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اجتماعی

واکسن آسترازنکا تامین شده است

دارایی گفت :وزارت بهداشت چندین میلیون دوز واکسن آسترازنکا برای تزریق نوبتهای
دوم و سوم تهیه کرده است .به گزارش برنا؛ بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو،
اظهارکرد :وزارت بهداشت چندین میلیون دوز واکسن آسترازنکا برای تزریق نوبتهای
دوم و سوم تهیه کرده است .وی گفت :درحال حاضر با توجه به منابع داخلی ،واکسنهای
وارداتی و ذخایر موجود در کشور مشکلی برای ادامه واکسیناسیون وجود ندارد.

کرونا

مبتالیانی که از واکسن نزدن ،پشیمانند

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا ،با
تاکید بر اینکه اُمیکرون خفیف نیســت ،گفت:
باتوجه به ســرایتپذیری بسیار باالی ویروس
امیکرون ،در صورتعدم توجه به پروتکلهای
بهداشتی و سایر هشــدارها ،این ویروس ۱۰۰
درصد میتواند به ویروس غالب در کشور بدل
شود .دکتر پیام طبرسی در گفتوگو با ایسنا،
درباره وضعیــت ابتال به اُمیکرون در کشــور،
گفت :باید توجــه کرد که قطعا تعــداد افراد
مبتال به اُمیکرون در کشور ،از تعداد مبتالیانی
که به صورت رســمی شناسایی و اعالم شدند،
بیشتر اســت .وی افزود :در عین حال باتوجه
به سرایتپذیری بسیار باالی ویروس امیکرون،
در صورتعدم توجه به پروتکلهای بهداشتی
و ســایر هشــدارها ،این ویروس  ۱۰۰درصد
میتواند به ویروس غالب در کشــور بدل شود.
طبرسی ادامه داد :البته در حال حاضر وضعیت
بیمارستانها خوب است و افزایش باالی تعداد
بســتری و ...را نداریم ،اما این شرایط تا دو سه
هفته آینده شــکننده است .یعنی  ۱۰۰درصد
افزایشــی در ابتال خواهیم داشــت ،بر همین
اســاس اکنون بایــد تالش کنیم تا بــا انجام
اقدامات کنترلی ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
و تزریق و تکمیل ســریع واکسیناسیون ،موج

آن پیک را پایین آوریم .وی تاکید کرد :بر این
اساس توصیه میکنم کسانی که موعد دز سوم
واکسنشان فرا رسیده و هنوز دز سوم را تزریق
نکردهانــد ،حتما آن را در اســرع وقت تزریق
کننــد .در عین حال یک جمعیتی در کشــور
داریم که هنوز اصال واکســن تزریق نکردهاند
که ممکن اســت خطرناک باشد و باید هرچه
سریعتر واکسن تزریق کنند .وی با بیان اینکه
نباید تصور شــود که اُمیکرون خفیف اســت،
گفت :در حال حاضر بیمارانی در بیمارســتان
داریم که واکسن نزدند و حاال به اُمیکرون مبتال
شدهاند و به شدت هم از مرگ میترسند و حاال
پشیمانند که چرا واکسن تزریق نکردند .افرادی
که واکســن نزدند ،باید این افــراد را ببینند.
طبرســی تاکید کرد :در عین حــال اُمیکرون
خفیف نیســت .البته ممکن است عالیم آن در
ابتدا کمتر باشد ،اما در بسیاری از کشورهایی که
موج اُمیکرون شکل گرفته ،تعداد بستریشان
طییک هفته گذشــته به شدت باال رفته است.
این نشان میدهد که وقتی بیماری میچرخد،
متاسفانه قربانیهم میگیرد .بنابراین اُمیکرون
هم میتواند بیماری شــدید دهد ،هم میتواند
منجــر به بســتری فرد شــده و در عین حال
کشندگی هم دارد.

بهداشت

مشکالتکمبودپزشکمتخصصوتجهیزاتبیمارستانی
از زبان نماینده اراک

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی،
تاکید کرد :بعضا مراکز درمانی در سطح استان
اراک از تجهیزات الزم درمانی برخوردار نبوده و
در حوزه پزشک متخصص نیز وضعیت مطلوبی
نداریم .محمد حســن آصفری در گفت و گو با
ایسنا ،درباره وضعیت تجهیزات پزشکی و پزشک
متخصص در حوزه انتخابیه خود ،بیان کرد :در
ایــن زمینه متاســفانه بیمارســتانهای اراک
وضعیت مناسبی ندارند؛ یکی از بیمارستانهای
اراک که محل مراجعه عموم مردم است ،بسیار
قدیمی ســاز بوده و نمیتواند خدمات خوبی به
مردم ارائه کند .پروژه بیمارستان ولیعصر(عج)
اراک نیز به صورت نیمه کاره است و امیدواریم
در ســال  ۱۴۰۱به بهره برداری برسد .برخی از
شهرستانهای ما از پزشک متخصص برخوردار
نیســتند و امیدواریم هرچه سریعتر نسبت به
تامین پزشک متخصص اقدام شود .بعضا مراکز

درمانــی ما تجهیزات الزم را برای آزمایشــاتی
نظیر رادیولوژی و سی تی اسکن ندارند و مردم
مجبور هستند به مرکز استان مراجعه کنند .این
وضعیت نامناسب در حوزه تجهیزات پزشکی و
بیمارســتانی سبب شد تا بنده از وزیر بهداشت
سوال کنم که حداقل پولی که بابت ارزش افزوده
از درامدهای اســتان در اختیار وزارت بهداشت
گذاشته میشود ،بخشی از آن در اختیار استان
برای تامین تجهیزات و امکانــات درمانی قرار
گیرد .در حوزه پزشک متخصص وضعیت مرکز
استان بد نیســت اما در شهرستانهای استان
نظیــر خنداب و کمیجان در تامین پزشــک با
وضعیت خوبــی مواجه نیســتیم .در خیلی از
مناطق اصال پزشک متخصص نداریم .در سطح
استان اراک شاهد فعالیت خوب خیران هستیم
و خیران کمک کردند بیمارستان تخصصی برای
بیماران سرطانی در اراک ساخته شد.

استان

خسارات ناشی از سیل به راههای جنوب کرمان
هنوزپرداختنشدهاست

سرپرست اداره کل راهداری جنوب کرمان ازعدم
پرداخت خســارات ناشی از سیل سالهای  ۹۷و
 ۹۸گله کرد و گفت :در سال  ۹۸و  ۹۹هم نزدیک
به  ۵۰۰میلیارد تومان خســارت وارد شــده که
تاکنون هیچگونه اعتباری پرداخت نشــده است.
مجتبی محمودی سرپرست اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای جنوب استان کرمان در اولین
روز کاری خود در حاشیه بازدید سرزده از مناطق
ســیلزده و روند عملیات راهداری ،بازگشایی و
ترمیم جادههای مناطق سیل زده جنوب کرمان
در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به حجم سیالب
در این شهرســتانها گفت :بــا توجه به اقدامات
خوب صــورت گرفته در حــوزه نگهداری پلها
و ابنیه علیرغم کمبــود منابع و اعتبارات حجم
خسارتها در این ســیالب کاهش داشته است

که باید هرچه سریعتر با اتمام عملیات راهداری و
مرمت موقت اقدام اساسی برای بازسازی و ترمیم
نقاط آسیبدیده انجام شود .وی با بیان اینکه این
ســیالب بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان خسارت به
حوزه راههای جنوب کرمان وارد کرده است افزود:
از سیالبهای ســال  ۹۸و  ۹۹هم خسارتهایی
در حــدود  ۵۰۰میلیارد تومــان وارد کرد که تا
کنون هیچگونه اعتباری برای جبران خسارتها
به این اداره کل پرداخت نشــده است .با توجه به
گستردگی منطقه و کمبود ماشینآالت راهداری
حمل و نقل ماشین آالت در بین مناطق سیلزده
کار زمانبری است که با همکاری مجموعه راهداری
و پیگیــری معاونت راهداری ســرعت عملیات
بازگشــایی و تیغ زنی راههای خســارت دیده از
سیالب شتاب بیشتری به خود گرفته است.

مکث

مادران و پدران «متولدین  »۹۹چندساله بودند؟

بیشــترین فراوانی والدتها در ســال ۱۳۹۹
متعلق به مادران ۳۰ســاله و بیشترین فراوانی
والدتها مربوط به پدران ۳۴ســاله بوده است.
به گــزارش ایســنا ،برپایه اطالعات ســالنامه
آماری ســال  ۱۳۹۹ثبت احوال کشور ،در سال
گذشته یک میلیون و  ۱۱۴هزارو  ۱۲۸والدت
در پایگاه اطالعات جمعیت کشور ثبت شد که
یک میلیون و  ۸۶هزارو  ۵۶۶مورد آن در همان
ســال رخ داد یعنی سال  ۱۳۹۹به ثبت رسیده
است .بیشترین فراوانی والدتها در سال گذشته
با فراوانی ۶۴هزارو  ۸۷۸نوزاد زنده متولد شده
متعلق به مادران ۳۰ســاله و بیشترین فراوانی

والدتها با فراوانی  ۷۲هــزارو  ۶۲۶نوزاد زنده
متولد شده متعلق به پدران ۳۴ساله بوده است؛
این در حالی است که در سال  ۱۳۹۸بیشترین
فراوانــی والدتها مربوط به مادران ۲۹ســاله
و پدران ۳۳ســاله بوده اســت .میانگین ســن
مادران در والدتهای ثبت شــده سال گذشته
نیز ۲۹ســال و ۲ماه و میانگین ســن پدران در
والدتهای ثبت شده  ۳۳سال و ۷ماه بوده است
همچنین سهم پدران و مادران جوان یعنی ۱۸تا
۳۵ســاله از کل والدتهای جاری ثبت شــده
بدون توجه به مرتبه تولد فرزند به ترتیب ۶۵.۳
و ۸۱.۸درصد بوده است.

گردشگری

افزایش ایستگاههای پروازی برای سفر به سوریه

رشیدیان از احتمال افزایش ایستگاههای پروازی
برای متقاضیان سفر زیارتی به سوریه خبر داد.
به گزارش برنا؛ رئیس ســازمان حج و زیارت در
دیدار با وزیر خارجه ســوریه درباره مســتثنی
شــدن زوار ایرانی از مصوبه گردشــگری دینی
ســال  ۲۰۱۷این کشور گفتگو کرد و مقرر شد
مسئوالن ذیربط بررسیهای الزم را انجام دهند.
به گفته رشــیدیان موضوع افزایش اعزام از  ۵تا
 ۶استان کشورمان مطرح شده ضمن آنکه پنج
شرکت دیگر عالوه بر ماهان هم متقاضی انجام
پروازها به سوریه هستند .یکی از موضوعاتی که
در دیدار رشیدیان و مقامات سوریه مطرح شد

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

بحث توسعه مسیرهای زمینی بود تا در صورت
امــکان زائران از راه عراق به ســوریه به صورت
جادهای و ریلی مشرف شــوند .رئیس سازمان
حــج و زیارت کــه در قالب عضــوی از هیئت
بلندپایه اقتصادی و سیاســی به ریاســت وزیر
راه و شهرســازی شامگاه سه شنبه عازم سوریه
شده است در حاشیه دیدار با مقامات این کشور
موضوع اعزام زائران و مســئله سفرهای زیارتی
نیز پیگیری کــرد .اعزام کاروان زائران ایرانی به
سوریه پس از دو سال تعطیلی از  ۱۲دی ماه با
همکاری و هماهنگی مسئوالن ذیربط دو کشور
آغاز شد.

سازمان جهانی بهداشــت ( )WHOدر بحبوحه افزایش
پذیرشمبتالیانبهکووید ۱۹-دربیمارستانهااستفادهازدو
روش درمانی جدید را توصیه کرد .به گزارش ایسنا ،سازمان
بهداشت جهانی دو روش درمانیجدید را برای بیماری ناشی
از کروناویروس تایید کرد چراکه موارد ابتال به سویه اُمیکرون
نظام سالمت در سراسر جهان را تحت فشار قرار داده است .کارشناسان
این سازمان داروی عارضه آرتریت موسوم به بارسیتینیب ()baricitinib
و داروی آنتی بادی ســوتروویماب ( )Sotrovimabرا برای جلوگیری

 WHOدو روش درمانی جدید بیماری کووید ۱۹-را تایید کرد

از ابتال به نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کووید۱۹-
توصیه کردهاند .کارشناســان اکیدا اســتفاده از داروی
بارســیتینیب را به عنوان جایگزین مسدودکنندههای
اینترلوکین )IL-۶( ۶-در ترکیب با کورتیکواستروئیدها
برای درمان بیماران بدحال کووید ۱۹-توصیه کردند .به
گفته آنان استفاده از این دارو همراه با کورتیکواستروئیدها درمبتالیان به
نوع شدید کووید ۱۹-منجر به افزایش احتمال طول عمر آنان و کاهش
نیاز به استفاده از دســتگاه تنفس مصنوعی میشود .کارشناسان این

سازمان همچنین پیشنهاد کردند که بارسیتینیب و مسدودکنندههای
گیرنده  IL-۶مانند توسیلیزوماب و ساریلوماب اثرات مشابهی دارند و
تصمیم گیری در مورد تجویز آنان باید بر اساس مسائلی از جمله هزینه
و تجربه پزشک باشد .آنان همچنین سوتروویماب را برای مبتالیان به
کووید خفیف که بیشتر در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان
هستند مانند افراد مسن و مبتالیان به بیماریهای مزمن توصیه کردند.
استفاده از این داروی آنتی بادی در مبتالیان به نوع خفیف بیماری ،منجر
به کاهش قابل توجه خطر بستری شدن در بیمارستان میشود.

پایتختنشینانومعضل«جایپارکخودرو»

پیدا کردن فضا برای پارک خودرو از گذشته یک مشکل بود؛ اما با شیوع کرونا ویروس و استفاده بیشتر مردم از خودروی شخصی این مشکل به کابوس
رانندگان بدل شد؛ بگونهای که تقریبا همه ما تجربه پارک دوبل یا باال پایین کردن کوچهها و خیابانها برای پیدا کردن جای پارک را داریم ،اما راه حل
چیست و تا به کی باید به دنبال فضایی برای پارک خودرو گشت؟
ایــن روزها نبود جای پارک خودرو و دور و غیرقابل دســترس بودن
پارکینگهای عمومی ،باعث تشــدید ترافیک در اطراف مراکز شلوغ
پایتخت شده اســت ،این کمبوددر حالی است که معموال برای پیدا
کردن فضایــی برای پارک خودرو باید بارهــا و بارها دور زد تا بلکه
شانســی بیاوریم و جا پیدا کنیم ،یا خودروی دیگری از پارک خارج
شــود و جایش پارک کرده و یا دســت آخر مجبور به پارک دوبله و
سوبله شویم.
مســئله کمبود فضای پارک و پارکینگ مخصوص امســال و سال
قبل نیســت؛ بلکه به یک پدیده تاریخی بدل شده است که به نظر
میرسد برای حل این معضل پیچیده! باید نسخه شفا بخشی تدوین
کرد .هرچند که رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از
بروزرسانی طرحی در این کمیسیون پیرامون ساماندهی فضای پارک
و ایجاد پارکینگ در سطح شهر خبر داد.
سید جعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره مسئله کسری
پارکینگ و فضای پارک خودرو در شــهر تهران میگوید :متاسفانه
تهران همیشه با مشکل کسری پارکینگ و فضای پارک مواجه بوده
است و این مسئله به مرور زمان روی هم تلنبار شده و حاال به صورت
تجمعی شاهد کسری گسترده پارکینگ در شهر تهران هستیم.
وی با بیان اینکه مسئله کمبود پارکینگ و فضای جای پارک دیگر
جنبه تاریخی پیدا کرده اســت ،اظهار میکند :متأسفانه بسیاری از
واحدهای تجاری ،اداری و حتی مسکونی فاقد تعداد کافی پارکینگ
هستند و در نتیجه این خودروها به معابر شهر سرازیر میشوند و محل
تردد مردم به محل توقف خودروها بدل شده است.
رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای شــهر تهران با بیان اینکه
متاسفانه حتی فضای پارک خودروها در برخی معابر به انحصار عدهای
درآمده و میبینیم مغازهدار یا افراد شاغل در شرکتها و ادارات بخش
زیادی از فضاهای پارک را ســلب کردهاند ،میگوید :این انحصار در
حالی است که فضاهای پارک خودرو در حاشیه خیابانها برای توقف
کوتاه مدت و اضطراری است و نمیتوان از صبح تا پایان وقت اداری
این فضا را در اختیار یک عدهای افراد خاص قرار داد.
> چقدر کمبود فضای پارک داریم؟  ۵۰۰هزار یا یک میلیون!

تشــکری هاشمی با بیان اینکه این معضل تاریخی را تنها با ساخت
پارکینگهای طبقاتی توسط شهرداری نمیتوان جبران کرد ،اظهار
میکند :عدد دقیقی از تعداد کسری پارکینگ در شهر تهران نداریم؛
خاطرم هست که حدود شش سال قبل مطالعاتی انجام شده بود که
نشــان میداد حدود ۴۵۰الی ۵۰۰هزار کسری پارکینگ داریم و به
تازگی نیز یکی از مدیران مصاحبهای کرده بود که حدود یک میلیون
کســری پارکینگ در تهران داریم اما باید کار دقیق و کارشناســی
صورت گیرد؛ البته در کل مسئله ما این نیست که یک میلیون کسری
پارکینگ درســت است یا  ۵۰۰هزار پارکینگ ،بلکه میبینیم که در
سطح معابر شهری مردم برای توقف ،پارکینگ مناسب ندارند و تقریبا
تمام نقاط شهر ما به جز محالت محدود که تراکم جمعیت آنها کم

است با کسری پارکینگ مواجه هستند و این نشان میدهد که باید
کار اساسی برای حل این مشکل تاریخی تهران داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برهمین اســاس در این دوره شورا ،بررسیهایی را
آغاز کردیم که چه راهکارهایی میتوانیم برای حل این مشکل تاریخی
داشته باشیم ،میافزاید :از سویی نباید مردم را تشویق به استفاده از
خودروی شخصی کرده و همچنین باید نیاز واقعی مردم شناسایی و
مشکالت پیش روی آن حل شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه یک
طرح قدیمی در دوره سوم شورای شهر به شورا تقدیم شد که در آن
زمان اعضای شــورا بخشهایی از آن را بررسی کردند و بخشهایی
نیز فرصت بررســی پیدا نکرد و عمال این طرح که برای ســاماندهی
پارکینــگ و فضای پارک در تهران بود از دســتور کار خارج شــد،
میگوید :آن طرح کلیت خوبی داشت به همین علت در حال حاضر
دوباره در حال بازنگری و بروزرســانی آن طرح هستیم تا متناسب با
شرایط فعلی تهران ،شناسایی نیازها و با اتکاء به تکنولوژی ،این طرح
را مورد بازنگری و بروزرســانی قرار میدهیم تا به عنوان یک مدل به
شورای شهر ارائه شود و امیدواریم بتوانیم رأی اعتماد نمایندگان مردم
را کسب کنیم تا مشکل تاریخی کمبود پارکینگ در تهران حل شود.
تشکری هاشمی در توضیح جزییات این طرح ادامه میدهد :این طرح
شامل چندین بخش است که محوریترین و اساسیترین بخش این
طرح این است که بتوانیم ساخت پارکینگ را به عنوان یک کسب و
کار با توجیه اقتصادی فراهم آوریم تا سرمایه گذاران بخش خصوصی
بتوانند در این عرصه سرمایهگذاری کرده و با مشکل نیز روبهرو نشوند.
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر قیمت زمین در تهران بســیار
گران اســت و ساخت پارکینگ گران تمام میشود ،میگوید :این در
حالیســت که میتوان از فضاهای زیرسطحی معابر و مکانهایی که
معارض زیرسطح ندارند به نحو مطلوب استفاده کرد و محدودیتی نیز
در فضاهای زیرسطحی معابر به غیر از احتمال وجود تاسیسات شهری
و مترو نداریم و اگر بتوانیم از فضای زیرســطح معابر استفاده کنیم و
آنها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم ،در واقع قیمت زمین از
این مدل ســرمایهگذاری برای ساخت پارکینگ حذف میشود و آن

موقع ساخت پارکینگ عمومی به صرفهتر خواهد شد و شاهد استقبال
بیشتر از این مدل سرمایهگذاری خواهیم بود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه میدهد :البته
پارکینگهای مکانیزه نیز عملکرد خوبی داشــتند که در یک دوره
به صورت مطلوب به آنها پرداخته شــد؛ اما متاسفانه دیگر توسعه
نیافتند .در حالی کــه پارکینگهای مکانیزه قابلیت این را دارند که
در زمینهای کوچک ظرفیتهای باالیی را ایجاد کنند و استفاده از
این نوع پارکینگها در طرح در حال بررسی ،مورد توجه قرار خواهد
گرفت.
تشــکری هاشمی با اشاره به مسئله کســری پارکینگ ساختمانها
ادامه میدهد :بایستی با اتخاذ شیوههای شهرسازی و ارائه بستههای
تشــویقی فضایی را فراهم کنیم که ساختمانها پارکینگ واحدهای
خود را تأمین کنند ،مثال اگر بشــود طبقات منفی  ۲و پایینتر را با
سطح اشغال صد درصد و با ارتفاع بیشتر داشته باشیم میتوانیم این
مشــکالت را نیز حل کنیم .البته مشاورین و کارشناسان به همراهی
تیمهای تخصصی در حال تالش هســتند که طرح قابل قبولی برای
حل مشــکل پارکینگ در تهران تدوین کنند تا بتوان نیازهای مردم
را مرتفع کرد.
وی در پاســخ به این سوال که پروژه ساخت پارکینگهای عمومی و
طبقاتی در تهران نیمه کاره مانده است ،میافزاید :وضعیت مالی شهر
به گونهای اســت که ما پروژههای با اولویتتر شــهر را در دستورکار
قــرار دادیم و باید منابع موجود را در جایگاههای مناســبتر هزینه
کنیم اما از سویی دیگر معتقد هستیم اگر زمینه سرمایهگذاری بخش
خصوصی و توجه به سود عادالنه مورد توجه قرار گیرد به جای اینکه
شــهرداری در هر محله و نقطه پارکینگ بســازد ،بخش خصوصی
میتواند به آن کمک کند در حالی که مگر شهرداری چقدر میتواند
پارکینگ بسازد و برای مابقی نقاط شهر چه اتفاقی میافتد؟
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص پارک
حاشیهای نیز میگوید :در این طرح اتفاقا پارک حاشیهای نیز سامان
داده میشــود و دیگر اینگونه نخواهد بود که فضای پارک در تصرف
مغازهداران و ادارات باشــد و مابقی مردم از این فضا محروم شوند و
میتوان با تجربه گذشته و اصالح ضعفها از پارک بانان نیز استفاده
کرد تا امکان استفاده بهینه از پارک حاشیهای فراهم شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا پارکبانها مجددا به سطح شهر
برمیگردنــد؟ ،اظهار میکنــد :اینکه پارکبانهــا برمیگردند یا
کنترلمان هوشــمند با اســتفاده از دوربینها است باید در کارگروه
بررسی شود؛ اما مسئله اصلی این است که پارک حاشیه باید سامان
بگیرد و در این طرحی که آماده خواهیم کرد به طور مفصل به همه
ابعاد توجه شده و با همکاری دو معاونت حمل و نقل و شهرسازی در
نظر داریم خالءهای موجود را پر کنیم.
تشکری هاشمی در پایان تاکید میکند :تا قبل از پایان سال امیدواریم
طرح مذکور آماده شــود و بتوانیم فضای پــارک خودرو در تهران را
ساماندهی کنیم.

تاثیر ساخت و ساز در حریم رودخانهها بر افزایش خسارات سیل

یک کارشــناس آب با اشــاره به ساخت و ســاز بیرویه و بدون
کارشناســی در حریم رودخانهها گفت :اگر به ساخت و سازهای
نادرست در حریم و بستر رودها و مسیلها توجه نشود ،در آینده
و در مواجهه با بارشهای شــدید و ســیلهای احتمالی ،ممکن
است با خساراتی به مراتب بیشتر و جبران ناپذیرتر روبرو شویم.
حســین رفیع در گفت و گو با ایســنا درباره ساخت و سازهای
بیرویه و بدون کارشناسی در حریم رودخانهها و مسیلها اظهار
کرد :متاســفانه در چند دهه گذشــته به بحث ساخت و ساز در
حریم و بســتر رودخانهها کمتوجهی شــده و بــه همین دلیل
مشکالت بسیاری به وجود آمده است.
وی افزود :در گذشــتههای نه چندان دور ،مردم با شناخت بهتر
طبیعت و جریان رودخانهها ،زمینهای کشــاورزی و ســازههای
خود را میســاختند و دریافته بودند که رودها طی ســالیان در
مسیر حرکت خود تغییراتی میکنند که باید بدان توجه داشت.
هیچ رودی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که فقط در یک مسیر
ثابت جریان داشته باشد و با گذر زمان تغییر موقعیت داده است.
رودها براساس شرایط با گذر زمان تغییر مسیر میدهند که این
موضوع بــه پویایی و باروری خاک و زمیــن کمک میکند ولی
متاسفانه امروزه به این نکته چندان توجهی نمیشود و سازندگان
فقط به دنبال مهار جریان طبیعی رودخانهها و مسیلها هستند

مدیرکل دفتر امور شوراهای آموزشوپرورش و مناطق آزاد تجاری
درباره وصول درآمدها و عملکرد مالی شوراهای آموزشوپرورش
گفت :در سنوات گذشته مشارکتهای مردمی در مدارس و فوق
برنامهها را داشــتیم که به علت بروز کرونــا و تعطیلی مدارس،
کمکهــای مردمی با افت شــدید مواجه و باعث شــد درآمد
شورا کاهش یابد .ســال  ۹۹تقریبا  ۱۵۰۰میلیارد تومان درآمد
کسب شد.
رســول پاپایی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره بــه آغاز هفته
گرامیداشت شوراهای آموزشوپرورش که از امروز ،جمعه ۲۴دی
ماه آغاز میشــود ،اظهار کرد :تجلیل و تقدیر از شــوراهای برتر
در ســال  ۹۹با حضور معاون اول رئیسجمهور انجام میشــود.
مقرر شــده است در ســطح شهرستان و اســتان نیز با حضور
فرمانداران و اســتانداران از اعضای شــوراهای آموزشوپرورش
تقدیر شود.
وی افزود :بر اساس ارزیابیها استانهای ایالم ،همدان ،اصفهان،
کرمانشاه و شهرستانهای تهران واجد بیشترین امتیاز شده و به
عنوان شوراهای برتر آموزش و پرورش از آنها تجلیل میشود.
مدیــرکل دفتر امور شــوراهای آموزشوپــرورش و مناطق آزاد
تجاری با بیان اینکه  ۶۸۴شــورا در ســطح کشور داریم گفت:

بنابراین ســیلهایی که در ســالهای اخیر رخ داده تخریبهای
بسیار زیادی را همراه داشته است.
به عنوان مثال اگر بهدرســتی به ســیل چند سال پیش لرستان
دقت کنیم ،خواهیم دید که بخش قدیمی روســتاهای سیلزده،
دچار تخریب بسیار کمتری نسبت به مناطق جدیدتر شده بودند.
این امر خود نشــان دهنده شناخت بهتر گذشتگان از طبیعت و
جریانهای آن بوده است.
وی با بیان اینکه ما نیاز به افزایش آگاهی عمومی داریم تا بسیاری

ُ
افت شدید «کمک به مدرسه»
ســال گذشته از حیث عملکرد جلسهای ،شوراها  ۲۸۴جلسه در
سطح استان و  ۶۰۲۱جلسه در سطح شهرستان برگزار کردهاند.
علیرغم بروز کرونا و دیگر مشــکالت ،شاهد رشد  ۱۵درصدی
جلســات بودیم که نشان میدهد باوجود آنکه مدیران اجرایی با
مسائل متعدد مواجه بودند ،اما اهتمامشان به آموزش و پرورش
کم نشده است.
پاپایی افزود :شــوراها  ۲۷هزار و  ۱۲۱مصوبه داشتهاند؛ طی سه
ســال گذشته تعداد مصوباتمان کم شده ،زیرا تاکید کردهایم که
مصوبات دســتوری ،مصوباتی که بودجه ندارنــد ،مصوباتی که
متولی و زمان اجرا ندارند را نمیپذیریم .بنابراین مصوبات کیفی
شــده اســت .از مجموع مصوبات ۲۳ ،هزار و  ۳۸۳مورد اجرایی
شــده و میتوان گفت  ۸۷درصد مصوبات اجرا شده یا در دست
اجراست و تقریبا دیگر مصوبه توصیهای نمیپذیریم.
وی درباره وصول درآمدها و عملکرد مالی شوراها نیز توضیح داد
و گفت :در سنوات گذشته مشــارکتهای مردمی در مدارس و
فوق برنامهها را داشتیم که به علت بروز کرونا و تعطیلی مدارس،
کمکهای مردمی با افت شــدید مواجه و باعث شد درآمد شورا
کاهــش یابد .ســال  ۹۹تقریبــا  ۱۵۰۰میلیارد تومــان درآمد
کسب شد.

از اقدامات مخرب را انجام ندهیــم ،ادامه داد :بعضی مواقع افراد
برای افزایش ســودهای شخصی اقداماتی همچون رعایت نکردن
حریم رودخانهها را انجام میدهند که االن بهطور تقریبی میتوان
گفت که حریم بســتر هیــچ کدام از رودهــا ،دریاچهها ،دریاها،
جنگلها و مراتع کشــورمان رعایت نشــده است .این مشکالت
راعدم مدیریت در سطح کالن ،سودجویی شخصی بعضی از افراد
و ناآگاهی به وجود آورده اســت و بایــد در این زمینهیک اقدام
بنیادی انجام شود.
رفیع در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه باید یک فکر جامع
به همراه فعالیتهای فرهنگی و فرهنگسازی انجام داد ،اظهارکرد:
در برخی موارد ،ســازمانهای مربوطه برای این دخل و تصرفها
عملیات تخریب و پاکسازی و رفع اثر انجام میدهند که این نوع
فعالیتها مشکالت بسیاری را به وجود میآورد اما این فعالیتها
نمیتواند خیلی گســترش یابد چراکه در برابر این نوع اقدامات
مقاومتها و مخالفتهای بسیاری وجود دارد.
وی درباره آمار آثار مخرب ســاخت و ســازهای بیرویه و بدون
کارشناسی گفت :آمار دادن درباره این موضوع تقریبا غیر ممکن
است چرا که در کشور آمار دقیقی درباره این موضوع وجود ندارد
و ســازمانها و نهادهای مختلف گاهی آمارهای متفاوتی را ارایه
دادهاند که با توجه به اختالف نمیتوان به آنها استناد کرد.

مدیــرکل دفتر امور شــوراهای آموزشوپــرورش و مناطق آزاد
تجاری درباره نحوه هزینهکرد این درآمدها اظهار کرد :بخشی از
این مبالغ ،ریالی نیست و کمکهای معنوی و تبدیل به احسنها
را دربرمیگیرد .مواردی که جنبه ریالی ندارند ،ارزش ریالیشان
محاســبه میشود .بخشــی هم کمکهای مالی است که صرف
توســعه و تجهیز مدارس و برنامههــای کالن آموزشوپرورش
استانها شده و مستقیما در استانها هزینه میشود.
پاپایی همچنین روزشمار هفته شوراها را اعالم کرد و گفت۲۴ :
دی ماه به نام «شوراهای آموزشوپرورش ،ارتقای فرهنگ وقف و
خیریه آموزشی» ۲۵ ،دی ماه به نام «شوراهای آموزشوپرورش،
الگــوی مدیریت هیئت امنایی» ۲۶ ،دی ماه به نام «شــوراهای
آموزشوپــرورش ،نقشآفرینــی فعال خانوادههــا و فرهنگیان
در مدیریت و تحول مدرســه» ۲۷ ،دی ماه به نام «شــوراهای
آموزشوپــرورش ،حمایت و نظارت محلــی و کاهش تمرکز»،
 ۲۸دی مــاه بــه نام «شــوراهای آموزشوپرورش ،مســئولیت
اجتماعی شــرکتها و سازمانها» ۲۹ ،دی ماه به نام «شوراهای
آموزشوپرورش ،مردمیسازی تعلیم و تربیت» و  ۳۰دی ماه به
نام «شوراهای آموزشوپرورش ،زمینه ساز تحقق گام دوم انقالب
در تعلیموتربیت» نامگذاری شده است.

