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تالش فراکسیون زنان مجلس برای تحقق بیمه زنان خانهدار

رئیس فراکس��یون زنان و خانواده مجلس با اشاره به موضوع بیمه
زنان خانهدار ،گفت :بیمه زنان خانهدار از سالها پیش مطرح شده
و هم��واره در ش��عارهای انتخاباتی ،برنامههای توس��عه و مصوبات
بودجهای در نظر گرفته میشود اما همچنان مسئلهای بر زمینمانده
و ما در تالش برای تحقق آن هس��تیم.فاطمه قاسم پور در گفتگو
با خانه ملت ب��ا بیان اینکه بیمه زنان خانهدار به یکی از مطالبات
جامعه زنان تبدیل ش��ده است ،گفت :پس از گذشت سالها طرح
موضوع بیمه زنان خانهدار توسط مسئوالن و عدم تحقق آن ،بیمه

زنان خانهدار تبدیل به مطالبهای جدی برای زنان شده
بنابراین باید پاس��خی مناسب به این مطالبه مردمی
داشته باش��یم .وی افزود :موضوع بیمه زنان خانهدار،
اگرچ��ه موضوعی مه��م و قابل توجه و در راس��تای
حمایت از ش��أن خانهداری و زنان خانهدار است اما از
ابتدا مس��یر آن به خوبی طراحی نش��ده و همین امر نیز مشکالت
عدیدهای را در فرآیند تحقق و اجرا ایجاد کرده است .عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس ،با تأکید بر اهمیت و ضرورت بیمه زنان خانهدار

اجتماعی
از منظر حفظ تعادل خانواده ،حمایت از خانهداری زنان
و اس��تقالل و رفاه اعضای خان��واده ،گفت :در کنار این
موارد بیمه زنان خانهدار نیازمند بکارگیری اصول تأمین
اجتماعی مانند مش��ارکت ،پایداری منابع ،اثربخشی،
همبستگی اجتماعی ،بین نسلی بودن و اصل ضرورت
عمل مؤثر اجتماعی از یک طرف ،و مالحظه ش��رایط اجتماعی و
اقتصادی مانند وابستگی بیش از حد سازمانهای بیمهگر به بودجه
عمومی ،باالبودن شاخص تورم از سوی دیگر است.

بحرانمعوقاتکارگریبردوششهرداریها
«حتما باید ش��ورا و شهرداری بر برونسپاریها نظارت کنند» .این
گفته ،در زمین ه نظارت بر عملکرد پیمانکاران ش��هری چندان بدیع
نیس��ت اما اداکننده آن «پرویز س��روری» نایب رئیس شورای شهر
تهران ،اخیرا وعده داده که این نظارت با پرداخت دستمزد کارگران
توس��ط ش��هرداری تهران به جای پیمانکاران توام میشود .به نظر
میرس��د که مدیریت ش��هری از پیمانکارانش دل خوش��ی ندارد و
میخواهد که پرداخت بخش��ی از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار را
خود برعهده گیرد تا اینکه آن را به این واس��طههای خوش اش��تها،
بسپرد.از ابتدا هم باب شدن چنین موضوعی عقالنی به نظر نمیرسید
اما از آنجا که مقاطعهدهندگان یا همان کارفرمایان ،ترجیح میدهند
پذیرش استخدام غیرمستقیم کارگر است را
که رابطهای که حاکی از
ِ
نپذیرند و مستقیم زیر بار تعهدات خود به کارگران از جمله در ماده
 ۱۳قانون کار نروند ،پیمانکاران را پیش انداختند؛ البته برونسپاری
با الزام قانونی کوچکس��ازی بدن ه دس��تگاههای دولتی و نهادهای
عمومی غیردولتی توجیه میش��ود.این در حالی اس��ت که از همان
قانون «سیاستهای کلی اصل  »۴۴ابالغ شد ،تا همین
سال  ۸۶که
ِ
امروز ،مس��ائل نیروی کار در مناسباتِ سپردن اجرای کار به یک یا
چند شخص حقوقی دیده نشد؛ حتی دستگاههای دولتی هم ،اجرای
برخی از امور حاکمیتی را تمام و کمال به غیر سپردند؛ اینگونه کلمه
کارگر را از مناسبات استخدامی ،خط زدند.
> قانون چه میگوید؟

به گزارش ایلنا ،با این همه ،در صدر ماده  ۱۳قانون کار ،به صراحت
تاکید شده قراردا ِد مقاطعهدهنده با مقاطعهکار ،باید به نحوی منعقد
شود ،که تمام مقررات قانون کار برای کارگران اعمال شود؛ در نتیجه
کارفرم��ا تعهدات خود را به پیمانکار یا هم��ان مقاطعهکار تفویض
میکند ،نه اینکه آن را از گردن خود بردارد؛ ضمن اینکه کارفرما در
ص��ورت بدعهدی پیمانکار با رای اداره کار ،مکلف به ایفای تعهدات
تفویض ش��ده به پیمانکار اس��ت .قانونگذار این بدهی را مربوط به
کارفرم��ا میداند و آن را از لحاظ حقوقی ،در ردیف «دیون ممتازه»
قرار میده��د .این به معنای پرداخت بدهیهای پیمانکار با اولویت
کارگران اس��ت؛ حتی در «دستورالعمل شماره  ۵روابط کار» تاکید
ش��ده که در رس��یدگی به دعاوی مربوط به «رابطه سه سویه کار»
چنانچه الزم باش��د ،مراجع حل اختالف میتوانند از پیماندهنده
نیز برای حضور در جلس��ه رس��یدگی دعوت به عمل آورند.در این
ش��رایط اگر ش��هرداریها بپذیرند و بتوانند که دستمزد کارگران و
حتی حق بیمههای آن را جدا از صورت وضعیت پیمانکار پرداخت
کنن��د ،در درجه اول نفع خود را لحاظ کردهان��د .این امر ،بویژه ،از
جهتی ،برای شهرداریها مهم است؛ چنانچه آنها در قرارداد خود با
پیمانکار حقوق کارگران را لحاظ نکنند تا صورت وضعیت بر مبنای
آن دریافت شود یا اینکه پیش از اطمینان از تسویه حساب کامل با
کارگر ،آخرین صورت وضعیت پیمانکار را با او تسویه کنند ،باید در
«محاکم دادگستری» پاسخگوی عمل خود باشند.
>کشاندن کارفرما به دادگاه

از ای��ن جهت پایِ کارفرما به دادگاه باز میش��ود چراکه هیئتهای
رسیدگی به شکایتهای اداره کار ،صرفا پیمانکار را محکوم میکنند
و برابر دستورالعمل شماره  ،۵صالح به صدور رای علیه پیماندهنده
نیس��تند؛ حتی اگر ضمانتی برای اجرای ماده  ۱۳از ناحیه پیمانکار

*مشخص نیست که چه می زان شکایت ،علیه
شهرداریها ،به دادگاه ارجاع داده شده است
که در نتیجه یکی از بزرگترین شهرداریهای
کشور ،تالش دارد که خود را از مشکالت پیمانکار
در ارتباط با نیروهای کارگری رها کند .نباید از
نظر دور داشت که ظهور پیمانکاران ،بیشتر
کارفرمایان بزرگ شهری را دچار مشکل کرده
است؛ بطور مشخص شهرداریها از محل ماده
 ۳۸قانون تامین اجتماعی ،هزاران میلیارد تومان
به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند
وجود نداشته باش��د و کارفرما هم مسئولیتهای تضامنی خود در
قانون کار را برعهده نگیرد ،کارگر میتواند مستقیم شهرداری یا هر
مقاطعهدهندهی دیگری را طرف شکایت خود در محاکم دادگستری
قرار دهد.
>بدهی شهرداریها به تامین اجتماعی

مش��خص نیس��ت که چ��ه می��زان ش��کایت از این ناحی��ه ،علیه
ش��هرداریها ،به دادگاه ارجاع داده شده است که در نتیجه یکی از
بزرگترین ش��هرداریهای کشور ،تالش دارد که خود را از مشکالت
پیمان��کار در ارتباط با نیروهای کارگ��ری رها کند .نباید از نظر دور
داش��ت که ظهور پیمانکاران ،بیش��تر کارفرمایان بزرگ ش��هری را
دچار مشکل کرده اس��ت؛ بطور مشخص شهرداریها از محل ماده
 ۳۸قانون تامین اجتماعی ،هزاران میلیارد تومان به س��ازمان تامین
اجتماعی بدهکار هستند .بر اساس این ماده ،کارفرما ،باید پیمانکار
را نس��بت به برقراری پوش��ش بیمهای برای کارگرانش و همچنین
ِ
دس��ت چندم ،متعه��د کند .به منظور برقراری
کارگران پیمانکاران
تضمین الزم برای اجرای این قانون ،مفاصاحس��اب پیمانکار معادل
 ۵درصد بهای کل کار ،منوط به ارائهی مفاصاحساب سازمان تامین
اجتماعی است .همچنین اگر کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون
دریافت مفاصاحساب س��ازمان تامین اجتماعی پرداخت کند ،باید
حق بیمه و جرایم آن را بپردازد .در قانون تامین اجتماعی تاکید شده
که ش��هرداریها ،وزارتخانه ها ،شرکتهای دولتی اتاقهای اصناف،
موسسات غیردولتی ،خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده شناخته
میش��وند؛ در نتیجه باید پاسخگوی تخلفات خود از قانون باشند و
هزین ه آن را با در نظر گرفتن جرایمش پرداخت کنند؛ موضوعی که

یک فعال صنفی بازنشستگان:

حقوق بازنشسته نصف ماه هم جواب نمیدهد

وضع معیش��تی بازنشستگان مساعد نیست؛ در
این شرایط از همسانسازی یا متناسبسازی نیز
کار چندان��ی برنمیآید .علی اکبر عیوضی عضو
هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی
تهران در این رابطه میگوید :در دولت جدید ،نه
تنها وضعیت بیمه شدگان و بازنشستگان بهتر
نش��د ،بلکه به مراتب بدتر هم شده است .یکی
از مس��ائلی که بیمه شدگان شاغل و بازنشسته
را رنج میدهد ،بحث بیارزش ش��دن پول ملی
اس��ت .هرچه دالر گران میشود ،ارزش پول ما
کاهش مییابد و تورم بیش��تر میشود .در این
میانه ،بیش��ترین آس��یب ب��ه مزدبگیرانی وارد
میش��ود که حقوق ثاب��ت میگیرند.به گزارش
ایلن��ا ،وی ادامه میدهد :دولت جدید قول داده
بود تورم را کنترل میکند اما مهار تورم با حرف
و شعار عملی نمیشود؛ ما نیاز به عملکرد جدی
داریم .متاسفانه در همین چند ماه اخیر ،بازهم
افزایش نرخ دالر داشتهایم و پول ملی بیارزش
ش��ده اس��ت .به همین دلیل ،اق�لام مصرفی و
حیاتی زندگی مردم افزایش نرخ داش��ته است

و س��فره بازنشستگان کمرنگ شده است .امروز
دخل بازنشس��تگان با خرجش��ان نمیخواند و
ای��ن عدم تع��ادل ،موجب آس��یبهای روانی و
خانوادگی بس��یار میش��ود .به گفته عیوضی،
بازنشس��تگان به شدت مس��تاصل و سر گردان
هستند و پیادهسازی نصفه و نیمه متناسبسازی
در پایان سال قبل ،درد بازنشستگان را دوا نکرده
اس��ت .این فعال صنفی بازنشستگان در تشریح
رنج مدام بازنشستگان میگوید :مستمریبگیران
نه درمان درس��ت و حس��ابی دارند ،نه خدمات
رفاهی مناس��ب دارند و نه مس��تمری مکفی و
شایس��ته دریافت میکنن��د .میلیونها خانواده
زحمتکش در میان این ناکامیها گیر افتادهاند
و راه به جایی ندارند .حقوقی که یک بازنشسته
میگی��رد ،نصف ماه هم ج��واب نمیدهد .وزیر
کار میگوید با کنترل تورم ،افزایش دس��تمزد
را متعادل میکنیم؛ ما در پاسخ میگوییم شما
تورم را کنترل بکنید ،افزایش حقوق پیشکش!
از خواب بیدار میشویم ،میفهمیم که قیمتها
باال رفته است.

هیچ نهاد غیردولتی یا دس��تگاه عمومی حاضر به تحمل هزینههای
آن نیس��ت .آنها تالش میکنند که تا پیش از اینکه جرایم ماده ۳۸
را متحمل ش��وند ،خود را از گزند تخلفهای پیمانکار حفظ کنند؛
هرچند بدهی ش��هرداریها ،همواره در حساب و کتابهای سازمان
تامین اجتماعی محفوظ میماند.
از باب نمونه« ،مجید آقازاده» ش��هردار س��ابق ارومی��ه ،مرداد ماه
امسال اعالم کرد که این شهرداری به دلیل جرایم حق بیمه پرسنل
کارگری خود  ۸۰میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است؛ در
حالی که برای پرداخت دس��تمزدها از بانک وام  ۳۰میلیارد تومانی
دریافت کرده است؛ وامی که اقساط آن ماهی  ۴میلیارد تومان است.
به همین دلیل ،به نظر میرس��د ،که اعضای جدید ش��ورای ش��هر
تهران ،نمیخواهند که همچنان با تامین اجتماعی بر س��ر مشکل
قبل��ی بمانند و برای رفع بخش��ی از آن ،حاض��ر به پرداخت حقوق
قانونی پرس��نل کارگران به صورت مستقیم شدهاند اما باید دید که
شهرداری تهران در عمل چه میکند و آیا سایر شهرداریهای کشور
هم برای رفع تعارضات خود با س��ازمان تامین اجتماعی ،از زیر بار
پرداخت هزینههای نیروی انسانی به پیمانکاران و پرداخت مستقیم
آن شانه خالی میکنند یا اینکه همچنان کج دار و مریز ،پیمانکاران
را پیش میاندازند و دردس��رهای ناشی از آن را تحمل میکنند .در
این میان نمایندگان کارگران در تشکلها ،میگویند که شهرداریها
میتوانند کارگران را قرارداد مستقیم کنند و به کل آنها را از هر نوع
ارتباط حقوقی با پیمانکاران خارج کنند.
>ضرورت انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شهرداری

«سید رحیم میرعبداهلل» عضو هیئت مدیره تشکل کارگری شورای
اس�لامی کا ِر پایتخت ،با اشاره به الزام ماده  ۷قانون کار برای انعقاد
قرارداد دائم در مشاغل دارای ماهیت مستمر ،گفت« :قانونگذار ،در
ماده  ۷قانون کار ،انعقاد قرارداد موقت ،در مشاغل دائم را به رسمیت
نمیشناس��د .در نتیجه ،شهرداریها باید از همان ابتدا زمین ه انعقاد
قراردادهای دائم را بر اس��اس قانون کار فراهم کنند .در این شرایط
ی غیردائم است ،نمیتواند
پیمانکار که ماهیت قراردادش با شهردار 
با کارگر طرف قرارداد ش��ود و ش��هرداری خود باید مسئولیت آن را
برعهده بگیرد و با کارگر وارد قرارداد مس��تقیم از نوع دائم ش��ود».
میرعبداهلل افزود«:اینگونه مجبور نیست که مسئل ه نیروی انسانی را
به پیمانکار گره بزنند متوجه کردن این مسئولیت به شخص حقوقی
که ن��وع کارش ذاتا منفعتمحور و بر مبنای کاهش هزینه اس��ت،
نمیتواند به س��اماندهی وضعی��ت کارگران کمک کند .همین حاال
بس��یاری از شهرداریهای کش��ور ،باید جرایم ناشی از بیمه تامین
اجتماعی که برعهده پیمانکاران خود گذاش��تهاند را پرداخت کنند؛
حتی دیده میشود که پس از تغییر چند پیمانکار ،هر کدام از آنها
میزانی بدهی را برای شهرداریها بجا گذاشتهاند ».وی با بیان اینکه
ش��هرداریها در قالب برونس��پاری ،تن به دالل پروری دادهاند ،به
این گفته سروری ،نائب رئیس شورای شهر که «اگر برون سپاریها
منج��ر به نوعی داد و س��تد بین پیمانکار و مدیر پ��روژه و مدیران
ش��ود ،نتیجهاش این میشود که کیفیت کار در شهر به شدت افت
میکند» اشاره کرد و افزود« :اینکه نائب رئیس شهر تهران ،به نوعی
ب��ه همین داللپروری در ش��هرداری اذعان ک��رده و تاثیر آن را بر
کاهش کیفیت کار پذیرفته ،نشان میدهد که پیمانکاران چه بحرانی
را ایجاد کردهاند».

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

روزانههزارانپایاننامهجعلیواردسیستمآموزشیمیشود
احمد حس��ین فالحی ،س��خنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی،
ضمن اشاره به آخرین وضعیت فروش پایاننامه
در کش��ور گفت :فروش پایاننامه امری جدید
نیست و متاس��فانه سالهاست کشور با چنین
معضلی مواجه اس��ت .به گزارش برنا ،او با بیان
اینک��ه خرید و ف��روش پایاننامهه��ا اعتبار هر
پایاننامهای را زیر س��وال میب��رد ،افزود :برای
بس��یاری از پایاننامهها زحمت کش��یده شده
اس��ت و از طرفی عدهای متاس��فانه از خرید و
فروش پایاننام��ه س��ود میبرند.فالحی ادامه
داد :کنت��رل خرید و فروش پایاننامه در جهت
جمعآوری و برخورد ،جواب نداده و در ادامه نیز
جواب نخواهد داد بنابراین باید به سمت تغییر
روش ارزیاب��ی و امتیازده��ی حرکت کنیم.وی
بیان کرد :تا زمانی که دفاعیه برگزار میش��ود
و از دانش��جو پایاننامه اخذ میکنیم ،این روند
همچنان ادامه دارد ولی اگر توانمندی و ارزیابی
دانش��جو مسیر درستی را طی کند قطعا وجود
چنین پایاننامههایی منس��وخ خواهد ش��د.او

عالقه به مصرف داروهای ایرانی در کشورهای همسایه

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر ،گفت:اثر بخشی باال
و قیمت مناس��ب داروهای ایرانی موجب ش��ده است که شهروندان
کشورهای همسایه اقبال و عالقه زیادی نسبت به مصرف آن نشان
دهند.علیرضا عسکری مدیرعامل س��ازمان تدارکات پزشکی هالل
احم��ر در گفتوگو با می��زان در مورد فعالیتهای این س��ازمان از
زمان ش��روع بحران کرونا گفت :اگر از بحث واردات واکس��ن که به
طور ویژه مهمترین فعالیت این س��ازمان در طی سال جاری است
بگذریم ،این س��ازمان در سایر حوزهها همچون واردات دارو و تولید
اقالم بهداش��تی مانند تولید ماس��ک و مواد ضد عفونی نیز فعالیت
چشمگیری داش��ته و دارد .وی ادامه داد :در مورد واردات داروهای
خاص ویژه کرونا نیز سازمان تدارکات پزشکی به فراخور نیاز کشور
در مقاطع مختلف داروهای معرفی ش��ده مطابق دستورالعملهای
مربوط به درمان بیماران کرونایی به خوبی وارد عمل ش��ده است و
این نیازها را مرتفع ساخته است .وی افزود :سازمان تدارکات پزشکی
عالوه بر تهیه و تأمین داروهای مورد نیاز ،امر توزیع را نیز به واسطه
داروخانههای هالل احمر در س��طح کش��ور از ابتدای بحران کرونا
نیز به عهده دارد.مدیرعامل س��ازمان تدارکات پزشکی هالل احمر
در پاس��خ به این س��وال که آیا دغدغه کرونا موجب شده است که
این سازمان در انجام برخی فعالیتها دچار رکود شود ،گفت :اینکه

بگوییم درگیر کرونا بودیم و از پرداختن به سایر فعالیت غافل شدیم
پذیرفتنی نیست ،به همان اندازه که تهیه واکسن برای آحاد جامعه
حیاتی اس��ت پرداختن به تأمین نیازهای کشور مثل صافی دیالیز
در حوزه درمان نیز حیاتی اس��ت .وی گفت :این موضوع که برخی
از تولی��دات ما به جهت بیماری کرونا تحت تأثیر قرار گرفته اس��ت
قابل قبول است .برای مثال با توجه به رعایت برخی از پروتکلهای
بهداش��تی یا پرهیز از مراجعه به درمانگاهها و بیمارستانها از سوی
شهروندان موجب کاهش مصرف برخی داروهای تولیدی شده است،
اگر تاثیراتی نیز وجود داش��ته در این حوزهها بوده است .وی افزود،:
اما پرداختن به موضوع بحران کرونا از رسالت ما برای سایر فعالیتها
و تولیدات و واردات اقالم مورد نیاز کشور نکاسته است .وی در پاسخ
به این سوال که آیا هالل احمر برای سال جاری واکسن ویژه آنفلوآنزا
وارد کرده اس��ت یا،خیر گفت :در حال حاضر عمده تمرکز سازمان
تدارکات پزش��کی در حوزه واکسن ،واکس��ن ویژه کرونا است و در
حوزه آنفلوآنزا سایر شرکتها و بازرگانیها ورود کرده اند .عسکری در
مورد عمده صادرات این سازمان گفت :درحال حاضر عمده صادرات
م��ا برخی از اقالم دارویی و برخی از تجهیزات مثل س��رنگ اس��ت
و مقصد صادراتی ما نیز کش��ورهای همس��ایه از جمله لبنان ،عراق
و افغانستان است و انش��اءاهلل با ارتقای ( GMPفاکتوری که نشان

با اش��اره به اینکه در حال حاض��ر در برخی از
مقاطع و دانشگاهها ،آموزش محور بودن مالک
قرار گرفته که البته این روش نیز روش کاملی
نیس��ت ،افزود :آم��وزش محور بودن دانش��جو
اشکاالتی دارد که نیازمند مالکهای قویتری
اس��ت.فالحی گفت :باید روشهای جایگزین را
برای دفاعیه دانش��جویان در نظ��ر بگیریم تا از
چنین آس��یبهایی رها ش��ویم وگرنه خرید و
فروش پایاننامه آسیب به جامعه علمی کشور
وارد میکند و هم افراد س��ودجو و فرصتطلب
از ای��ن بازار بهرهمند میش��وند همچنین افراد
علمی کش��ور با این روش زیر سوال میروند .او
با بیان اینکه ه��ر روزه هزاران پایاننامه جعلی
وارد سیس��تم آموزشی میش��ود که میتوان با
آنها نمرههای عالی گرفت ،ادامه داد :متاسفانه
دفاعیههایی که برگزار میشود ،اعتبار علمی را
به ش��دت پایان میآورد و من این درخواس��ت
را دارم که اس��اتید برای ارزیابی علمی رسالهها
اهتمام بیش��تری داشته باشند تا جایگاه علمی
کشور پایین نیاید.

میدهد محصوالت تولید ش��ده توسط سازمان موردنظر ،از کیفیت
الزم برخوردار اس��ت) این مهم افزایش مییابد.وی در پاسخ به این
سوال که علت اصلی اقبال به این محصوالت آیا قیمت پایین است
یا اثر بخش��ی باال گفت:میتوان گفت هر دو عامل موجب این اقبال
اس��ت ،این نکته را به صورت میدانی با استناد به اینکه هالل احمر
درخیلی از این کشورها درمانگاه و بیمارستان دارد و داروهای مورد
استفاده در آن نیز از محصوالت خودمان است ،بیان میکنم از این رو
با توجه به عالقه و اقبال ش��هروندان این کشورها نسبت به استفاده
از این محصوالت در این پایگاهها میتوان به این نتیجه رسید که اثر
بخشی باال و قیمت مناس��ب داروها مورد توجه این کشورها است.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با اشاره به امر صادرات از سوی
این س��ازمان گفت :به طور کلی برای ص��ادرات موفق نیاز اصلی و
ضروری تقویت و ارتقاء  GMPکارخانه تولید دارو است ،این موضوع
ش��رط الزم و زیرساخت اساس��ی برای صادرات است .وی در پایان
گفت :بعد از دو دهه از آغاز فعالیت شرکتهای تولیدی ،برای اولین
بار زیرس��اختهای صادراتی در حال تقویت است .همسایگان برای
واردات دارو ابتدا وارد کارخانهها ش��ده و استانداردهای تولید دارو را
از نزدیک مشاهده میکنند و سپس وارد مذاکره میشوند ،از این رو
تا زمانی که  GMPارتقاء نیابد سبد عرضه دارو قوی نخواهد شد.
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اصرار به «انتقال سردرگم»
آب در کشور

بحثهای انتق��ال آب از خلیج فارس به فالت
مرکزی در حالی طی روزهای اخیر داغ ش��ده
که یک کارش��ناس آب ضمن تشریح انتقاداتی
که متوجه این طرح است ،میگوید :انتقال آب
به استانهایی که در فواصل دور از خلیج فارس،
در فالت مرکزی قرار دارند عالو ه بر اینکه هزینه
زیادی دارد موجب آسیبهای زیست محیطی
متعددی میش��ود .به گزارش ایس��نا ،صحبت
انتق��ال آب از دریاها به مناطق کویری کش��ور
سالهاست که به میان آمده؛ طرحهای انتقال
آب از دری��ای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان
ب��ه فالت مرکزی مدتها اس��ت که مدافعان و
مخالفان��ی دارد اما حاال با روی کار آمدن دولت
سیزدهم بحث انتقال آب بهویژه از خلیج فارس
به ف�لات مرکزی ب��ا چنان جدیت��یدر حال
پیگیری اس��ت که معاون اول رئیس جمهوری
 طی روزهای اخیر مش��اور معاون اول رئیسجمه��وری در امور پروژههای انتقال آب از دریا
را منص��وب کرد .طرح ملی انتقال آب از خلیج
فارس به فالت مرکزی که با مس��ئولیت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همکاری برخی دیگر
از دس��تگاهها و بخش خصوصی اجرایی ش��د
هرچند از س��وی نهادهای اجرایی آن به منزله
پیشرفت و گامی مثبت در جهت توسعه تلقی
ش��د اما با انتق��ادات و حت��ی مخالفتهایی از
سوی کارشناسان بهویژه کارشناسان حوزه آب
و محیط زیس��ت همراه شده است .حاال مدتی
اس��ت بحث انتقال آب از خلیج فارس به فالت
مرکزی بار دیگر داغ ش��ده اس��ت و مدافعان و
مخالفان نیز مجدد واکنشهایی نسبت به این
طرح داشتهاند .علیاکبر محرابیان  -وزیر نیرو
 در سفر اخیر خود به استان فارس اعالم کردکه یکی از اولویتهای اصلی دولت س��یزدهم،
تامین آب فالت مرکزی ایران از طرق مختلف
بهویژه اج��رای طرحهای انتق��ال آب از خلیج
فارس است .او همچنین با اشاره به اینکه استان
فارس یکی از اولین استانها در تخصیص منابع
برای اج��رای طرح انتق��ال آب از خلیج فارس
است ،گفته است که طی جلسات برگزار شده با
نمایندگان مردم فارس ،تخصیص اولیه تا ۴۰۰
میلی��ون مترمکعب افزایش یافته اس��ت و قرار
ش��ده طرح انتقال آب از خلیج فارس از طریق
سه کریدور شرقی ،غربی و مرکزی انجام شود.
محس��ن موسوی خوانساری  -کارشناس آب با
اش��اره به موضوع انتقال آب از خلیج فارس که
بهتازگی مورد توجه جدی مسئوالن قرار گرفته
اس��ت ،میگوید :در اینکه طرحهای انتقال آب
و هرنوعپروژه عمرانی دیگر لطماتی به محیط
زیست وارد میکند ش��کی نیست اما آنچه در
زمینه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی
مورد انتقاد جدی کارشناسان است ،فواصل زیاد
در نظر گرفته ش��ده در چنین طرحهایی است.
این کارشناس آب اضافه میکند :شیرینسازی
و انتقال آب به فواصل نزدیک و متوسط مانند
استانهای ساحلی خلیج فارس از جمله بوشهر
و هرم��زگان ی��ا حتی اس��تانی مانن��د کرمان
هرچند مشکالت زیس��تمحیطی متعددی را
به وجود میآورد اما انتقال آب به اس��تانهایی
که در فواصل دورتری قرار دارند عالوهبر اینکه
هزینهها را دوچندان میکند ،آسیبهای زیست
محیطی را نیز بیشتر میکند بنابراین تاکیدمان
بر این است که طرحهای انتقال آب باید حساب
شده مطرح و اجرایی شوند .او همچنین بااشاره
به انتصاب مشاور معاون اول رئیس جمهوری در
امور پروژههای انتقال آب از دریا و رونوشت این
حکم انتصاب میگوید :تجارب مربوط به انتقال
آب از طریق ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب
در دست وزارت نیرو و تجارب مربوط به صدور
مجوزهای زیستمحیطی چنین طرحهایی در
اختیار س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت است
اما متاس��فانه در حکم اخیر نه تنها رونوش��ت
ب��ه وزارت نی��رو بهعنوان یک��ی از ذینفعان و
ذیصالحان اصلی اینپروژهها ارس��ال نش��ده
است بلکه به س��ازمان حفاظت محیط زیست
بهگونهای اش��اره ش��ده که گویی این سازمان
بای��د و حتما مجوزه��ای الزم در این زمینه را
تایید و صادر کند .این دکترای تاسیس��ات آبی
همچنین تاکید کرد ک��ه در این پروژه باید از
اف��راد دارای تخص��ص و تجرب��ه در این حوزه
استفاده شود .موسوی با اشاره به شیرینسازی
و انتقال آب از خلیج فارس به اس��تان اصفهان
میگوید :در حالی برخی مس��ئوالن بر انتقال
آب از خلی��ج فارس به اس��تانی مانند اصفهان
پافش��اری میکنن��د که در ح��ال حاضر ۱۰۰
میلیون متر مکعب آب از سرشاخههای زاینده
رود با وجود تمام معضالت زیستمحیطی که
اس��تان اصفهان و تاالب گاوخونی با آن دست
وپنج��ه ن��رم میکنند ،به اس��تان یزد منتقل
میش��ود .او اضافه میکند :مسیر انتقال آب از
خلیج فارس به اصفهان از استان یزد میگذرد
و به نظر میرس��د که اقدام منطقی ،انتقال آب
از خلیج فارس به اس��تان یزد و متوقف کردن
انتق��ال آب از اس��تان اصفهان به یزد باش��د.
این کارش��ناس آب به اقدامات مشابه دیگری
ل آب��ی که نه صرفه
در زمین��ه طرحهای انتقا 
اقتصادی و نه توجیه منطقی و زیست محیطی
دارند اش��اره و اظهار میکند :سد میناب واقع
در شهرستان میناب استان هرمزگان مشکالت
متع��ددی از جمله معضل فرونشس��ت را برای
مناطق وس��یعی درپایین دس��ت ایجاد کرده
است چراکه بخش اعظمی از آبپشت این سد
به بندرعباس منتقل میشود .حال اینپرسش
مطرح میش��ود که بهتر نیست بهجای انتقال
آب از س��د میناب به بندر عباس ،این انتقال از
مب��دا خلیج فارس صورت گیرد تا این حجم از
فرونشست و تخریب درپایین دست سد میناب
بهبار نیاید؟

خبر

تزریقبیشازیکمیلیوندوز
واکسنکرونابهاتباعخارجی

مدی��ر کل امور اتب��اع و مهاجرین خارجی از
ص��دور بیش از  ۵۰۰۰فقره شناس��نامه برای
فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زن��ان ایران��ی با
مردان خارجی خب��ر داد .مهدی محمودیان
در گفتوگو با ایلنا در پاس��خ به این س��وال
که چرا در برخی اس��تانها صدور شناسنامه
برای فرزن��دان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی به کندی پیش میرود و روند
طوالنی دارد ،گفت :مالک عمل استانها مفاد
مطرح شده آیین نامه است و شیوه نامه صرفا
ب��رای رفع ابهامات اس��تانها در اجرا ،تهیه و
ارسال شده و کماکان مالک عمل استانها در
دریافت پاسخ استعالم امنیتی بر اساس مفاد
ماده  13آییننامه اس��ت.محمودی همچنین
درباره واکسیناس��یون اتب��اع خارجی گفت:
واکسیناس��یون پناهن��دگان و اتباع خارجی
براساس س��ند ملی جمهوری اسالمی ایران
در حال انجام اس��ت و تاکنون نزدیک به یک
میلیون دوز تزریق واکسن برای اتباع خارجی
انجام شده است.

محیط زیست
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانتهران:

اجازه مازوت سوزی
در تهران را نخواهیم داد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران
گف��ت :برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا
و حفظ س�لامت ش��هروندان اج��ازه مصرف
س��وخت مازوت را به هیچ وجه نخواهیم داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،سعید محمودی
گف��ت :اولویت اصلی ما در ایام پیش رو بحث
نظارت و پایشهای محیط زیس��تی در حوزه
آلودگی هوا اس��ت ،چرا که در فصل سرما در
کنار آلودگی هوا و پدیده اینورژن به احتمال
زیاد و با توج��ه به مدلهای پیشبینی آب و
هوایی و کاهش بارندگی ،با کانونهای گرد و
غبار نیز در استان تهران مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بر این اس��اس از هم اکنون
برنامه پایش��ی چهارماههای پیشبینی شده
اس��ت که ش��امل اقدامات اجرایی ،نظارتی و
فرهنگی و اطالعرسانی با همکاری دستگاهها
و س��ازمانهای مس��ئول میش��ود ،افزود :بر
اس��اس این برنامه در بخ��ش پایشها عالوه
بر کنترل صنایع کوچ��ک مقیاس و واحدها
صنف��ی و ش��هرکها و لکهه��ای صنعتی و
همچنی��ن مراک��ز معاین��ه فن��ی و پم��پ
بنزی��ن ها ،س��وخت مصرفی صنای��ع بزرگ
مقیاس و برخی واحدهای صنعتی خصوصا در
شرایط اضطرار آلودگی هوا به صورت روزانه در
کل استان پایش و بررسی میشود .مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید
بر اینکه به لحاظ جلوگیری از افزایش آلودگی
هوا و حفظ س�لامت شهروندان اجازه مصرف
س��وخت مازوت را به هیچ وجه نخواهیم داد،
تصریح کرد :در این برنامه حتی واحدهایی که
دارای س��امانه پایش لحظهای بوده و یا اقدام
به خوداظه��اری دارند ،بطور روزانه و هفتگی
بازدید و رصد خواهند شد.

حمل و نقل
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای شهر تاکید کرد

ضرورتاتخاذتصمیماتعاجل
برایبهبودترافیکپایتخت

رئی��س کمیس��یون عمران و حم��ل و نقل
شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد :برای
بهبود جریان ترافیک تهران باید تصمیمات
کارشناس��ی ،واقع بینانه و عاج��ل اتخاذ و
اجرایی ش��ود.به گ��زارش آنا ،س��ید جعفر
تش��کری هاش��می با بیان اینکه این روزها،
ش��بکه حمل و نقل تهران ،سطح سرویس
بسیار پائینی را تجربه میکند و شهروندان
در س��فرهای درونش��هری رنج بیش��تری
را متحمل میش��وند .اظهار ک��رد :با توجه
ب��ه دل نگرانیهای ش��هروندان از وضعیت
ترافیک��ی معابر ،نیاز اس��ت آمار و اطالعات
دقیقی از وضعی��ت موجود و تحلیلی علمی
و کارشناس��ی از دالیل بحران ترافیک ایام
اخیر در ش��هر ته��ران ،از س��وی همکارانم
در ش��رکت کنترل ترافی��ک در اختیار این
کمیس��یون قرار گیرد تا بتوانیم تصمیمات
عملیات��ی برای تس��ریع آمد و ش��د مردم،
خصوص��ا در حوزههای اتوبوس��رانی ،مترو
و سیس��تمهای هوش��مند مدیریت ترافیک
پایتخ��ت اتخاذ نمایی��م .وی تاکی��د کرد:
پویایی ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران در
شناس��ایی مسائل و مش��کالت حمل و نقل
و ترافیک و ارائه مصوبات اثر بخش میتواند
گره گشای مشکالت ترافیکی پایتخت باشد.
تشکری هاش��می یادآور شد :معتقدم برای
بهبود جریان ترافیک تهران باید تصمیمات
کارشناسی ،واقع بینانه و عاجل اتخاذ و اجرا
ش��ود ،هر یک روز که تاخیر کنیم خسارات
جبران ناپذیری به جامعه تحمیل کردهایم.

