت محيطزيست نهاده شدهاست.
به گزارش ايسنا ،وي با بيان اينكه بر اساس قانون
توزيع عادالنه آب ،وزارت نيرو مس��ئول تعيين
حريم بس��تر رودخانهها و تاالبهاس��ت ،گفت:
متأسفانه وزارت نيرو چندي پيش با سوءاستفاده
از اين قانون نسبت به تسليم محدودههاي تعيين

حسین سروقامت

شده حد بستر و حريم تاالبها به سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور اقدام كرد تا اين عرصهها به
عنوان اراضي كاداستر ملي ثبت و در مرحله بعد
اقدام به اخذ سند مالكيت به نمايندگي از دولت و
بهنام آن وزارتخانه كند.
نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه
وزارت نيرو اين مسئوليت و اختيار را به مالكيت

تاالبها تعبير كرده بود ،گفت :در پي اين اقدام
و بالفاصله با اطالع فراكس��يون محيطزيس��ت
مجلس ،اين فراكسيون به موضوع ورود كرد و با
استناد به مواد قانوني موضوع را از مبادي قانوني
پيگيري كرد.
اين عضو كميسيون كش��اورزي تفاهمنامه بين
س��ازمان جنگلها و وزارت ني��رو را غيرقانوني

خواند و در اين خصوص گفت :خوش��بختانه با
ورود مجلس به موضوع و سپس همراهي معاونت
حقوقي رياس��ت جمهوري اين اقدام غيرقانوني
وزارت نيرو متوقف شد.
وي با اش��اره به پيگيري موضوع از قوه قضائيه و
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور خاطر نشان
كرد :با تالشهاي صورت گرفته توسط فراكسيون
محيطزيست مجلس ،اخيرا ً معاون امور امالك و
كاداستر سازمان ثبت اسناد در نامهاي به تمامي
ادارات كل ثب��ت اس��ناد ،صدور س��ند مالكيت
تاالبها را به نام دولت تنها به نمايندگي سازمان
جنگله��ا ،مرات��ع و آبخي��زداري بالمانع اعالم
كردهاست و بدين ترتيب اس��ناد مالكيت صادر
ش��ده براي وزارت نيرو در اي��ن خصوص ابطال
شدهاست.
رفيعي در پايان ضمن تشكر از دستگاه قضايي
تأكيد كرد :با توجه ب��ه اهميت ويژه تاالبها از
لحاظ تنوع زيس��تي ،اين گونه اراضي از ارزش
زيست محيطي و اقتصادي بااليي برخوردارند
و اي��ن ام��ر موج��ب دس��ت درازي و تخريب
سودجويانه در اين نوع اراضي ميشود .بنابراین
تثبيت و صدور اس��ناد براي آنها حائز اهميت
است كه اميدواريم هرچه سريعتر اسناد مربوطه
صادر شود.

459
حرفهها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليتهاي اجتماعي دارند؛
بنابراین اگر خبرنگار هس�تيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد،
شايسته است:
به اخالق حرفهاي پايبند بوده ،توجه به مخاطب ،جريانسازي
و روزآمدي را مدنظر قرار دهيد.
مش�كالت و بحرانهاي جامعه را لمس كرده ،ف�ارغ از اغراض
شخصي منعكس نماييد.
از تحليل سوگيرانه و بهرهبرداري س�ودجويانه احتراز نموده،
شجاعانه حقوق مردم را احقاق كنيد.
از سه مس�ئوليت اجتماعي خبرنگار ،ايجاد اعتماد اجتماعي،
وفاداري بر حقيقت و تحليل جامع مسائل غفلت نورزيد.
با اميدآفريني ،سياهنماييها را مرتفع ساخته ،با اطالعرساني
درست ،پل ارتباطي ميان مردم و مسئوالن باشيد.
با تيزهوشي ،درس�تي اخبار را احراز كرده ،دروغ را خط قرمز
خود بدانيد .همچنين در بازتاب وقايع اجتماع بزرگنمايي يا
كوچكنمايي نكنيد.
به پديدههاي نوظهوري چون پردازش رسانهاي ،فضاي مجازي،
روزنامهنگاري شهروندي و خرد رسانهاي توجه كنيد.

آگاهي از كيفيت هواي محل زندگي
برخط شد

س�امانه پايش كيفي ه�واي كش�ور ،براي س�هولت دسترس�ي
مردم ،طراحي و به ص�ورت رايگان در اختي�ار عالقهمندان براي
بارگذاري ،نصب و بهرهب�رداري در تلفنهاي هم�راه قرار گرفت.

سامانه جامع پايش آلودگي هوا با هدف اخذ و تجميع و پردازش ،تحليل
ديتاي پايش ايستگاههاي هوا و ارسال آنالين اطالعات به همه ذينفعان،
به نشاني  Aqms. doe. irبارگذاري شدهاست.
به گزارش سازمان حفاظت محيطزيست اپليكيش��ن اين سامانه نيز
در فرم��ت  androidو  ،IOSطراح��ي و به صورت راي��گان در اختيار
عالقهمندان قرار گرفتهاست .گفتني است بيش از  ۲۳۰ايستگاه پايش
كيفي هواي محيط در سطح همه استانهاي كشور به صورت لحظهاي
و پيوسته ،غلظت آاليندههاي هوا را طبق روشهاي مرجع استاندارد
با دقت باال اندازهگي��ري و ثبت ميكند .با كمك اين س��امانه مردم از
وضعيت شاخص كيفي هوا مطلع ميشوند به طوري كه ضمن نمايش
نقاط نصب ايستگاهها روي نقشه  ،GISاطالع از مقادير شاخص كيفي
هوا به صورت هم اكنون ،امروز و ديروز به تفكيك اس��تان و ايستگاهها
روي نقشه و به صورت جدول با تمايز رنگ بر اساس گروههاي مختلف
ميسر شدهاست .ردههاي مختلف شاخص عبارتند از پاك :سبز (،)۵۰
قابل قبول :زرد ( ،)۵۱ -۱۰۰ناس��الم براي گروههاي حساس :نارنجي
( ،)۱۵۰ -۱۰۱ناسالم :قرمز ( ،)۱۵۱ -۲۰۰بسيار ناسالم :بنفش (-۳۰۰
 )۲۰۱و خطرناك :قهوه اي( )۳۰۱است.

بهرهبرداري از  30بوستان جديد
در پايتخت تا پايان سال

مدير عامل س�ازمان بوس�تانها و فضاي س�بز ش�هر ته�ران از
بهرهبرداري  ۳۰بوس�تان جديد در پايتخت تا پايان سال خبر داد.

علي محمد مختاري ،مدير عامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر
تهران در ارتباط با توسعه فضاي سبز اظهار كرد :در اين بخش تا پايان
سال بيش از  30بوس��تان محلهاي و فرامنطقهاي كه در دست احداث
بوده به بهرهداري خواهد رسيد.
مختاري در خصوص جانمايي  30بوستان محلهاي و فرامنطقهاي افزود:
اين بوستانها بيشتر در مناطق كمبرخوردار كه سرانه فضاي سبز كمتر
دارند ،در نظر گرفته شدهاست .همچنين  21باغ در مناطق ،11 ،10 ،7
 8 ،12و  17براي تملك در دستور كار قرار دارند تا بتوانيم سرانه فضاي
سبز را در اين مناطق افزايش دهيم.
وي همچنين به طرح كمربند س��بز پيرامون ش��هر تهران اشاره كرد
و گفت :اي��ن طرح حدود  1200هكتار اس��ت كه در دس��تور كار قرار
گرفتهاست و تا  15اسفند امسال اين ميزان در قالب طرح به بهرهبرداري
خواهد رسيد .به گزارش تس��نيم ،مختاري با اشاره به ساير طرحهاي
در دستور كار سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران تصريح كرد:
طرحهاي آبرساني و استفاده از پس��اپ در اين بخش مورد توجه قرار
گرفتهاست .هماكنون پساپ با حدود  7ميليون مترمكعب مورد استفاده
قرار دارد كه تا پايان سال اين ميزان به  12ميليون متر مكعب خواهد
رسيد .ادامه س��اماندهي خيابان وليعصر(عج) و فاز نهايي آن از ديگر
طرحهاي در دست پيگيري است كه در اين مرحله  300اصل درخت
در اين محدوده كاشته خواهد شد.

تفاهمنامه همكاري ميان بنياد علوي و بيمه س��ينا با هدف تحت
پوش��ش قرار دادن اقشارآس��يبپذير س��اكن مناطق هدف زير چتر
بيمهسينا امضا شد.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت :زندانيان تحريمي و زندانياني
كه شرايط وخيمي در زندانهاي خارج از كشور دارند جزو اولويتهاي
ما به شمار ميرود و ما مداخله فوري خواهيم كرد.
رئيس شوراي ش��هر تهران ضمن انتقاد از حذف رديفهاي بودجه
ش��هرداريها در بودجه  1401كشور گفت :بودجه س��ال جاري هم
در مورد تأمين واگن عملياتي نشدهاس��ت كه اميدواريم تا پايان سال
اجرايي شود.
نايب رئيس انجمن اهداي عضو ايرانيان گفت :با تصميم مردم نوع
دوس��ت ايران حدود  ۳۰هزار نفر در سال گذش��ته با استفاده از پيوند
نسوج و بافتهاي اهدايي از معلوليت رهايي يافتهاند.
عضو ش��وراي ش��هر تهران با اعالم اينكه سمنس��راهاي مناطق
تودوگانه به زودي به بهرهبرداري ميرسند ،گفت :اين سمنسراها
بیس 
تبديل به خانهسمنها ميشوند.
مدير كل دفتر حفاظت و احياي تاالبهاي س��ازمان محيطزيست
گفت :با وجود تصويب بودجه براي احياي خليج گرگان ،هنوز مبلغي
براي اجراي اين طرح تخصيص داده نشدهاست.
رئيس سازمان امداد و نجات گفت :طرح زمستانه امداد و نجات هالل
احمر در سال جاري ،با مشاركت  ۱۲هزار امدادگر آغاز و تا  ۲۵اسفند ماه
نيز ادامه خواهد داشت.
رئيس فراكس��يون محيطزيست مجلس ش��وراي اسالمي گفت:
موضوع آلودگي هوا مسئلهاي نيس��ت كه راهكار نداشته باشد ،اما اين
مسئله در اولويتهاي دستگاههاي مسئول جايي ندارد.
رئيس سازمان زيباسازي ش��هرداري تهران گفت :بناهاي تاريخي
پايتخت پس از مرمت و احيا ،مورد اس��تفاده عموم مردم قرار خواهد
گرفت.

