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جامعه

معاون وزیر کشور:

 180کیلومتر از سواحل شمال در
تصرف غیرقانونی دستگاه هاست

جراحیهای غیر اورژانس برای
ایجاد تخت خالی در بیمارستانها
تعطیل می شود
مــعــاون درم ــان دانشگاه علو مپزشکی ایــران
با اشــاره به رونــد افزایشی مــوارد بستری در
بیمارستانهای تهران طی  10روز اخیر گفت:
اگر قرار باشد روند به همین شکل ادامه داشته
باشد ،باید فکری کنیم که اعمال الکتیوی که
در برخی مراکز انجام میشود ،کاهش یابد تا
ظرفیت تخت خالی ایجاد کنیم.
دکتر نادر توکلی با اشاره به این که حدود ۷۰
بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی
ایــران اســت  ،به ایسنا گفت :بیمارستا نهای
خــصــوصــی ،خــیــریــه ،دولــتــی دانــشــگــاهــی و
بیمارستا نهای وابسته به نهادهای مختلفی
مانند تامین اجتماعی ،ارتــش و  ...همگی
شامل ایــن  ۷۰بیمارستان میشوند .طبق
برنامهریزی که در شرایط فعلی انجام شده
است ،تنها بیمارستانهای تکتخصصی هستند
که پذیرش بیمار مبتال به کرونا ندارند.

انجام جراحی زیبایی ممنوع شد
انجام اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی
و غیردرمانی داشته باشد با افزایش بیماران
در اپیدمی کووید ۱۹-تا اطالع ثانوی ممنوع
شد.به گــزارش همشهری آنالین ،قاسم جان
بابایی مــعــاون درمـــان وزارت بهداشت طی
نامهای خطاب به روســای دانشگا ههای علوم
پزشکی کشور اعالم کرد :با افزایش بیماران
در اپیدمی کووید ۱۹-و لزوم مدیریت مجدد
تختهای بیمارستانی ،انجام اعمال جراحی
که صرفا جنبه زیبایی و غیردرمانی داشته باشد
تا اطالع ثانوی ممنوع است.

قانون 54ساله شهرداری ها مانع پلمب ساختمان های ناایمن می شود و هنوز خبری از قانون جدید نیست

غفوریان -نمای  :1پس از حادثه پالسکو در
سال  ،95این جمله را از مسئوالن شهرداری و
آتشنشانیبارهاشنیدیمکهمابارهابابتناایمن
بودن این ساختمان به مالکان آن اخطار و تذکر
دادهبودیم.
نمای :2پس از حادثه روز چهارشنبه ساختمان
سینای اطهر که  19نفر جان باختند ،دوبــاره
همین جمالت را از مسئوالن شهرداری و آتش
نشانی شنیدیم که بیان کردند ما در چند نوبت
به مالکان اعالم کرده بودیم که ساختمان شما
ناایمناستو...
نمای :3شهرداریوآتشنشانیمیگوید،طبق
قانون وظیفه ما فقط اعالم اخطار و تذکر است،
همین.
نمای  :4امروز نه شاید فردا خدای نکرده دوباره
یک حادثه نــاگــوار دیگر اتفاق خواهد افتاد و
مسئوالن شهرداری خواهند گفت که ما چند بار
اخطاردادهبودیم...
▪پسمشکلکجاست؟

بله،شهرداریدرستمیگوید،طبققانونفعلی
وظیفه شهرداری فقط اعالم اخطار برای ناایمن
بودن ساختمان است و درواقــع این قانون حق
پلمب یا برخورد با مالک را به شهرداری نداده
است .اما جالب است بدانیم که این قانون مربوط
به سال  1345اســت؛ یعنی  54سال قبل که
طول و عرض تهران و دیگر کالن شهرهای امروز
احتماالبهاندازهیکمحلهامروزاینشهرهابوده،
قانونی تصویب شده که برای شهرداری در قبال
ساختمانهایناایمنتعیینتکلیفکردهاست.
تعیین تکلیفی که در حد اعــام اخطار و تذکر
خالصهشدهاست.
متن این قانون قدیمی این است« :اتخاذ تدابیر
مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و
حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای
شکسته و خطرناک واقــع در معابرعمومی و
کوچهها و اماکن عمومی و داالنهای عمومی و
خصوصیوپرکردنوپوشاندنچاههاوچالههای
واقــع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع
اشیا در بالکنها و ایــوانهــای مشرف و مجاور
به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر

پالسکو قبل از ریزش

معاون وزیــر کشور گفت :به دستور وزیــر کشور
شناسایی تصرفات غیرقانونی اراضی دریای خزر
انجام و مشخص شــده ۱۸۰ ،کیلومتر از ۸۹۰
کیلومتر نوار ساحلی خزر معادل  ۲۰درصد نوار
ســاحــلــی خـــزر ،در تــصــرف غــیــرقــانــونــی برخی
دستگاههاست.بهگزارش همشهریآنالین ،بابک
دینپرست ،دربــاره تصرفات غیرقانونی اراضی
ساحلیخزربیانکرد:ازسالگذشتهبهدستوروزیر
کشور،شناساییتصرفاتغیرقانونیاراضیدریای
خزر انجام و مشخص شده ۱۸۰ ،کیلومتر از ۸۹۰
کیلومتر نوار ساحلی خزر معادل  ۲۰درصد نوار
ساحلی خزر در تصرف غیرقانونی دستگاههای
اجرایی ،افراد حقوقی و حقیقی و ...بوده که دوران
نصب تابلوی ساحل اختصاصی و ورود ممنوع به
سرآمدهاست.

نیمقرنبا قانونحفظساختمانهایناایمن!

بــرای عابرین اســت و جلوگیری از نــاودانهــا و
دودکـشهــایساختمانها که باعث زحمت و
خسارت ساکنان شهرها باشد» .در سال  45به
اینبند،اصالحیهایاضافهمیشودکهشهرداری
خودشبایداقدامبهایمنسازیمحلکندوهزینه
را به عــاوه  15درصــد بیشتر از مالک دریافت
کند .اما طبیعتا چنین امری اکنون امکان پذیر
نیستواینقانونکهنهوفرسودهبایدتغییرکند.

سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور تدوین
شــود .ایــن الیحه که به اختصار «الیحه قانون
مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی»
نامیده می شود به مرحله نگارش در آمد .اگر این
الیحه تصویب شود ،بخش زیادی از مشکالت ما
حل خواهد شد ،چرا که در آن به صراحت تاکید

شده« ،درصورت تشخیص مستحدثات ناایمن،
مدیریتاجراییایمنیابتدانسبتبهصدوراخطار
کتبیهمراهبادالیلمواردناایمنبهمالکوبهره
بردار اقدام و درصورت عدم توجه ،موضوع را از
طریق جراید و رسانه های محلی اطالع رسانی
و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست
مدیریتاجرایی،نیرویانتظامینسبتبهپلمب
تصرف ناایمن اقدام نماید .رفع پلمب منوط به
رفع موارد ناایمن ،پرداخت جریمه و هزینه های
تحمیلشدهبهمدیریتاجراییایمنیمیباشد.
مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی
راهزینهتوسعهآموزشوتجهیزاتایمنینماید».
آقایقدیریفعالفقطامیدواراستکهاینالیحه
در رفت و برگشت میان دولــت و مجلس هرچه
زودتر به تصویب برسد .او در دی  98به تسنیم
گفته بود که 34هزار ساختمان ناایمن در تهران
شناساییشدهاستکههریکازاینساختمانها
پالسکو و سینای اطهر دیگری است که در کمین
«مرگ» نشسته اند .به این آمار ساختمان های
ناایمندردیگرکالنشهرهاراهماضافهکنیدکه
احتماالرقمهولناکیمیشود...

گفت و گو
عضوکمیسیوناجتماعیانتقادکرد

▪سال  93طرح قانون جدید آمد اما به نتیجه
نرسید!

در سال 93و در پی حادثه حریق یک ساختمان
در خیابان جمهوری تهران ،دولت به فکر الیحه
ای می افتد که معضل اخطارهای بی نتیجه به
مالکانساختمانهایناایمنرابرطرفکنداما
اینالیحه تاامروزبهنتیجهنرسیدهاست.
در این باره توضیحات قدیری ،معاون پیشگیری
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهرانبهایسناموضوعراروشنترمیکند:
در دی ســال  ،۹۳مصوبه سند آسیبشناسی
آتـشنــشــانــی ک ــان شهرها بــا عــنــوان دقیق
«تصویبنامه هیئت وزیران در بخش آتشنشانی
و امور ایمنی» با امضای معاون اول رئیس جمهور
ابالغ و معین شد که طی شش ماه الیحه مدیریت
یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هــدف ارتقای

 5سال بالتکلیفی یک الیحه

محمد اکبری -سید سلمان ذاکر ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،درباره سرنوشت الیحه
مدیریتیکپارچهایمنیشهروروستادیروزبهخراسانگفت:اینجایسوالاستکهچطورالیحه
ای باایناهمیت کهارتباطمستقیمباارتقایایمنیوسالمتجامعهدارد،بیشازپنجسالاست
کهبالتکلیفماندهاست.ویافزود:هدررفتزماندرقانونشدناینالیحهموجبباالرفتنهزینه
هایایمنیوبیشترشدنآسیبهایاجتماعیشدهاست.دولتبایددراینزمینهپاسخگوباشد.
اکبریخاطرنشانکرد :انتظارمیرفتاینالیحهبه مجلسدهممیرسیدودرآنمجلستعیین
تکلیفمیشدامامتاسفانهکوتاهیهاواطالهوقتموجبشدهقانونمدیریتیکپارچهایمنیشهر
وروستانهایینشودوهمچنانمدیرانشهریاختیارپلمباماکنناایمنرانداشتهباشند.نماینده
ارومیهتصریحکرد:دولتبایددراینزمینهشفافصحبتو ازمردمعذرخواهیکندوپیشازهرچیز
قبلازوقوعحادثهدلخراشیدیگراینالیحهرابرایتصویببهمجلستقدیمکند.ذاکربابیاناین
کهکمیسیوناجتماعیآمادگیداردتادولترابراینهاییکردنالیحه مدیریتیکپارچهایمنی
شهروروستایاریکند،افزود:مادرعینحالکه دولترایاریمیکنیمدراینزمینهمطالبهگرنیز
هستیمودرصورتکوتاهیوفرصتسوزیبیشتردولتراباابزار قانونیبهحرکتوامیداریم.

5
مسئوالن می گویند

اعطای تسهیالت بالعوض و
قرضالحسنه به «مددجویان
مستأجر» سازمان بهزیستی
مــعــاون مشارکت هــا و توانمندسازی سازمان
بهزیستی با اشــاره به این که  105میلیارد تومان
کمک از طرف بنیاد مستضعفان و صندوق امداد
والیت برای مددجویان مستأجر تحت پوشش این
سازمان در نظر گرفته شده است ،گفت :تسهیالت
بالعوض با در نظر گرفتن افــراد دارای اولویت،
پرداختخواهدشد.ذوالفقاریزدانمهردربارهکمک
بهمستاجرانتحتپوششبهفارسگفت :پیشبینی
ایناستکهدرمراکزاستانهابهافرادمستأجرتحت
پوشش بهزیستی مبلغ شش میلیون تومان کمک
کنیم؛ برای دیگر شهرها چهار میلیون و  800هزار
تومان و برای روستا و حاشیه شهرها نیز دو میلیون
و 400هزار تومان پرداخت میشود.وی با اشاره به
گروههایهدفپرداختتسهیالت،اظهارکرد :این
کمک شامل افرادی میشود که دارای پرونده در
سازمانبهزیستیوتحتپوششکمکهایمستمرو
غیرمستمرباشندوتاکنونازطرحهایدولتیتأمین
مسکن مانند زمین ،واحد مسکونی ،کمکهای
بالعوضیاتسهیالتیارانهایخریدوساختمسکن
استفادهنکردهباشند.

معاون قوه قضاییه:

ازدواج زیر  ۱۳سال مطلق ًا ممنوع
است
محمود عــبــاســی ،مــعــاون حــقــوق بشر و امــور
بینالملل وزیــر دادگستری و دبیر مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کـــودک ،در گفت و گــو با
اعتمادآنالین ،ضمن اشاره به موضوع ازدواج در
سن کم اظهار کرد :ازدواج زیر  ۱۳سال مطلق ًا
ممنوع است ،قانونگذار برای ازدواج زیر ۱۳
سال جرمانگاری هم کرده است .وی تاکید کرد:
شرط ازدواج عالوه بر بلوغ ،رشد است .البته ۱۳
سال هم سن مناسبی برای ازدواج نیست .وی
با انتقاد از تعلل در رسیدگی به الیحه حمایت
قضایی و اجتماعی از کودکان گفته است :الیحه
حمایت از حقوق کودکان جزو نیازهای اساسی
جامعه ماست .چرا این الیحه باید این همه سال
در پارلمان خاک بخورد؟

