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اجتماعی

فرونشستهای عظیم ،اصفهان را تهدید میکند

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه باید در سریعترین
زم��ان ممکن انتقال آب به زایندهرود اتفاق افتد تا بتوان آثار زیان
بار ناش��ی از فرونشست را تا حدی جبران کرد ،گفت :فرونشستی
که اکنون ش��روع شده در س��الهای بعد کامل میشود و بیش از
 ۱۰سانت که برخی آن را حدود  ۴۰سال سانت هم اعالم میکنند
ممکن اس��ت فرونشست زمین رخ دهد.عباس مقتدایی در گفتگو
با خانه ملت در مورد وضعیت پدیده فرونشست در اصفهان گفت:
این پدیده س��الها اس��ت در اصفهان در حال رخ دادن اس��ت اما

با ش��دت گرفتن خش��کی بس��تر زاینده رود ،دشت
اصفهان و دشتهای مجاور آن مانند برخوار وضعیت
این پدیده بحرانی ش��ده اس��ت .وی افزود :متاسفانه
شاهد ترکهایی بر سقف و دیوارهای منازل هستیم و
پلهای تاریخی اصفهان مانند سی و سه پل ،خواجو
و یا برخی از عمارت و س��اختمانهای قدیمی مانند مساجد شیخ
لط��فاهلل و امام و همچنین میدان امام به طور کامل آس��یبپذیر
ش��دهاند و رگههایی از ترکهای ناشی از فرونشست در آنها قابل

مشاهده اس��ت .نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس یادآور ش��د :این روزها در
حال آگاهسازی کش��ور در مورد فاجعهای هستیم که
در اصفهان در حال رخداد اس��ت و دشت اصفهان رو
به نابودی اس��ت؛ به دلیل اینکه پدیده فرونشست به
م��رور اتفاق افتاده کمتر مورد توجه قرار گرفته اما آثار زیان بر آن
به یکباره مشکالت جدی برای زیست در این شهر را ایجاد خواهد
کرد.

چرا هوای تهران طی سه سال اخیر آلودهتر شده است؟
کالنش��هر تهران بیش از دو دهه اس��ت که درگیر معضل آلودگی
هوا اس��ت و طی این مدت طرحه��ا ،قوانین و راهکارهای متعددی
برای کاهش و رفع این معضل ارائه ،تصویب و حتی اجرایی شدهاند
اما از سال  ۹۷ش��اهد کاهش کیفیت هوا درپایتخت بودهایم .یک
کارشناس علت روند افزایش آلودگی هوا را رها شدن اجرای راهکارها
و تخصیص نیافتن اعتبارات در این زمینه میداند .بهزاد اشجعی در
گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه آلودگی هوای شهر تهران طی
سه سال اخیر روندی صعودیپیدا کرده است ،اظهارکرد :بر اساس
اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،نمودارمیانگین غلظت
س��االنه آالیندههای هوای شهر تهران طی  ۱۰سال گذشته ،نشان
میدهد که غلظ��ت آالیندههای مختلف تا س��ال  ۹۷تقریبا رو به
کاهش بوده اماپس از آن روندی صعودیپیدا کرده است.این عضو
س��ابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کالنشهرها علت افزایش
غلظت آالیندهها طی س��ه س��ال اخیر را رها ک��ردن اقدامات موثر
بر کاهش آلودگی هوا دانس��ت و گفت :تا س��ال  ۹۷که راهکارهای
کاهش آلودگی هوا از جمله نوسازی اتوبوسها و تاکسیها ،ارتقای
اس��تاندارد خودروها و موتورس��یکلتها و اصالح کیفیت س��وخت
کمابیش اجرا و اقداماتی نظیر ممنوعیت تولید موتورس��یکلتهای
کاربراتوری از سال  ۹۵و الزام انجام معاینه فنی انجام میشد ،شاهد
کاهش غلظت آالیندهها بودیم اماپس از سال  ۹۷که این اقدامات و
راهکارها رها شد و دیگر بهدرستی اجرایی نشدند سال به سال شاهد
آلودهتر شدن هوای تهران بودهایم.اشجعی تصریح کرد :روند کاهش
و افزایش غلظت آالیندههای شهر تهران برخالف اظهارات برخی که
عقیده دارند راهکارهایپیشبینی شده در قانون ایراد دارد و تاثیری
بر آلودگی هوا ندارد ،در واقع نشان میدهد که راهکارها ایراد ندارد و
تا زمانیکه اجرا میشدند بر کاهش آلودگی هوا موثر بودند و میتوان
نتیج��ه اثرات اجرای این راهکاره��ا را در وضعیت کیفیت هوا طی
 ۱۰سال اخیر مشاهده کرد .به گفته این کارشناس ،متاسفانه از سال ۹۷
که مشکالت اقتصادی کشور افزایش یافت موضوعاتی مانند آلودگی
هوا دیگر جزو اولویتهای اصلی در طرحهای دولت یا در بررس��ی
بودجه توسط مجلس نبود و ب ه همین دلیل اعتبارات و منابع در این
زمینه اختصاص نیافت و اجرای احکام نیز به تعویق افتاد که نتیجه
آن هم افزایش آلودگی هوا شد.اشجعی با اشاره به اینکه کالنشهری
مانند تهران دههها اس��ت که با معضل آلودگی هوا درگیر اس��ت،
اظهار کرد :ما همچنان با معضل آلودگی هوا درگیر هستیم چراکه
راهکارهای ارائه ش��ده برای کاهش آلودگی هوا تاکنون بهدرستی و
کامل اجرا نشده است .اگر این راهکارها که در قالب قوانین مصوب
و ابالغ ش��دهاند اجرا میشد اکنون بهطور قطع بهلحاظ آلودگی هوا
ش��رایط بهتری داشتیم و تعداد روزهای آلوده سال به مراتب کمتر
ب��ود .تا زمانیکه راهکارها و اقدامات الزم جهت کاهش آلودگی هوا
توسط دستگاهها و نهادهای ذیربط رعایت و اجرا نشوند نمیتوانیم
به بهبود کیفیت هوا امیدوار باشیم .براساس اطالعات شرکت کنترل
کیفیت هوا تهران نیز تعداد روزهای آلوده شهر تهران از سال  ۹۰تا
 ۹۷تقریبا بهطورپیوسته روند کاهشی داشته اما از سال  ۹۷تا ۹۹

کارشناس محیط زیست :تا سال ۹۷که راهکارهای
کاهش آلودگی هوا از جمله نوسازی اتوبوسها
و تاکس یها ،ارتقای استاندارد خودروها و
موتور سیکلتها و اصالح کیفیت سوخت
کمابیش اجرا و اقداماتی نظیر ممنوعیت تولید
موتورسیکلتهای کاربراتوری از سال  ۹۵و الزام
انجام معاینه فنی انجام م یشد ،شاهد کاهش
غلظت آالیندهها بودیم اما پس از سال ۹۷
که این اقدامات و راهکارها رها شد و دیگر ب ه
درستی اجرایی نشدند سال به سال شاهد
آلودهتر شدن هوای تهران بودهایم
هرساله بر تعداد روزهای آلوده افزوده شده است.
>آلودگی هوا شوخیبردار نیست

از سوی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با تأکید
ب��ر لزوم برخورد ب��ا خودروهای دودزای ش��هرداری و راهور گفت:
پلیس در برخورد با خودروه��ای آالینده تمایزی میان خودروهای
ش��هروندان و س��ازمانی و دولتی قائل نشود .س��ید احمد علوی بر
لزوم دریافت معاینه فنی و تعمیر خودروهای دودزای ش��هرداری،
س��ازمانها و پلیس تأکید کرد و با اشاره به گزارشهای هواشناسی
مبن��ی بر کم بارش بودن پاییز امس��ال گف��ت :همانگونه که آمار و
اطالعات نش��ان میدهد از ابتدای س��ال تا امروز تنها دو روز هوای
پاک در تهران داش��تیم و اکنون که به ماههایی که به گواهی آمار
در سالهای گذشته آلودهترین روزهای پایتخت را رقم زدند نزدیک
میشویم و الزم است که از عزیزان راهنمایی و رانندگی درخواست
کنم تا با جدیت بیشتر به برخورد با خودروهای آالینده بپردازند و
در جریمه و توقیف خودروهای فاقد معاینه فنی عزم بیشتری داشته
باشند.وی با اش��اره به دودزا بودن خودروهای شهرداری مخصوصا
خودروهای حمل زباله خاطرنش��ان کرد :متاس��فانه بعضا در موارد
متعدد مشاهده شده است که خودروهای خود شهرداری مخصوصا

آتش زدن جنگلها برای تولید ذغال

سرهنگ جمش��ید محبت خانی فرمانده یگان
حفاظت محیط زیست در مورد حفظ و حراست
از جنگلها گفت :همانطور که مقام معظم رهبری
فرمودند حفظ محیط زیست یک فعالیت دینی
و انقالبی اس��ت و محیط زیست مربوط به یک
دولت خ��اص نیس��ت و متعلق به هم�� ه مردم
اس��ت .به گزارش برنا ،محبت خانی افزود :یکی
از مشکالت مهم در محیط زیست کشور حریق
جنگلها اس��ت ،ح��دود  ۱۳درص��د از مناطق
چهارگانهحوزهطبیعیکشوررامحیطبانانپوشش
میدهند.وی گفت :در  ۶ماه گذشته  ۵۲۱۶هکتار
از جنگله��ا مورد حریق قرار گرفتهاند که دلیل
 ۵درص��د آن عوامل طبیع��ی مانند رعد و برق
بوده است.این مقام مسئول در مورد آتش سوزی
جنگلها گفت :بیش��ترین درصد آتش سوزیها
عامل انسانی اس��ت که خود به  ۲دسته عمدی
و غیر عمدی تقسیم میش��ود ،که  ۱۸درصد از
 ۵۲۱۶هکتار عامل عمدی بوده اس��ت و افرادی

با هدف تولی��د ذغال و تبدیل جنگل به منطقه
مس��کونی ی��ا کش��اورزی و ...اقدام ب��ه این کار
کرده اند .وی افزود :افرادی که به طور عمد اقدام
به آت��ش زدن جنگل و مناب��ع طبیعی کردهاند
توس��ط محیط بانان دس��تگیر و تحویل مراجع
قضائی ش��ده اند.فرمانده یگان حفاظت محیط
زیس��ت گفت :بیش از  ۸۲درصد آتش سوزیها
غیر عمدی است که به دلیل رعایت نکردن مردم
در سفرها و گردشگری در طبیعت اتفاق میافتد،
مانند روش��ن کردن آتش ،رها ک��ردن زباله در
طبیعت یا گذاشتن شیشه نوشابه که با منعکس
ش��دن نور در آن منجر به آتش سوزی میشود.
محبت خانی در پایان گفت :از مردم تقاضا دارم در
حفظ جنگلها و منابع طبیعی به محیط زیست
کمک کنند ،و در صورت مش��اهده هرگونه آتش
سوزی یا موارد از این دست در جنگلها یا منابع
طبیعی با سامانه  ۱۵۴۰تماس بگیرند تا محیط
بانان در کسری از ساعت خود را به محل برسانند.

>استفاده از سوخت مازوت در استان تهران ممنوع است

همچنین مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه استفاده
از س��وخت مازوت در اس��تان ممنوع شده است ،گفت :وزارت نفت
س��ال گذش��ته برنام ههایی برای استفاده از س��وخت مازوت را در
نظر گرفته بود ،اما س��ازمان محیط زیست اجازه مازوت سوزی در
تهران را نداد.س��عید محمودی در گفتگو با ایرنا افزود :تمام مخازن
سوخت مایع نیروگاهها و کارخانهها پلمب و خروجی دودکش آنها
به صورت ش��بانه روزی کنترل میش��ود تا از حال��ت نرمال خارج
نش��ود.وی ادامه داد :در طرح تشدید گشتهای شبانه روزی ،تمام
نیروگاهها و صنایع استان توسط ماموران محیط زیست از اول آبان
تا آخر بهمن ماه س��ال جاری برای جلوگیری از استفاده از سوخت
مایع رصد و پایش میش��ود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
تهران در خصوص زغالگیری و پسماندس��وزی نیز گفت :مواردی
همچون زغال گیری ،پس��ماند و ضایعات س��وزی در جنوب تهران
باعث آلودگی هوا میشود که ماموران محیط زیست در گشتهای
ش��بانه روزی برای جلوگیری از این امر کار رصد و پایش را در این
خصوص انجام میدهند.محمودی با بیان اینکه بیش��ترین آلودگی
هوای پایتخت مربوط به منابع متحرک بخصوص خودروهای دیزلی
اس��ت ،افزود :ت��ردد ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هرداری تهران
و تردد ش��بانه کامیونهایی که از سیس��تمهای گازوئیل استفاد ه
میکنند آلودگی هوای ش��هر را در زمس��تان تش��دید میکند.وی
افزود :حل مش��کل ترافیک پیچیده اس��ت و نیاز به هماهنگی بین
بخش��ی پلیس و ش��هرداری دارد .مازوت نوعی نفت کوره به شمار
میآید ک��ه کیفیت پایین دارد و در نیروگاهه��ای حرارتی و موارد
مش��ابه از آن استفاده میش��ود این ماده ارزانترین ماده سوختنی
ب��رای کورهها ،حمامها و تنور نانواییها و موتورهای دیزلی و برخی
نیروگاهها است.

چرا فوتیهای کرونا صفر نمیشود؟

به گفت��ه عضو کمیت��ه علمی کش��وری کرونا
اف��رادی که هنوز دو دز خ��ود را تزریق نکرده یا
اینکه تا کنون هیچ واکس��نی دریافت نکردند و
پس از این هم دریافت نمیکنند ،به این بیماری
مبتال میشوند و متاسفانه به نوع شدید آن هم
گرفتار میگردند؛ هنوز برای مشاهده تاثیر کامل
واکسیناسیون بر روند مرگومیر و بستریها زود
است .مس��عود یونس��یان در گفتوگو با میزان
در پاسخ به این س��وال که چرا با وجود سرعت
گرفتن واکسیناسیون باز هم با روزانه حدود ۱۰۰
تا  ۲۰۰فوتی کرونا مواجه هس��تیم ،گفت :خدا
را شکر واکسیناس��یون در کشور سرعت گرفته
است و این موضوع جای تقدیر دارد ،اما واقعیت
این اس��ت که ما به نسبت بس��یاری از کشورها
انجام واکسیناس��یون را دیر آغاز کردیم .استاد
اپیدمیولوژی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید
بهشتی ضمن اش��اره به اینکه درست است که
بی��ش از  ۷۵درصد جامعه م��ا یک دز و فراتر از

بازنشستگی؛ اضطراب در پله آخر

بسیارند آن کشورهایی که شهروندانشان دوره بازنشستگی را به دور
از بیم و اضطراب برای معیشت و نیازهای مالی از سر میگذرانند و
حتی خود را در معرض موقعیتی چشمگیر از نظر منزلت اجتماعی
میبینند .اما روزگار سپری شده برای بازنشستگان ایرانی انگار مقرر
ِ
جماعت دس��ت از کار شسته به
ش��ده تا طوری رقم بخورد که این
تافتههای��ی جدا بافته از همقطارانش��ان در دیگر اقصای جهان بدل
شوند .چرا که کالف به هم پیچیده مشکالت مالی بازنشستگان ایرانی
دوران دس��ت شستن از
ورطهای را پیش پای آنان گذاش��ته تا این
ِ
کار و دامن چیدن از بس��اط عمل و اش��تغال هم برایشان جز دلهره
تامین مخارج و مایحتاج ،رهاورد دیگری در بر نداشته باشد .همین
وضع و حال بسیاری از اینان را واداشته تا در این برهه از زندگی که
باید فارغ از رنج کار در گوش��های آس��وده و ایمن و برکنار از تالطم
روزگار باش��ند هم به تکاپوی یافتن شغل و پیشهای بیفتند تا بلکه
از این رهگذر عایدی تازهتری برای گذران زندگی دس��ت و پا کنند.
به گزارش میزان ،از این هم نباید گذش��ت که بازنشستگی خود در
حکم دوره س��رباالیی زندگانی اس��ت که با تن و پای فرس��وده باید
پیموده ش��ود .از همین هم ضرورت در امان نگه داشتن این گروه از
خیزابههای ناداری و تنگدستی بیش از پیش به چشم میآید .چرا که
قرار گرفتن بر پلههای رو به پایان عمر یا از سر گذراندن دوره طوالنی
خدمت وقتی با خانه نشینی و دگرگونی در شیوه زیستن همراه باشد،
دور نیس��ت که ترسها و اضطرابهای رنگ به رنگی را هم دامنگیر
آدمی کند .پس نباید از ذهن دور داشت که دوره بازنشستگی ایرانیان
تنه��ا به نیازها و تنگناهای مالی مجال بروز نمیدهد .بلکه هم قدم
با آن ماللت روحی و آشفته سریهای آن هم بروزی ناگزیر خواهد
داش��ت .اما پی ریختن و به س��امان کردن طرح و الگویی که رفاه و
معاش کارکنان بازنشسته از ق َِبل آن مایه و نوایی به خود بگیرد خود
در حکم الزامی بایس��ته است .ش��اید تصمیم و اقدام برای پرداختن
احساس نیاز
تسهیالت در قالب وام برای بازنشستگان هم از همین
ِ

خودروهای سنگین و خودروهای حمل زباله ،خودروهای سازمانها
و نهاده��ای دولتی و همینط��ور خودروهای س��نگین راهنمایی و
رانندگی با وجود آالیندگی زیاد به راحتی در شهر تردد میکنند.وی
خطاب به مس��ئوالن ذی ربط با بیان اینکه الزم است که مسئوالن
نسبت به تعمیر این خودروها اقدام کنند و پلیس هم در برخورد با
خودروهای آالینده تمایزی میان خودروهای شهروندان و سازمانی و
دولتی قائل نشود ،افزود :همکاران محیط زیست و مسئوالن مرتبط
نیز نس��بت به فعالی��ت کارخانههای اطراف ته��ران اقدامات الزم و
مراقبتها را داش��ته باش��ند تا میزان آالیندگی به حدی نرسد که
مدارس باز نشده ،بار دیگر تعطیل شوند .علوی تاکید کرد :دوستان
آلودگی هوا ش��وخی بردار نیست ،سال گذش��ته که هم منع تردد
ش��بانه بود و هم دورکاریها برقرار و ترافیک کمتر از امس��ال ،کم
شاهد روزهای آلوده در تهران نبودیم .امسال دورکاریها لغو شده،
مدارس در آستانه بازگشایی هستند و هم اکنون نیز شاهد ترافیک
سنگین در تهران هستیم ،بنابراین الزم است که تمام تالش خود را
برای کنترل آلودگی هوا به کار بگیریم.

مایه میگی��رد .اتفاقی که تحققش میتوان��د آرام و قراری به وضع
معیشت بازنشستگان بدهد.علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان
تأمین اجتماعی اس��تان تهران ،اما انگار بیش از همیش��ه از آشفته
بازار مشکالت معیشتی بازنشستگان مکدر و پریشان است .وقتی از
ش��رایط پرداخت وام و تسهیالت مالی به بازنشستگان میپرسیم از
بیحاصلی مبالغ این وامها خبر میدهد :درباره این وامی که صندوق
بازنشس��تگی پرداخت خواهد کرد باید این نکته را متذکر بشوم که
این تس��هیالت مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیست .این مبلغ
دوازده میلیون تومان مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری است.
اما واقعیت این است که چنین مبالغی نمیتواند پاسخگوی نیازهای
مالی بازنشستگان باشد .در سازمان تامین اجتماعی هم یک وام هفت
میلیون تومانی برای بازنشستهها در نظر گرفته شده است .اما نه این
مبلغ هفت میلیونی ،نه آن وام دوازده میلیونی و نه مبالغ بیش��تر از
این واقعا جوابگوی نیازهای بازنشستهها نیست.مشکل پرداخت وام
به بازنشستهها آن زمانی صورت حاد به خود میگیرد که دستگاهها
و نهادهایی حاضر به همکاری نمیش��وند .اما باز نباید دس��ت روی
دست گذاشت :بانک رفاه امکاناتی را در اختیار دارد که برای امسال
البته مس��ئوالن بانک رفاه اعالم کردند مبلغی را برای بازنشستگان
اختصاص نخواهند داد .با این حال مس��ئوالن سابق و فعلی سازمان

 ۴۵درصد دز دوم واکسن را دریافت کرده اند ،ادامه
داد :اگر بپذیریم که افرادی که  ۲دز واکسنشان
کامل ش��ده و  ۲هفته هم از تزریق دز دومشان
گذش��ته است ،در برابر کرونا مصون هستند ،در
حال حاضر ح��دود  ۳۱درصد از جمعیت ما در
مقاب��ل این بیم��اری ایمنی دارن��د و در واقع از
امروز این درصد از افراد مصون تلقی میش��وند.
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی
کشوری کرونا با بیان اینکه مرگومیری که هم
اکنون شاهد آن هس��تیم مربوط به افرادی که
ط��ی دو تا  ۳هفته اخیر و ی��ا حتی برای مدت
طوالنیتر است که به این بیماری مبتال و بستری
شده اند ،افزود :در آن زمان میزان افراد واکسینه
ش��ده کمتر بود و اف��رادی که ح��دود یک ماه
پیش در مقابل کووید مصونیت داشتند ،حدود
 ۱۱ت��ا  ۱۲میلیون نفر بودند که اگر این مقدار
بر جمعیت باالی  ۱۲سال کشور تقسیم کنیم،
حدود  ۲۰درصد میشود.

تامین اجتماعی پیگیر این مس��ئله شدند و توانستند حدود دو هزار
و شش��صد میلیارد تومان از بانک رف��اه پول دریافت کنند تا تامین
اجتماعی بتواند برای چهارصدهزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش
خود وام هفت میلیون تومانی را تامین کند .واقعیت این اس��ت که
پرداخت وام به بازنشستگان به سادگی اتفاق نمیافتد .البته مسئوالن
صندوق بازنشس��تگی ب��رای تامی��ن آن وام دوازده میلیون تومانی
پشتش��ان به بانک و دولت و درآمدهای نفتی گرم است و میتوانند
وام دوازده میلی��ون تومانی پرداخت کنند .اما ما در س��ازمان تامین
اجتماعی بیش��تر از مبلغ هفت میلیون تومان را نتوانستهایم تامین
کنیم.از رئیس کانون بازنشس��تگان تأمین اجتماع��ی تهران درباره
معطل ماندن الیحه متناسبسازی حقوق بازنشستگان که میپرسیم
دوچندان آش��فته میشود :حدود پنجاه نفر از نمایندگان مجلس با
تصویب این الیحه مخالفت کردند .اما صد نفر دیگر از این نمایندگان
در نامهای که برای ریاس��ت مجلس نوشتهاند خواستار تصویب این
الیحه ش��ده اند .اما آن چیزی که برای بنده اهمیت دارد این است
که بدانم واقعا مسئوالن ما چه هدفی را دنبال میکنند .اینکه وقت
و سرمایه صرف شود و تقاضای تصویب این الیحه مطرح بشود واقعا
برای رسیدن به چه هدفی است؟نارضایتیهای دهقان کیا یقه دولت
قبلی را میچس��بد .او با تلخ کامی برای نیفتادن در راهی که دولت
قبل رفته انذار میدهد :دولت گذش��ته مرتکب یک اشتباه اساسی
شد و در س��ال نود و هشت پنجاه درصد حقوق شاغالن کشوری و
لشکری را افزایش داد .بعد سال نود و نه باز یک افزایش دوبارهای را
اعمال کرد که حدود هفتاد تا هش��تاد درصد نسبت به بازنشستگان
جلو افتادند .بعد هم قرار شد متناسب سازیها به انجام برسد تا نود
درصد از ش��اغالن کشوری و لشکری به حقوقش��ان برسند .ما هم
گفتیم باید به همان نسبت ،حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین
اجتماعی هم افزایش پیدا کند .این نسبتها تقریبا رعایت شد و به
انجام رسید .درحال حاضر اگر دوباره اشتباه دولت گذشته تکرار شود
و مبلغی به حقوق کارمندان دولت اضافه بشود دوباره شاهد باالرفتن
تورم خواهیم شد.
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طوفانمهاجرت

در صورت عدم توجه به طوفانهای

سیستان و بلوچستان

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای
اس�لامی گفت :گ��رد و غباره��ا و طوفانهای
سیس��تان و بلوچس��تان تبدیل ب��ه یک امری
عادی شده اس��ت و اگر نسبت به آن بیتفاوت
باش��یم ،باید نظارهگر عواقب سنگینتری نظیر
مهاجرت بیش��تر از این اس��تان مرزی باشیم.
معی��ن الدین س��عیدی در گفتوگ��و با خانه
ملت ،با انتقاد از عدم جبران خس��ارات طوفان
شاهین گفت :سیس��تان و بلوچستان در طول
س��ال ش��اهد دو نوع طوفان؛ یکی طوفان شن
معروف به بادهای  ۱۲۰روز سیستان و دیگری
طوفان حارهای بوده است و متاسفانه هر دو این
طوفانها خسارات سنگینی به لحاظ اقتصادی،
س�لامتی و بهداشتی برای مردم به همراه دارد.
هنوز خسارات طوفان چند روز قبل موسوم به
طوفان ش��اهین جبران نشده اس��ت که امروز
ش��اهد طوفان ش��ن با س��رعت  ۱۰۴کیلومتر
بر س��اعت در سیس��تان بودیم .باید بپذیریم؛
خشکی این استان با توجه به شرایطی که دارد
نیازمند برنامهریزی و مدیریت س��نجیده است
تا در مواجهه با چنین ش��رایطی زندگی مردم
با مش��کالت کمتر و خس��ارات حداقلی روبرو
باش��د.نماینده مردم چابهار ،نیکشهر ،کنارک و
قصرقند در مجلس شورای اسالمی افزود :بیشتر
طوفانهایی که امروز در سیستان و بلوچستان
با آنها روبرو هستیم ،منشاء داخلی ندارند .فعل
و انفعاالتی که امروزه در کشور افغانستان شاهد
هستیم؛ احداث س��د کمال خان باعث خشک
شدن آب دریاچه هامون شده و همین موضوع
ابعاد گس��تردهای از خشکی را به همراه داشته
اس��ت .در بخش جنوبی سیستان و بلوچستان
هم هر از چند گاهی شاهد طوفانهای حارهای
هس��تیم که متاسفانه با ش��روع آنها خسارات
س��نگینی از خود به جای میگذارند.وی ادامه
داد :طوفان موسوم به گونو در سال  ۹۷و طوفان
شاهین در مهرماه سال جاری از نوع طوفانهای
ح��ارهای بودن��د؛ همینطور طوف��ان چند روز
گذشته نش��ان میدهد که این گرد و غبارها و
طوفانها تبدیل به یک امری عادی شده است و
اگر نسبت به آن بیتفاوت باشیم ،باید نظارهگر
عواقب سنگینتری نظیر مهاجرت بیشتر از این
استان مرزی باشیم .در مورد طوفانهای شمالی
الزم و ضروری اس��ت که عالوه بر فعالس��ازی
دیپلماس��ی آب به موضوعات و مسائل زیست
محیطی این منطقه بیشتر توجه شود.
>دیپلماسی آب در شهرهای مرزی
یک ضرورت انکارناپذیر است

نماین��ده مردم در مجلس یازده��م اظهار کرد:
دیپلماسی آب در شهرهای مرزی یک ضرورت
انکارناپذیر است که بایستی وزارت امور خارجه،
وزارت نیرو و س��ازمان محیط زیس��ت پای کار
بیایند و همچنین از تمام ظرفیت بینالمللی در
حوزه تاالبها اس��تفاده شود تا دامنه معضالت
زیست محیطی کاهش پیدا کند.

>جای خالی مدیریت بحران
در مواجهه با بالهای طبیعی

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای
اس�لامی در مورد تغییر مسیر طوفان شاهین
به کشور عمان گفت :در مواجهه با طوفانهای
جنوبی موس��وم به طوفانهای ح��ارهای ،جای
خال��ی مدیریت بح��ران نمایانتر اس��ت .این
طوفانها خس��ارات بس��یاری از خود به جای
میگذارند .چرخنده حارهای ش��اهین که چند
هفته قبل ش��اهد وقوع آن بودی��م ،اگر جهت
مس��یر خود را از ایران به س��مت عمان تغییر
نمیداد بیشک شاهد خسارات جبران ناپذیری
بودی��م .در حال حاض��ر این طوف��ان عالوه بر
 ۱۷۱هزار میلیارد تومان خساراتی که از خود
به جای گذاشت ،منجر به قربانی شدن تعدادی
از هموطنان و ملوانان شد.
>حفاظت از استانهای مرزی پاسداری
از کل ایران است

نماینده چابه��ار در مورد جبران خس��ارات به
جای مانده از طوفان یادآور ش��د :تا این لحظه
فقط گزارشات و صورتجلس��ه مدیریت بحران
را در مورد خس��ارات طوفان شاهین داشتیم و
تاکنون راهکاری برای جبران خس��ارات اعالم
نش��ده اس��ت .انتظار داریم س��ازمان مدیریت
بحران و وزارت کشور اقدام عاجلی در این راستا
داشته باشند .متاسفانه خسارات سیل  ۹۷هنوز
جبران نشده اس��ت .امیدواریم دولت سیزدهم
نس��بت به استانهای مرزی به ویژه سیستان و
بلوچستان توجه بیشتری داشته باشد .حفاظت
از استانهای مرزی پاسداری از کل ایران است.
>تشنه کامی هامون از دل هیرمند ریشه
گرفته است

سعیدی افزود :رود هیرمند همواره علت اصلی
اختالفات میان ایران و افغانس��تان بوده است.
ق��راردادی در خصوص حقاب��ه این رودخانه در
س��ال  ۵۱بین دو کشور منعقد شد مشروط به
عدم خشکسالی و پربارش��ی کشور افغانستان
که در حال حاضر به دلیل ش��رایط ناخوشایند
داخلی بیش��ک کار سختتر خواهد شد .عضو
کمیس��یون کش��اورزی ،آب ،مناب��ع طبیعی و
محیط زیست در مجلس ش��ورای اسالمی ،در
پایان خاطرنش��ان کرد :در سفر استانی رئیس
جمهور به سیستان و بلوچستان تاکید شد که
حقابه رودخانه هامون را اس��تیفا شود .تاکنون
راهکار مشخصی که منجر به یک قرارداد شود
شاهد نبودیم و کش��ور همسایه به بهانه اینکه
دچار کمبود بارندگی هس��تند ،متاس��فانه این
حقابه را پرداخت نمیکنند.

شماره 6144
آموزش
دبیرکلشورای عالیآموزشوپرورشمطرح کرد

گذراندنکالسهایزبان
درآموزشگاههابهجایمدارس

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ
به پرسشی درباره ناتوانی دانشآموزان از مکالمه
و س��خن گفتن به زبان انگلیس��ی و عربی پس
از فارغالتحصیلی گف��ت :باید ابتدا بین عربی و
انگلیس��ی تمایز قائل ش��وم .مأموریت آموزش
این دو با یکدیگر متفاوت اس��ت .مأموریت زبان
عربی ،زبان ارتباطی نیست ،بلکه زبان دین است
و دانشآم��وزان باید بتوانن��د از متون دینی که
میخوانن��د درک معنایی پیدا کنند .به گزارش
ایس��نا ،محمود امانی افزود :اما درباره انگلیسی،
کس��ب مهارتهای ارتباطی مهم است .در این
ب��اب آموزشه��ا هم به زمان و ه��م به کیفیت
نی��از دارن��د .بنابرای��ن رویکرد کنون��ی برنامه
درس��ی زبان انگلیس��ی اول و دوم متوسطه که
ارتباط محور اس��ت و دستور زبان محور نیست،
رویکرد صحیحی است .امانی تصریح کرد :زبان
ام��ری نیمه تجوی��زی و انتخابی اس��ت و باید
فضای��ی را ایجاد کند که اف��راد بتوانند با توجه
به اقتضائاتشان دس��ت به انتخاب بزنند .اخیرا
روی مصوبهای مش��غول کار هستیم که امکان
انتخ��اب گری را ب��ه دانشآموز میدهد و حتی
دانشآم��وز میتواند به ج��ای گذراندن زبان در
مدرس��ه در آموزشگاههای مجاز دوره بگذراند و
نمرهاش از سوی مدرسه پذیرش و ثبت شود.

بهداشت

پیشنهادمجلس
برای جبران کمبود پرستار

نای��ب رئیس کمیس��یون بهداش��ت مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :پرس��تارانی که در
آزمون استخدامی به عنوان نیروهای شرکتی،
طرحی و یا قراردادی شرکت میکنند باید با
مجوز ویژه و خاص دولت انجام ش��ود در غیر
اینصورت تامین نیروی پرستار جبران نخواهد
ش��د؛ پیشنهاد مجلس این است که در ردیف
اس��تخدامی این گروه از پرستاران سهمیهای
قرار داده شود.س��ید جلی��ل میر محمدی در
گفتگ��و با خانه ملت در مورد آخرین وضعیت
اس��تخدام پرستاران گفت :نزدیک به دو سال
از ش��یوع کرونا در کش��ور میگذرد .در طول
این مدت پرس��تاران در خ��ط مقدم بیماری،
خدماترس��انی کردهاند و نق��ش آفرینی این
سفیدپوشان منجر به کاهش عوارض بیماری،
مشکالت بیماران و کاهش بیماری شده است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای
اس�لامی افزود :با شروع پاندمی کرونا ،نیاز به
نیروی پرس��تار به ش��دت افزایش پیدا کرد و
تعدادی از پرس��تاران به دلیل ابتال به کرونا از
چرخه خدماترس��انی به ص��ورت موقت دور
ش��دند و تعدادی هم به دلیل بیمهری دولت
در مورد اس��تخدام و مش��کالت معیشتی بار
سفر را بستند و به کشورهای اروپایی مهاجرت
کردند .تمام عوامل دست به دست هم دادند
و کمبود پرستار بیش از گذشته خود را نشان
داد.

مکث

میرآب؛ شغلی به قدمت تاریخ

می��ر آب یعنی امیر آب یا رئیس آب ،میر آب
مدیر و محاسبه گر زمان و ساعت آبی و تقسیم
گر عادالنه و تعیین زمان تحویل دادن آب به
افراد بوده اس��ت .به گزارش ایسنا ،در لغتنامه
دهخدا «می��رآب» به معنای مباش��ر و ناظر
تقس��یم آبها ذکر شده اس��ت .این شغل یکی
از ش��غلهایی اس��ت که در مناطق روستایی
مرس��وم بوده و در قدیم از ش��غلهای مهم و
پر کاربرد بوده که امروزه بسیار کمرنگ شده
است .روستای زرآباد در منطقه الموت شرقی
اس��تان قزوین معموال به عل��ت میزان باالی
بارش ب��اران و بارش و وجود برف روی کوهها
و در نتیجه آب شدن برف ها ،با کم آبی روبرو
نب��وده ولی در چندس��ال اخیر به علت بارش
ک��م برف و باران میزان آب کم بوده و این امر
بر کشاورزی تاثیر مستقیم گذاشته به طوری
ک��ه میانگین کش��ت لوبی��ا از  ۱۵۰۰متر به
 ۲۰۰متر رسیده است.میرآب زرآباد این مکان
را "دو بن��دگاه" معرفی میکند .جایی که آب
یا به بند پایین یا بند باال هدایت میش��د و در
مسیر باغهای آن بند فرار میگیرد .صحبت و
نوبت دهی به اهالی روستا جهت آبیاری باغها
و زمینها یک��ی از فعالیتهای روزانه میرآب
اس��ت و دیگر آنکه میرآب راهها و حفرههای
اضاف��ی مس��یر آب را ب��رای جلوگی��ری از
هدر رفت آب میبندد.

