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معصومه ابتکار خواستار شد

استفاده از دانش سنتی برای حراست از ظرفیتهای زیستمحیطی

معاون رییــس جمهور با اشــاره به ضرورت
استفاده از دانشهای سنتی در راستای حراست
از ظرفیتهــای زیســت محیطــی ،تأکید کرد:
برنامههای توســعهای متناســب با ظرفیتهای
زیست محیطی مناطق تدوین و اجرایی شوند.
به گزارش ایســنا ،معصومه ابتکار در جلســه
شورای اداری استان یزد با اشاره به انتخابات 29
اردیبهشت ماه ،اظهار کرد :پیروز واقعی انتخابات
ملت همیشه بیدار ایران اسالمی بوده و هستند.
وی با اشاره به اقدامات اخیر تروریستی مجلس
شورای اســالمی و حرم مطهر امام خمینی(ره)،
گفت :این اقدامات تروریســتی نشــانه خشــم
دشــمنان دین و نظام اســالمی از حضور پرشور
مردم پای صندوقهای اخذ رأی بوده است.
معاون رییس جمهور وحدت و همبســتگی
را مهمترین ســرمایه ملت ایــران و نظام انقالب
اســالمی دانست و بیان کرد :ما امیدواریم تا ملت
ایران مثل همیشــه حامی دولت در توسعه بیش

از پیش کشــور باشند .ابتکار در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به مشکالت زیست محیطی
موجود در کشــور ،اظهار کرد :اگر مسائل زیست
محیطی به موقع مدیریت نشــوند با آسیبهای
جدی در حوزههای مختلف مواجه میشویم.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست با
بیان این که دولت یازدهم دولت محیط زیســت
بوده است ،افزود :توسعه نقاط مختلف کشور باید
متناســب با ظرفیتهای زیستمحیطی مناطق
تدوین و اجرایی شوند.
وی برنامه ریزی صحیــح ،تدوین برنامههای
توسعهای محیطزیستی در جلسات و برنامه ریزی
های کالن را ضروری دانست و بیان کرد :مسئله
تنشهای آبی و افزایش دما مربوط به تمام نقاط
کشور است .معاون رییس جمهور در ادامه استفاده
از دانش سنتی به منظور حراست از ظرفیتهای
زیســت محیطی را از جمله راهکارهای موثر در
راســتای توســعه ظرفیتهای زیســتمحیطی

دانســت .ابتکار بحــث اقتصاد ســبز را از جمله
برنامههای کالن دولت تدبیر و امید در راســتای
ترویج اقتصادهایی که با محیط زیست سازگاری
داشته باشد دانســت و خاطرنشان کرد :مدیریت
پسماند خانگی و صنعتی باید با نگاه اقتصاد دوار
مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرند.
وی تصریح کرد :مدیریت صحیح بازیافت نقش
مهمی در مدیریت ظرفیتهای زیســت محیطی
ایفا میکند ،اظهار کرد :بحث گردشگری طبیعی
از دیگر برنامههای در دستور کار دولت است.
معاون رییــس جمهور افزود :خوشــبختانه
اســتان یزد از جمله استان های پیشرو در بحث
گردشگری طبیعی است .رییس سازمان حفاظت
محیط زیست کشــور در ادامه با اشاره به افتتاح
تصفیه خانه شهرک صنعتی یزد ،گفت :مسئوالن
و دستاندرکاران باید با سرعت بیشتری نسبت به
مدیریت منابع آبی استان یزد و کشور برنامهریزی
کنند .ابتکار مسئله محیط زیست را مسئلهای فرا

بخشی عنوان کرد و ادامه داد :تمام دستگاههای
اجرایــی و نظارتــی باید نقش خــود را در بحث
مدیریت ســبز و مســئولیتهای مربوط به خود
ایفا کنند .وی تهیه و تدوین کارنامه دستگاههای

مختلف از عملکرد زیست محیطی دولت در استان
یزد را ضروری دانســت و بیان کرد :تهیه کارنامه
عملکردی نقشــه راه مناســبی برای دولتهای
بعدی است.

از ابتدای اجرای طرح LEZ

یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند
رئیس ستاد معاینه فنی تهران گفت :یک میلیون خودروی
از ابتــدای اجرای طرح  LEZجریمه شــدند که تنها  9هزار
خودرو به دلیل عدم ثبت پالکشــان در ســامانه «سیم فا» به
اشتباه جریمه شده اند.ســیدنواب حسینی منش در گفتگو با
خبرنــگار مهر ،در خصوص جریمه برخی از خودروها که دارای
معاینه فنی هســتند ،اما به دلیل ثبت نشــدن خودروهایشان
در سامانه «ســیم فا» جریمه شده اند ،افزود :این خودروها دو
دسته هستند ،خودروهایی که از مراکز معاینه فنی تهران برگه
گرفتند ،اما در زمان انتقال اطالعات به سامانه یکپارچه وزارت
کشور اطالعات ثبت نشده و به اشتباه جریمه شدند .این تعداد
خودروها بسیار اندک هستند و میتوانند با برگه جریمه ،برگه
معاینه فنی و کارت خودرو به همان مرکز معاینه فنی مراجعه

کرده پرونده تشــکیل دهند تا جریمه پاکسازی شود.وی ادامه
داد :اما تعداد زیادی از خودروها که دچار چنین مشــکلی شده
اند از مراکز معاینه فنی شــهر تهران برگه دریافت نکردند .این
افراد از مراکز معاینه فنی غیر از شــهر تهــران برگه گرفته یا
برگــه معاینه فنی خود را بدون حضــور در مراکز معاینه فنی
گرفتند که این برگهها جعلی بوده و برای همین پالک شان در
سامانه سیمفا ثبت نشده و به حق هم جریمه شدند و کاری نیز
نمیتوان برای این افراد کرد.حسینی منش همچنین با اشاره به
سیستم خودکار دوربینهای ثبت جریمه خودروهای فاقد برگه
معاینه گفت :تمام خودروهایی که از ســال  9۰به قبل چه در
ابتدای ســال  9۰و چه در ماههای آخر این سال برگه دریافت
کردند از ابتدای ســال  9۶توســط دوربینها جریمه میشوند

زیرا دوربینهــا تمامیخودروهایی را که از ســال  9۰به قبل
دارای برگه معاینه فنی هستند را شامل حال برگه معاینه فنی
میداند .بنابراین بسیاری از خودروها بدون آنکه بدانند ،شامل
حال جریمه شدند ،بنابراین آن خودروهایی که از مرکز تهران
برگه معاینه فنی گرفتند ،میتوانند به این مراکز مراجعه کردند
و پرونده تشــکیل دهند و خودروهایی که از مرکز معاینه فنی
خارج تهران که استاندارد هستند به وزارت کشور مراجعه کرده
و برای پاکسازی جرایم خود تشکیل پرونده دهند.رئیس ستاد
معاینه فنی تهران درخصوص همکاری پلیس برای پاکســازی
جرایم گفت :پلیس راهور تهران در این رابطه همکاری خوبی با
شهرداری داشته و در حال حاضر 9هزار پرونده تکمیل و برای
پاکســازی ارسال شده که این میزان به نسبت خودروهای کل

شــهر تهران عدد ناچیزی است و همیشه در هر طرح جدیدی
درصــدی خطا وجود دارد.وی افزود :از زمان اجرای  LEZیک
میلیون خودرو بخاطر نداشتن معاینه فنی جریمه شدند که این
میزان جریمه بســیار اندک است.حسینی منش تاکید کرد :با
نامه نگاریهایی که در حال انجام است ،تمام دیتاهای جدید به
سامانه وارد شده و امیدواریم تا آبان  9۶خطاهای سیمفا به صفر
برسد.رئیس ستاد معاینه فنی تهران در پاسخ به پرسشی درباره
اینکــه قرار بود طرح  LEZبه تدریج در شــهر تهران تکمیل
شــود ،گفت :ما مجری این طرح هستیم و تصمیمگیر اصلی
دولت اســت ،اگر قرار باشد سیاســتهای محدود کننده برای
خودروهای آالینده قرار اســت بیشتر شود باید از سوی دولت
تصویب و مدیریت شهری به عنوان مجری پروژه آن را اجرا کند.

مشاور آموزشی معاون اداری ـ مالی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

ثبت نام «رایگان» بازنشستگان و فرزندانشان در دورههای مهارت آموزی فنی و حرفهای

مشاور آموزشــی معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی
کشوری از فراهم شدن امکان ثبت نام بازنشستگان کشوری و
فرزندان آنها در دورههای آموزشی فنی و حرفهای خبر داد و
گفت :شرکت در این دورهها در مراکز دولتی فنی و حرفهای
رایگان خواهد بود.
نوابخش در گفت وگو با ایســنا ،در تشــریح جزئیات این
طرح اظهار کرد :صندوق بازنشستگی کشوری تفاهم نامهای
بــا ســازمان فنی و حرفــهای دارد که بر اســاس آن امکان
ثبت نام و حضور بازنشســتگان کشــوری و فرزندان آنها در

دورههای مهارت آموزی فنی و حرفهای فراهم شــده اســت.
وی افزود :ظرفیــت خوبی به این امر اختصاص داده شــده
است .به اســتانها اعالم کردیم در صورتی که بازنشستگان
تمایلی برای مهارت آموزی داشــته باشــند از آنها ثبت نام
کننــد .این دورهها رایگان هســتند و تنها هزینه جزئی بابت
آزمون و صدور گواهینامه اخذ میشود.مشاور آموزشی معاون
اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه امروزه
بســیاری از کسانی که از دانشــگاه فارغ التحصیل می شوند
نیازمند آمــوزش مهارتهایی هســتند و امیدواریم نتایج و

ثمرات این طرح عاید فرزندان بازنشســتگان شود .نوابخش
افزود :بازنشستگان در انتخاب رشتهها و مهارتها محدودیتی
ندارند و ظرفیت تمام مراکز دولتی فنی و حرفهای در اختیار
آنها قرار دارد .البته اگر مهارت یا رشــتهای در آموزشگاههای
آزاد ارائه شــود دیگر رایگان نیســت و باید شهریه پرداخت
شود .در تالشیم بتوانیم راه حلی پیدا کرده و در آینده امکان
مهارت آمــوزی رایگان در آموزشــگاههای آزاد را نیز فراهم
کنیم.
وی ادامــه داد :مهلت و بازه زمانی یکســانی برای ثبت

سمپاشی غیراصولی درختان پایتخت سبب پیدایش «مگس سفید»
رئیس کمیته محیط زیســت شورای شهر تهران
سمپاشــی غیر اصولــی و دیرهنــگام را عامل اصلی
پیدایش مجدد مگسهای سفید دانست .محمد حقانی
در گفتوگو با ایســنا ،در مــورد وضعیت مگسهای
ســفید در پایتخت با بیان اینکه اســتفاده بی رویه و
دوز باال از ســموم غیر ارگانیک ســبب برهم خوردن
چرخه شده است ،گفت :هر حشــره ای یک میزبان
یا شــکارگر طبیعی دارد که متأسفانه سمپاشیهای
بی رویه در ســالهای گذشــته آن هم بــا دوز باال

این حشــرات را از میان برده است.وی با بیان اینکه
سمپاشــیهای غیراصولی در پایتخت سبب نابودی
کفشدوزک و زنبورکهایی که شکارگر طبیعی مگس
سفید بودهاند ،شده است ،گفت :این حشرات از الرو
مگس ســفید تغذیه میکنند؛ اما سمپاشی بی رویه،
غیر اصولــی و با دوز باال تعــادل طبیعی را برهم زد
و الزم اســت شهرداری تهران در زمانهای مناسب و
با استفاده از ســموم ارکانیگ به مبارزه با مگسهای
ســفید برود.حقانی با بیان اینکه سمپاشی زمستانه و

بهــاره در زمانی که الرو این مگسها باز نشــده موثر
خواهد بود ،گفت :بارها به مســئوالن خدمات شهری
نسبت به سمپاشی به موقع و اصولی درختان هشدار
دادهایم اما متاسفانه به دلیل بیبرنامگی ،بی تدبیری
و بیتوجهی این مهم همواره مورد غفلت واقع شــده
است و امیدواریم سمپاشی دیرهنگام درختان مستعد،
آن هم در روزهای پایانی فصل بهار ســبب شــود که
شــاهد هجوم دوباره مگسهای سفید با گرمتر شدن
هوا نباشیم.

دبیر هیئت مدیره انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران:

جزو کشورهای رتبه نخست از نظر رشد گردشگری هستیم

امیرپویان رفیعی شاد گفت :در سال گذشته طبق
آماری که سازمان جهانی گردشگری ارائه داد ،ایران از
نظر رشد گردشگری نه از نظر تعداد ،جزو کشورهای
رتبه نخســت بود و عم ً
ال این رشــد دارد برای کشور
ایران اتفاق میافتد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر ،برنامه «مناظره»
رادیو گفت و گو با موضوع گردشگری پایدار؛ راهکارها
و چالشهــا و با حضور امیر پویان رفیعی شــاد دبیر
و عضــو هیئت مدیــره انجمن صنفی دفاتر ســفر و
گردشگری استان تهران و محمدقاسم شربیانی رئیس

گروه مطالعات گردشگری معاونت گردشگری سازمان
میراث فرهنگی به روی آنتن رفت.
امیر پویان رفیعی شــاد با اشــاره بــه جاذبههای
گردشــگری ایــران ،آنها را در دو دســته فرهنگی و
محیط زیست تقسیم بندی کرد و گفت :در هر دوی
این مــوارد ،پایدار بودن و ثبات این جاذبهها بســیار
اهمیت دارد.
وی تصریح داشــت :اگر قرار اســت به گونه ای با
این جاذبهها رفتار شود که قابلیت انتقال به نسلهای
آتی را نداشته باشد ،عمال شاهد پایداری نخواهیم بود
و توسعهای هم که ایجاد میشود ،به صورت مقطعی
خواهد بود.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر
و گردشگری اســتان تهران با اشاره به منابع طبیعی
عنوان داشــت :در این حوزه مشکالتی وجود دارد که
همکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت و میراث
فرهنگی را میطلبد اما آنچه در این مســئله اهمیت
دارد ،نقش جوامع میزبان و گردشگران است؛ اگر این
دو مکمل یکدیگر باشــند ،خیلی از مشکالت از بین
خواهد رفت.
وی در خصوص رشد گردشگری ایران بیان داشت:
در ســال گذشــته طبق آماری که ســازمان جهانی
گردشگری ارائه داد ،ایران از نظر رشد گردشگری نه از
نظر تعداد ،جزو کشورهای رتبه نخست بود و عم ً
ال این

رشد دارد برای کشور ایران اتفاق میافتد.
در ادامه محمدقاسم شربیانی با اشاره به آمارهای
گردشــگری گفت :در این حوزه دو بخش آمار داریم؛
یک بخش تعداد گردشــگرانی اســت که وارد کشور
میشوند .در این آمار هیچ ابهامیوجود ندارد .سازمان
گردشــگری نزدیک به پنج سال است که با همکاری
پلیــس مهاجرت با توجــه به تعاریفی که ســازمان
گردشگری دارد ،یک ستادی تشکیل داده و هماهنگی
میان این دو سازمان و نهاد ایجاد کرده است.
وی افزود :آمار گردشــگری یــک بخش دومینیز
دارد یعنــی باید دید این میزان گردشــگری که وارد
کشــور شده اســت ،چه میزان شــغل در آمد ایجاد
کرده اســت ،چه میزان در رشــد تولید ناخالص ملی
تاثیرگذار اســت و یا چه میزان صادرات داشته است.
این بخش کمیپیچیده اســت چون یک گردشگر در
حوزههای مختلف اثرگذار است زیرا هم از هتل و هم
از مکانهای دیدنی اســتفاده میکند و هم ســوغات
میخرد و هم غذا مصرف میکند.
رئیــس گــروه مطالعــات گردشــگری معاونت
گردشگری سازمان میراث فرهنگی افزود :برای همین
مسئله ،از طرف سازمان جهانی گردشگری یک شیوه
آماری به نام حسابهای گردشگری تهیه شده است تا
مشخص شود گردشگرانی که وارد یک کشور شدهاند
چند درصد در صنایع مختلف موجب رشد شدهاند.

تکذیب سرایت یک بیماری از طریق خفاشها به «خرماهای بم»
معــاون اداره کل نظارت بــر فراوردههای غذایی
سازمان غذا و دارو ،برخی مطالب منتشر شده مبنی
بر «ســرایت بیماری خطرنــاک از طریق خفاشها
بــه خرماهای بم» را تکذیب کرد.به گزارش ایســنا،
مهندس ســمیره صباح با اعالم این خبر افزود :جای
بسی تاســف دارد که ساخت و انتشــار شایعات در
خصــوص فراوردههای غذایی بــه تفریح جذابی در
کشــور ما تبدیل شــده و گویا قصد فروکش ندارد.
وی با بیــان اینکه آتش شــایعات یکبــار به بهانه
خرماهای سمی شده توسط داعش ،فراگیر میشود
و بار دیگر ســخنش درباره خرماهــای بم پراکنده
میشود ،افزود :مطلب منتشر شده در خصوص ایجاد

بیمــاری خطرناکی که از طریق خفاش به خرماهای
بم سرایت کرده و هرگونه اخبار پیرامون آن تکذیب
میشود.
بنابر اعــالم روابط عمومی ســازمان غذا و دارو،
وی ضمــن درخواســت از مــردم برای بــاال بردن
قــدرت تحلیل خــود در مواجهه با شــایعات اظهار
کرد :گرچه اســتعالمهای صورت گرفته از بم ،خط
بطالن بر شــایعات کشید ،اما بد نیست مردم بدانند
کــه اصوال در خود بم به ندرت خفاشــی مشــاهده
میشود که بخواهد دستاویز چنین شایعاتی پیرامون
خرماهای آن باشــد و مهمتر آنکه خرماهای فراوری
شده این شهرســتان قطعا با نظارت مسئول فنی و
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کسب تائیدیههای بهداشتی در مراکز فروش عرضه
میشــوند.معاون اداره کل نظارت بــر فراوردههای
غذایی ســازمان غــذا و دارو در پایان خاطر نشــان
کرد :تنها راه عالج بیماران شایعهســاز ،عدم توجه
به مطالب کذب آنها و ســنجش مطالب مطروحه با
مبانی عقلی و علمی و عدم انتشــار آنها است .ضمن
آنکه امید مــیرود پلیس فتا در کنــار فعالیتهای
فرهنگی خود برای ارتقای فرهنگ «نه به شایعات»،
به مبارزه بیش از پیش با اخاللگران فضاهای مجازی
اهتمــام ورزد و متخلفان را به جامعه معرفی کند تا
جرم بودن این شوخیهای ســیاه برای مردم بهتر
عیان شود.

نام در دورههای آموزشــی تعیین نشــده زیرا زمان شروع
دورههای آموزشــی در رشتهها و شهرهای مختلف متفاوت
است و بازنشســتگان میتوانند با مراجعه به سایت صندوق
بازنشســتگی کشــوری به نشــانی  www.cspf.irثبت
نــام کنند.به گفته مشــاور آموزشــی معــاون اداری مالی
صندوق بازنشستگی کشــوری در تفاهمنامه میان صندوق
بازنشستگی کشوری و سازمان فنی و حرفهای ظرفیتهایی
چون برونســپاری هم وجود دارد و بازنشستگانی که توانایی
تدریس دارند میتوانند در این امر مشارکت کنند.

جایگاه و نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی
محدثه پاکار*

خانواده به عنوان مهمترین نهاد در جامعه میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی
نقش اساسی را ایفا کند .بدین منظور الزم است در خانواده ،نوع و شیوه خاصی
از ســبک زندگی ارایه گردد که حول مؤلفههایی چون :ســاده زیستی ،قناعت،
صرفهجویی ،اولویتهای بخشی به مخارج خانواده ،پرهیز از اسراف و تجملگرایی
باشــد .اقتصاد مقاومتی در خانواده به معنای تخصیــص بهینه منابع محدود و
قابل دســترس به نیازهای خانواده ،به دور از اســراف و تبذیر است .برای تحقق
اقصاد مقاومتی نوع و شــیوه خاصی از ســبک زندگی و اصالح الگوی مصرف و
راههای مدیریت بهینه پساندازها در خانواده باید مد نظر قرار گیرد .گرچه مدتی
است حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی آغاز شده است ،اما هنوز وضعیت فعلی
اقتصاد کشــور با اهداف اقتصاد مقاومتی فاصلــه زیادی دارد .حاکمیت فرهنگ
مصرفگرایی ،تمایل به مصرف کاالهای خارجی نســبت به کاالی ایرانی هنوز با
شدت و ضعف در خانوادهها دیده میشود.
بــرای تغییر الگوی مصرف خانواده که ارتباط تنگاتنگی با باورها و ارزشهای
اساســی و هنجارهای پذیرفته شــده اجتماعی دارد و تغییــر آن به مدت زمان
دراز و کار فرهنگی مــداوم دارد تقویت باورهای دینی میتواند نقش موثری در
اصالح الگوی مصرف خانواده داشته باشد .همچنین الگوگیری از زندگی اهل بیت
علیهمالسالم در ســبک زندگی میتواند حرکت در مسیر تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی ،در خانواده باشد.
قرآن کریم دربارة اصالح الگوی مصرف و بهینه مصرف نمودن میفرماید:ک ُلوا
فین انعام
م ِْن ثَ َم ِر ِه إِذا أث َْم َر َو آتُوا َح ّق ُه ی ْو َم َحصا ِد ِه َو الت ُْســ ِر ُفوا إِن ّ ُه الیحِ ّب ال ْ ُم ْس ِر َ
و از آن میوه هنگامیکه به ثمر مینشــیند ،بخوریــد و حق آن را به هنگام درو
بپردازید و اسراف نکنید که خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد .امام علی(ع)
ُ
اإلسراف؛سبب فقر ،اسراف است .همچنین
نیز در این باره میفرمایدَ :س َب ُب الفَق ِر
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در ســخن دیگری فرموده استَ ُ َ :
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کردن به ناحق ،حیف و میل و اسراف است.
نتیجهگیری
مصرفگرایــی عامل تخریب رشــد ،توســعه و از بین رفتن منابع اســت.
مصرفگرایی از یک نگاه در معنای مصرف نامتعارف اســت که نیاز فیزیکی فرد
را برطرف نمیســازد؛ بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را که گاه به تقلید از دیگران،
تبلیغات ،شــرایط مادی یا تغییرات ساختار جامعة ایجاد شده برطرف میسازد.
مصرفگرایی در نگاه عالمان دین نیز در همان معنای لغوی اســراف اســتعمال
شده است و شامل هرگونه بیهودهگرایی ،زیادهروی و اتالف و مانند آن میشود.
حرکت از اسراف به سوی مصرف صحیح و نیز تغییر سایر الگوهای نادرستی که
در برخــی از خانوادههای ایرانی جریان دارد ،میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی
در خانواده موثر باشد.
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