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 کارگری 

 آموزش و پرورش

 نگاه شهروندی 

مکث    گزارش 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
بهترین تصمیم را 

برای دستمزد کارگران می گیریم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه 
اظهارنظر برخی مبنی  براینک��ه افزایش حقوق 
کارگران موجب تورم و اخراج کارگران می شود، 
گف��ت: این موضوع را قبول نداریم و در جلس��ه 
شورای عالی کار بهترین تصمیم را برای دستمزد 
کارگران می گیریم.علی بابائی کارنامی در گفتگو با 
خانه ملت، رئیس فراکسیون کارگری و عضو ناظر 
مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: 
در جلسه شورای عالی کار بر اساس شاخص های 
قانون��ی ماده ۴۱ قانون کار از جمله بحث تعیین 
س��بد معیشت خانوارها، بهترین تصمیم را برای 
دس��تمزد کارگران می گیریم.رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان اینکه 
برخی عنوان می کنن��د افزایش حقوق کارگران 
موجب تورم و اخراج کارگران می شود، افزود: این 
نظر غیرکارشناسی و نظر طرفداران سرمایه دارها 
و لیبرال ها است و با تفکر لیبرالی نمی توان کشور 

را به عدالت اجتماعی نزدیک کرد.

وزیر آموزش و پرورش:
حقوق معلمان

 در سال آینده بر مبنای 
رتبه بندی پرداخت می شود

وزی��ر آموزش و پ��رورش گفت: از س��ال آینده 
حقوق معلمان به طور کامل بر مبنای رتبه ای که 
دارند، پرداخت می شود. به گزارش میزان،یوسف 
ن��وری با بیان اینکه رتبه بندی ش��روع ش��ده و 
امسال در سقف اعتبارات تعیین شده پرداخت 
می ش��ود گفت: از سال آینده حقوق معلمان به 
طور کامل بر مبنای رتبه ای که دارند، پرداخت 
می شود. وی با بیان اینکه اعتراض حق همکاران 
من اس��ت ادامه داد: در سامانه ای که پیش بینی 
شده تمام فرآیندها ثبت می شود و امکان رصد 
برای همکاران و دستگاه های نظارتی وجود دارد.

نوری ادامه داد: منشا اعتراضات معلمان دو چیز 
اس��ت؛ اول اینکه ممکن است امتیازاتی به فرد 
داده نش��ده یا کمتر داده شده باشد. اما بیشتر 
اعتراضات مربوط به این اس��ت که همکاران به 
دلیل مشغله کاری که دارند، قانون، آیین نامه و 
دستورالعمل را به دقت نخواندند و مدارک را به 

دقت بارگذاری نکردند.

افزایش فقر ناشی از نبود 
سیاست های کالن اقتصادی

گ��ره خوردن فق��ر مردم با سیاس��ت های غلط 
دولت؛ س��اعت هش��ت و نیم صبح مورخه ۲۳ 
اسفند به ایس��تگاه مترو چهارراه ولیعصر)عج(؛ 
تئاترشهر، مقابل پله برقی به سمت سکوی شهید 
کاله��دوز، با صحنه ای مواجه ش��دم، مردی به 
علت فقر در این محل خوابیده بود. کشوری که 
صاحب سرمایه عظیم نفت و گاز است، چرا فقرا 
و نیازمندان واقعی توس��ط مسئوالن شناسایی 
و س��اماندهی نمی شوند؟ از طرفی دستفروشان 
مترو، از س��ویی هم حضور گدای��ان و کودکان 
خردسال که فروشندگان فال و تنقالت هستند 
و با سماجت از مسافران می خواهند از آنان خرید 
کنند یا به آنها پول بدهند. احتماال مسئوالن با 
خودرو ش��خصی رفت و آمد می کنند این گونه 
صحنه ها را مشاهده نمی کنند. مهندس چمران و 
اعضای شورای شهر هم به جای رسیدگی به این 
گونه مس��ائل، به فکر افزایش کرایه ها و با گرانی 

مژده و نویدبخش عید نوروز هستند !
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی

نماینده مجلس:
قبوض گاز

 تا ۲۰ برابر افزایش داشته است
نماینده مردم نوش��هر و چال��وس در مجلس 
 ش��ورای اس��المی گفت: گاهی قب��وض گاز 
۱۰ الی۲۰ برابر افزایش داشته است که موجبات 
نگرانی مردم در مناطق مختلف را فراهم کرده 
است.به گزارش انتخاب،  محمدعلی محسنی 
بندپ��ی در تذکری خطاب به وزیر نفت درباره 
قبوض گاز بیان کرد: گاه قبوض گاز ۱۰ الی۲۰ 
برابر افزایش یافته است و به شدت مردم کشور 
و به ویژه مردم حوزه انتخابیه بنده در این حوزه 
نگران هس��تند و این وضعیت به س��مت یک 
تنش اجتماعی کشیده خواهد شد.وی در ادامه 
اظهار کرد: مردم برای حفاظت از خانواده های 
خود علی رغم صرفه جویی مجبور به مصرف 
گاز ش��ده اند و نه گاز را قاچ��اق کردند و نه از 
آن سوءاستفاده کردند. محسنی بندپی گفت: 
بنده در نامه ای کتبی به وزیر نفت خواس��تار 
 شدم تا دستور رئیس جمهور مبنی بر تخفیف

۷۰ درص��دی در قب��وض گاز را اعمال کند تا 
دغدغه مردم نیز مرتفع شود.

 توضیح اورژانس
 درباره پالک آمبوالنس ها

رئیس س��ازمان اورژانس کشور توضیحاتی را 
درخص��وص پالک آمبوالنس ه��ا ارائه کرد و 
خواستار افزایش سهمیه سوخت آمبوالنس ها 
ش��د. به گزارش ایسنا، جعفر میعادفر، درباره 
اقدام��ات اورژان��س ب��رای ایام ن��وروز گفت:  
مأموری��ت نیروهای اورژانس در طرح نوروزی 
از ۲۴ اس��فندماه و همزمان با آغاز پیک اول 
س��فرهای نوروزی در کش��ور آغاز ش��د. این 
ماموریت ت��ا ۱۵ فروردین ماه س��ال ۱۴۰۲ 
ادام��ه خواهد داش��ت. وی با بی��ان اینکه در 
اج��رای ای��ن ط��رح س��ه هزار و ۲۰۰ پایگاه 
اورژان��س برای خدمات رس��انی به هموطنان 
و مس��افران نوروزی در آماده باش قرار دارند، 
گفت: همچنی��ن ۲۶ هزار نیروی اورژانس در 
مأموریت های نوروزی حضور خواهند داشت. 
بیش از هزار بیمارس��تان کشور هم در طرح 
س��المت نوروزی آماده خدمت به هموطنان 
و مسافران نوروزی هس��تند. رئیس سازمان 
اورژانس کشور درباره کمبودهای اورژانس نیز 
گفت: شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین 
مشکالت ما، کمبود ناوگان آمبوالنس است و 
حدود پنج سال است که آمبوالنس جدیدی 
وارد چرخه نشده است. خوشبختانه در بودجه 
س��ال ۱۴۰۲ با کمک دولت و مجلس ۳۵۰۰ 
میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان خودرویی 
اورژانس تصویب ش��ده ک��ه ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی عوارض 
سیگار است و ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن هم از 
عوارض بیمه شخص ثالث است. با این بودجه 
ما می توانیم که دس��ت کم ۱۰۰۰ دس��تگاه 

آمبوالنس جدید را وارد چرخه کنیم.

<دعوت از خیرین برای تامین آمبوالنس
وی اف��زود:  ب��رای واردات ۱۰۰۰ دس��تگاه 
آمبوالنس نیز این اج��ازه را از دولت گرفتیم 
ک��ه از ظرفی��ت خیرین اس��تفاده کنیم. اگر 
خیری بخواه��د که آمبوالن��س وارد کند، با 
موافق��ت دولت از معافی��ت گمرکی و ارزش 
اف��زوده برخ��وردار خواه��د ب��ود. همچنین 
مناقصه ای هم برای ۵۰۰ دستگاه آمبوالنس 
داش��تیم که طی ش��ش ماه آینده این تعداد 
آمبوالنس نیز به ن��اوگان خودرویی ما اضافه 
خواهد شد. میعادفر همچنین از جذب بیش 
از س��ه هزار تکنسین اورژانس در سال آینده 
 خبر داد و گفت:  وزارت بهداشت مجوز جذب 
۲۵ ه��زار نی��روی جدی��د در س��ال آینده را 
دریافت کرده که از این تعداد ۳۷۵۰ نفر هم 
سهم اورژانس و فوریت های پزشکی است. وی 
از کمبود فضای فیزیک��ی پایگاه اورژانس در 
کالن ش��هرها از جمله در تهران انتقاد کرد و 
گفت:  تهران محروم ترین استان در این بخش 
و ام��کان خرید زمین برای س��اخت پایگاه را 
ندارد؛ از این رو نیاز است نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، ش��هرداری و خیران در این 
ح��وزه کمک کنند. ما در کل کش��ور ۳۰۰۰ 
پایگاه داریم که حدود ۳۰۰ پایگاه در اس��تان 
تهران است. این در حالی است که از مجموع 
پنج میلیون ماموریت اورژانس، یک میلیون و 
 ۱۰۰ هزار ماموریت در تهران انجام می شود.

رئیس س��ازمان اورژانس کشور درباره حضور 
بان��وان در مأموریت ه��ای اورژانس، گفت: در 
تهران چهار پایگاه اورژانس بانوان از هش��ت 
صبح تا س��اعت ۲۰ فعال هس��تند. البته در 
کالنشهرها آمادگی داریم پایگاه های اورژانس 
بانوان را فعال کنیم، ولی مهم ترین مش��کل 
کمبود فض��ای فیزیکی برای اح��داث پایگاه 
اورژان��س اس��ت. در حال حاض��ر پایگاه های 
اورژانس بانوان س��ه نفره اس��ت که ش��امل 
دو خان��م و یک آقا اس��ت. وی در پاس��خ به 
پرسشی درباره شماره گذاری آمبوالنس ها نیز 
اظه��ار کرد: در این خصوص مش��کل ما پول 
اس��ت. طبق مصوباتی که وج��ود دارد برای 
پالک گ��ذاری باید رقمی مع��ادل ۱۰ درصد 
قیم��ت خودرو پرداخت ش��ود، خ��ب ما این 
مبل��غ را نداریم که ۱۰ درص��د از قیمت هر 
آمبوالنس را برای ش��ماره گذاری آن بدهیم. 
در این خصوص الزم اس��ت ک��ه معاون اول 
رئی��س جمهوری یا دس��تگاهی دیگ��ر وارد 
شده و مشخصا اعالم کند که آمبوالنس های 
اورژانس از این قانون مستثنی شوند. میعادفر 
افزود:  مش��کل دیگ��ر ما این اس��ت که االن 
یک آمبوالنس��ی پنج س��ال کار کرده و حال 
می گویند که دوباره باید استاندارد را دریافت 
کنید، خب اگر ما چنین امکانی داش��تیم که 
آمبوالنس جدید وارد می کردیم. اینکه برخی 
از آمبوالنس ها پالک ندارند، دلیلش فقط پول 
و در واقع مشکالت مالی است که وجود دارد. 
رئیس اورژانس کشور افزود: البته همین حاال 
هم اگر آمبوالنسی پالک نداشته باشد، قابل 
شناسایی است و کدی که برروی آن قرار دارد 
دقیق��ا می گوید که این آمبوالنس برای کدام 

شهر و کدام پایگاه است.

<مشکل سوخت آمبوالنس ها هنوز حل نشده است
وی درباره مشکل سوخت خودروهای اورژانس 
نی��ز به ایس��نا گف�ت: این مش��کل همچنان 
وجود دارد، پیشنهاد ما این است که سهمیه 
سوخت بر اس��اس پیمایش ارائه شود، ما که 
قرار نیس��ت ببریم و این سوخت را بفروشیم، 
ما در استان هایی مانند هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان خیلی در این مورد مشکل داریم. 
چرا که گاهی ممکن است آمبوالنس ما ۱۰۰ 
کیلومتر را ط��ی کند. از طرف دیگر برخی از 
آمبوالنس های ما گازوئیلی است و تا جایگاه 
برود و به پایگاه برگردد باید مس��افت زیادی 
را طی کند. ما درخواس��ت افزایش س��همیه 

سوخت آمبوالنس ها را داریم.

9 اجتماعی

کرونا با قدم های آهسته سیر صعودی پیدا کرده است، مقایسه آخرین 
نقشه رنگ بندی شهرها که بیستم اسفند اعالم شد با رنگ بندی قبلی 
)۵ اسفند( نشان می دهد تعداد شهرهای قرمز از صفر به چهار شهر 
افزایش پیدا کرده است، همچنین تعداد شهرها با وضعیت کرونایی 
نارنجی از ۶ ش��هر به ۲۳ شهر رسیده و تعداد شهرها با وضعیت آبی 
)پاک( که قبالً ۳۴۸ ش��هر بود به ۲۳۵ شهر کاهش پیدا کرده است؛ 
همه این ها نش��ان می دهد میان هیاهوی آمدن نوروز کرونا هم دارد 
می آید.اوایل اس��فند بود که خبرآنالین در گزارشی با عنوان افزایش 
مراجع��ه به مراک��ز درمانی با گلو درد و تغییر صدا به س��یر صعودی 
موارد ابتال به بیماری های ویروسی پرداخت، سیری که البته پزشکان 
معتقد بودند همان ابتال به کرونا است. دکتر هادی یزدانی آن روزها 
در این باره گفته بود: »با حجم زیاد مراجعه بیماران س��رپایی روبه رو 
هستیم، به نظرم با درنظر گرفتن عالئم و سیر جهانی تحول ویروس ها 
این مراجعه های اخیر به مراکز درمانی نشانه های ابتال به کووید است. 
 ،RSV با بررس��ی های انجام ش��ده و با توجه کاهش ابتال به ویروس
آنفلوآنزا و ویروس هایی که س��بب سرماخوردگی می شوند، احتماالً 
ابتالهای اخیر مربوط به کرونا است.«همچنین مینو محرز، متخصص 
بیماری ه��ای عفونی در گفت وگویی به خبرآنالین گفته بود که: »به 
وض��وح تعداد مبتالیان به کرونا با عالئمی مثل گل��ودرد، تب و لرز، 
عالئمی گوارشی و مانند آن زیاد شده است و این طور که مردم نسبت 
به استفاده از ماسک بی خیال شده اند باید انتظار داشته باشیم که ابتال 
به کرونا افزایش پیدا کند. ۹۵ درصد مردم دیگر از ماس��ک استفاده 
نمی کنند با توجه به اینکه خرید و سفرهای نوروزی را هم در پیش 

داریم، احتمال زیاد شدن مبتالیان به کرونا قطعی می شود.«

<کرونا در آستانه نوروز به شهر بازگشت؟
حاال نقش��ه رنگ بندی شهرها نشان می دهد همان گلو دردهایی که 

سبب مراجعه افراد به مراکز درمانی می شد عالئم ابتال به کرونا بود که 
هنوز هم ادامه دارد، دراین باره دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزش��کی ایران به خبرآنالین می گوید: »آن چه مسلم است در 
یکی دو هفته اخیر اوج درگیری و ابتال به بیماری های ویروسی بیشتر 
شده که به نظر می رسد بیشتر موارد ابتال کرونا هستند، در این صورت 
الزامی به انجام تست کرونا و تایید نهایی نداریم ولیکن اگر افراد تست 
کرونا بدهند احتماالً خیلی از موارد مثبت می شود.«او ادامه می دهد: 
»اما چیزی ک��ه به طور واضح می توانیم درباره آن صحبت کنیم این 
اس��ت که عالئم این موارد ابتال خفیف است، عالئمی مانند گلو درد، 
آبریزش بینی و تب در مراجعه بیماران مشهود است که دوره ۳ الی۵ 
روزه حاد بیماری دارد اما خوشبختانه منجر به بستری نمی شود،بلکه 
با اس��تراحت و اقدامات حمایتی برطرف می شود. نکته ای که باید در 
این وضعیت گفت این اس��ت که افراد با ریس��ک باال، نیاز به تزریق 
دز ی��ادآور واکس��ن کرونا دارند که درصورت ابتال بیماری ش��دیدی 
نگیرند، همان طورکه مش��خص است واکس��ن ها از ابتال به بیماری 
شدید جلوگیری می کنند.«توکلی بیان می کند: »روند ابتال به بیماری 
افزایشی است و قاعدتاً با تعطیالت نوروز بیشتر می شود، قطعاً در چند 
روز آینده تعداد شهرها با وضعیت کرونایی قرمز هم بیشتر خواهد شد، 
اما هنوز دستورالعملی برای ممنوعیت تردد نداریم، چراکه وضعیت 
موجود شبیه به اعالم وضعیت قرمز نیست، با این حال مالحظه های 

بهداشتی و رعایت پروتکل ها باید تشدید پیدا کند.«

<سویه بعدی کرونا کشنده تر می شود؟
در اظهار نظری مشابه، دکتر بابک عشرتی، معاون فنی مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت به خبرآنالین می گوید: »آمار موارد 
ابتال به کرونا دو هفته هست که روند افزایشی دارد، اما سرعت افزایش 
آن س��ریع نیس��ت؛ این که این روند افزایش��ی می تواند نگران کننده 
باش��د دو جواب دارد، اول این که نگران کننده است، چراکه باالخره با 
افزایش موارد ابتال مواجه هستیم و با کاهش ایمنی در جامعه موارد 
ابتال می تواند افزایش بیش��تری داشته باشد. دوم این که نگران کننده 
نیست، چراکه باید قبول کنیم کرونا جزوی از زندگی ما است، مانند 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا باید این بیماری را بپذیریم، لذا نباید زندگی 
عادی ما را مختل کند، در این ش��رایط اگر کس��ی عالئمی هم دارد 
حتما در خانه بماند تا دوره قابلیت انتقال ویروس��یعنی۵ روز بعد از 
ابتال تمام ش��ود.«او ادامه می دهد: »حتما در فضاهای سربسته مانند 
متروها از ماس��ک استفاده شود، از طرفی توصیه می شود افراد حتما 
واکسن هاییادآور،یعنی دز سوم و چهارم خود را تزریق کنند، مخصوصاً 
در سالمندان، افراد دارای بیماری های زمینه ای، کسانی که پیوند عضو 
داش��ته اند، یا بیماران مبتال به سرطان.«عش��رتی درب��اره این که آیا 
سویه های بعدی کرونا می توانند سبب افزایش موارد مرگ ومیر شوند 
می گوید: »دانش ما درباره کرونا هنوز زیاد نیس��ت، از همان روزهای 
اول کس��ی گمان نمی کرد این ویروس جهش های متعددی داشته 
باش��د و البته ایمنی گریز هم باشد، اما این اتفاق افتاد، لذا ما در این 
مدت با سویه دلتا مواجه شدیم که کشندگی زیادی داشت و از طرفی 
با سویه اومیکرون مواجه شدیم که سرایت پذیری بیشتری داشت، از 
این روی در پی این جهش های متوالی بعید نیست که یک بار دیگر 
با س��ویه ای مواجه شویم که کشندگی بیشتری داشته باشد یا حتی 

سویه ای ایجاد شود که خودش باعث بوجود آمدن ایمنی شود.«

افزایش موارد ابتال به کرونا طی دو هفته گذشته

نوروز با کرونا می آید؟ 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اعالم کرد: طبق آخرین بررسی ها اکنون ذخایر آبی سد کرج 
۱۴ درصد و سد طالقان ۳۵ درصد است که ضرورت صرفه جویی در مصرف آب را می طلبد.داود نجفیان 
اظهار کرد: اکنون سد کرج نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد و سد طالقان حدود ۲۰ درصد 
کاهش ذخیره آبی دارد؛ میزان ذخایر آبی سدهای استان نسبت به مدت مشابه درازمدت ۲۴ درصد کاهش 
نش��ان می دهد.وی با بیان اینکه بارش های چند روز اخیر تاثیر بسزایی در تغذیه آبخوان های البرز داشت، 
گفت: امیدواریم با استمرار این بارش ها شاهد تقویت سفره های زیر زمینی و آبهای سطحی باشیم.ظرفیت 
سد کرج حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب و سد طالقان حدود ۴۲۰ میلیون متر مکعب است به گزارش ایسنا، 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای البرز دربخش دیگری از س��خنانش به موضوع برداشت بی رویه از منابع 
 آب زیر زمینی البرز اش��اره کرد و افزود: اکنون ۱۴ هزارو ۶۴۳ حلقه چاه در اس��تان وجود دارد که معادل 
۸۱۲ میلیون متر مکعب در سال برداشت آب از آنها صورت می گیرد.نجفیان گفت: از این تعداد، پنج هزار 
و ۵۷۱ حلقه چاه مجاز و هش��ت هزارو ۹۰۱ حلقه غیر مجاز اس��ت که از تعداد چاه های غیرمجاز سه هزار 
حلقه آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ هستند که قابلیت تبدیل به چاه مجاز را دارند.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای البرز اظهار کرد: از سال ۱۳۹۱ تا کنون در قالب طرح تعادل بخشی حدود سه هزار و ۹۳۹ حلقه 
چاه در البرز مسدود شده است که ۶۳۳ حلقه آنها در سال مسدود شد.وی یادآور شد: از سال ۹۱ تاکنون ۹۰۳ 
دستگاه حفاری غیر مجاز چاه در استان البرز توقیف شده که۸۱ دستگاه آنها مربوط به امسال است.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای البرز به موضوع هوشمند سازی چاه های آب اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۳ تا کنون 
یک هزار و ۴۷۰ حلقه چاه آب در این استان مجهز به کنتور هوشمند شده که ۲۴۳ کنتور آنها مربوط به 
امسال است.نجفیان به ضرورت تقویت سفره های زیر زمینی استان البرز اشاره کرد و گفت: طرح های مختلفی 
برای خروج از بحران کم آبی در سفره های زیر زمینی به اجرا درآمده که طرح تغذیه مصنوعی دشت های 
فردیس و ساوجبالغ از جمله آنها است.وی ادامه داد: ۲ طرح تغذیه مصنوعی دشت های ساوجبالغ و فردیس 
از ۲ سال پیش تاکنون وارد فعالیت شده است که طرح تغذیه مصنوعی شهرستان ساوجبالغ ساالنه حدود ۱۲ 
میلیون مترمکعب و فردیس ساالنه تا ۸۵ میلیون مترمکعب آب به سفره های زمینی تزریق می کند.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان البرز به طرح جامع آبرسانی استان که از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد، پرداخت و 

گفت: اکنون شبکه جامع آبرسانی در غرب استان البرز در قالب سه پروژه در حال اجرا است.

براساس اعالم مرکز آمار ایران )بهار تا پاییز ۱۴۰۱( ۲۰۶۴۸ مورد ازدواج زنان کمتر از ۱۵ سال، ۱۰۸۵ والدت 
از مادران کمتر از ۱۵ سال، ۱۲ مورد ازدواج مردان کمتر از ۱۵ سال و ۵ والدت از پدران کمتر از ۱۵ سال در 
کشور رخ داده است.امیرمحمود حریرچی، آسیب شناس و جامعه شناس در گفتگو با منیبان با اشاره به دالیل 
ازدواج دختران در سنین کم گفت: تعداد زیادی از ازدواج های دختران که در سنین پایین انجام می شود به 
دلیل فقر اقتصادی و برخی به علت خرده فرهنگ هایی است که در جامعه وجود دارد اما به طور کلی ازدواج 
در سنین پایین عوارض و پیامدهای منفی دارد چون از نظر آمادگی های جسمی و روانی هنوز فرد، کودک 
بوده و آمادگی اینکه بتواند وارد مسئولیت بزرگ خانوادگی به عنوان همسر و مادر شود را ندارد به همین دلیل 
ازدواج در سن زیر۱۵ سال می تواند به فرد آسیب هایی از لحاظ روحی، روانی، عصبی و اجتماعی و همچنین 
فرهنگی وارد کند و باعث شود فرد نتواند از عهده نقشی که باید ایفا کند، برآید.او افزود: براساس قانون افراد 
زیر۱۸ سال کودک تلقی می شوند بنابراین برای باز کردن دفترچه حساب و یا دریافت گواهینامه نیاز به تمام 
شدن ۱۸ سال سن دارند، این نشان می دهد کودکان از لحاظ جسمی و روانی آمادگی بسیاری از کارهایی 
که بزرگساالن انجام می دهند را ندارند حال چه برسد به اینکه ازدواج کنند و بچه دار شوند.حریرچی تصریح 
کرد: ازدواج دختران کم سن و همچنین مادر شدن آنان با توجه به فیزیک بدنی شان می تواند عوارض زیادی 
برای او و فرزندش ایجاد کند مخصوصا در مناطق محروم و کم برخوردار که بیمارستان و پزشک کم است و 
امکان به خطر افتادن جان مادر و فرزند وجود دارد.او ادامه داد: مادر شدن در سن کم، باعث بروز بیماری های 
روانشناختی در فرد می شود و سالمت جسمی، اجتماعی و روانی او را به خطر می اندازد پس نوجوان که مادر 
هم شده نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.او، گفت: در بسیاری از مواقع دخترانی که در سنین پایین 
ازدواج می کنند چون درگیر خانواده و سپس بچه داری می شوند ترک تحصیل می کنندیا اگر هم بخواهند به 
درسشان ادامه دهند، نمی توانند در مدارس روزانه درس بخوانند بنابراین در این شرایط بسیاری از دختران 
ترک تحصیل می کنند و از میان آنها تعداد کمی به صورت شبانه درسشان را ادامه می دهند و به تحصیالت 
عالی می رسند.او به احتمال بروز اختالف در اینگونه ازدواج ها اشاره کرد و افزود: دختر و پسری که در سن 
پایین ازدواج می کنند، چون هنوز به درجه ای از بلوغ اجتماعی نرسیدند و یکباره وارد یک فرایند زودرس 
شدند، ناسازگاری و درگیری  بینشان افزایش پیدا می کند و همین اختالفات باعث می شود زندگی زناشویی 

خوبی نداشته باشند و حتی سال ها بعد زندگی شان به طالق منجر شود.

آفتاب یزد: رئیس کل دادگس��تری استان یزد تعارض منافع را یکی از 
مهمترین چالش های پیش روی نظام مهندسی دانست و گفت: وقتی 
مهندس ناظر از یک سو باید حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت 
کند و از سوی دیگر تخلفات ساخت و ساز همان کارفرما را اعالم کند این 
یک تناقض در انجام وظیفه ی نظارت صحیح با منافع ش��خصی است.
غالمعلی دهشیری در نشست با هیئت مدیره نظام مهندسی استان با اشاره 
به حساسیت های حوزه ساختمان گفت: مهندسین باید نقش نظارتی خود 
را قدرتمندانه و بدون تعارف ایفا کنند و حالت اداری و تشریفات نداشته 
باش��د و از یک سو ش��ورای انتظامی باید در این مسیر با کم کاری های 
احتمالی مهندسین ناظر به جد برخورد و از سوی دیگر مجموعه نظام 
مهندسی حامی و مشوق مهندسین قانونمند باشد.وی تصریح کرد: اهمیت 
و جایگاه باالی نظام مهندس در آرامش خاطر جامعه در داشتن سرپناهی 
ایمن و مطمئن بر هیچکس پوشیده نیست و این موضوع در قانونگذاری 
به خوبی دیده ش��ده است.دهشیری اضافه کرد: حادثه متروپل با حجم 
خسارت های روانی، مادی و جانی وارده به مردم و نظام و پس از آن زلزله 
اخیر در کشور ترکیه که ناشی از رسوایی در نظارت بر ساخت و ساز بود 
زنگ خطری جهت اعمال نظارت های جدی و با ضابطه در حوزه ساخت و 
ساز است.وی بر لزوم همگرایی در بین دستگاه های فعال در حوزه ساخت 
و ساز تاکید کرد و گفت: چالش های حوزه مدیریت و نظارت ساختمان با 
حضور دستگاه های موثر در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح و 
تصمیمات الزم جهت تسهیل در روند ها اتخاذ شود. رئیس کل دادگستری 
اس��تان یزد با اشاره به گزارش رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد 
مبنی بر ۷۰ درصد ساخت و ساز بدون پروانه و ۲۰ درصد تخلفات ساخت 
و ساز افراد واجد پروانه در استان بر ورود جدی مراجع متولی در این حوزه 
تاکید و بر استفاده از ظرفیت قوی مهندسی در استان تصریح کرد: وضعیت 
کنونی تخلفات س��اخت و ساز در اس��تان در شان مردم و شهری با این 
قدمت طوالنی در حوزه معماری سنتی و اسالمی نیست.وی اظهار داشت: 
باید با کار فرهنگی و رسانه ای اثرگذار ذهنیت مردم را نسبت به نقش و 

عملکرد نظام مهندسی در حوزه نظارت بر ساخت و سازها با مالحظات 
تسهیل گرانه تغییر داد.دهشیری با اشاره به آمادگی دستگاه قضا جهت 
حمایت از نظام مهندسی در خصوص انجام و اعمال تکالیف قانونی خود 
گفت: معرفی و تشویق مهندسین ناظر، کارفرمایان و همشهریانی که طبق 
قانون اقدام به ساخت و ساز می کنند می تواند گام موثری در راستای ترویج 
فرهنگ سازی و اعمال مقررات ملی ساختمان باشد.وی آرای صادره در 
کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی دیگر از چالش های پیش روی استان دانست 
و افزود: وجود بیش از یک هزار رای اجرا نشده که قدمت برخی از آن ها 
به ۲۰ سال می رسد مشکالتی زیادی را برای مدیریت شهری و شهروندان 
ایجاد کرده است.دهشیری گفت: جلسات مستمری در این راستا برگزار و 
مقرر شد با درخواست خود مالکین پرونده ها مجدد بررسی و در صورت 
امکان با لحاظ اصول ۳ گانه فنی، شهری و بهداشتی و رعایت آیین نامه 
۲۸۰۰ به لحاظ تغییر موضوع تخلف سابق، مورد بازبینی با رویکرد حل 
مشکل شهروندان و شهرداری گردد.وی بر لزوم انجام کار علمی و تخصصی 
مشترک بین دو مجموعه تاکید کرد و گفت: انتشار کتابی از آراء تخصصی 
در حوزه س��اختمان در قالب سلسله کتاب های چهل رای چهل تجربه 
می تواند اقدامی مثبت در آشنایی مهندسین با آراء قضائی در حوزه تخلفات 

ساختمانی و مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی آنان باشد.

<تحقق دستور و اجرای مصوبه سفر رئیس قوه قضائیه به یزد
از سوی دیگر پروژه ساخت ساختمان دادگاه عمومی بخش نیر از محل 
اعتبارات سفر رئیس قوه قضائیه در شهریور ماه سال جاری به استان یزد با 
حضور رئیس کل دادگستری استان و مقامات محلی آغاز شد.رئیس کل 
دادگستری  استان یزد در آیین کلنگ زنی پروژه ساخت دادگاه عمومی 
بخش نیر گفت:فعالیت دستگاه قضا در بخش نیر از سال ۱۳۷۹ به صورت 
دو روز در هفته آغاز و در طول این س��ال ها فراز و نشیب های بسیاری را 
طی کرده است.وی افزود: در سفر حجت االسالم رئیسی، رئیس سابق قوه 
قضائیه، به استان یزد، ساخت این پروژه مصوب و اعتباری به آن تخصیص 

یافت اما متاس��فانه به دلیل ضرورت اتم��ام پروژه های نیمه تمام از از 
اولویت ساخت خارج شد. دهشیری تصریح کرد: در سفر اخیر حجت 
االس��الم اژه ای رئیس قوه قضائیه به اس��تان این پروژه مجدد مطرح و 
با نگاه راهبردی معظم له و توجه ایش��ان به مناطق کمتر برخوردار با 
احداث این پروژه عمرانی با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال موافقت شد.وی 
افزود: پس از تصویب طرح نقشه اجرایی، بخشی از اعتبار آن تخصیص 
و امروز ش��اهد به بار نشستن آن هستیم.رئیس شورای قضائی استان 
گفت: این پروژه از دس��تاوردهای س��فر رئیس قوه قضائیه و اعتبار آن 
از محل اعتبارات خاص با مس��احت بی��ش از ۴ هزار متر مربع تامین 
شده است.رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: این پروژه با 
زیربنای۱۱۰۰ متر در دو طبقه با ۱۶ اتاق و با پیش بینی افزایش۳ شعبه 
که در مدت کمتر از دو سال اجرا خواهد شد.وی افزود: فضای فیزیکی 
اس��تاندارد و مناسب با س��ختی کار قضا و لحاظ شرایط آب و  هوایی 
یکی از مقدمات دادرس��ی عادالنه و از لوازم رعایت تکریم ارباب رجوع 
و همکاران قضائی و اداری اس��ت که این پروژه با همین هدف و ایجاد 
فضایی آرام و محیطی دلنشین در بخش نیر در حال ساخت می باشد.

شایان ذکر است در این مراسم امام جمعه موقت، فرماندار و بخشدار و 
سایر مقامات محلی نیز حضور داشتند.

<کلنگ زنی و آغاز احداث ساختمان دادگستری شهرستان بهاباد
همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی 
دادگستری و جمعی از مسئوالن محلی، کلنگ زنی وآغاز احداث ساختمان 
دادگستری شهرستان بهاباد انجام شد.رئیس کل دادگستری استان یزد در 
این آیین گفت: این ساختمان در متراژ ۱۴۰۰ متر مربع با اعتبار مصوب ۱۷ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد احداث 
می شود.غالمعلی دهشیری افزود: این ساختمان در سه طبقه و زمینی به 
مساحت ۵ هزار و ۱۰۰ متر مربع که دارای ۲۴ اتاق مناسب اداری و امکان 
دایر نمودن ۵ شعبه را خواهد داشت، تحت نظارت اداره فنی و مهندسی 

قوه قضائیه احداث خواهد شد.

 ذخیره آبی سد کرج ۱۴ درصد؛ 
طالقان ۳۵ درصد

 ثبت بیش از 20 هزار ازدواج دختران
 کمتر از 15 سال از بهار تا پاییز امسال

 رئیس کل دادگستری استان یزد:

تعارض منافع یکی از چالش های پیش روی نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و ساز است

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

آمار موارد ابتال به کرونا دو هفته هست که روند 
سریع  آن  افزایش  سرعت  اما  دارد،  افزایشی 
می تواند  افزایشی  روند  این  این که  نیست؛ 
این که  اول  دارد،  جواب  دو  باشد  نگران کننده 
افزایش  با  باالخره  چراکه  است،  نگران کننده 
موارد ابتال مواجه هستیم و با کاهش ایمنی در 
بیشتری  افزایش  می تواند  ابتال  موارد  جامعه 
داشته باشد. دوم این که نگران کننده نیست، 
چراکه باید قبول کنیم کرونا جزوی از زندگی ما 
است، مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا باید این 
بیماری را بپذیریم، لذا نباید زندگی عادی ما را 
مختل کند، در این شرایط اگر کسی عالئمی هم 
دارد حتما در خانه بماند تا دوره قابلیت انتقال 

ویروس یعنی۵ روز بعد از ابتال تمام شود

»تدروس آدهانوم قبریسوس«، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت )WHO( روز سه شنبه اعالم کرد که همه گیری کووید - 19   
تا پایان سال جاری میالدی )2023(، دیگریک »وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی« در نظر گرفته نخواهد شد.به گزارش 
ایسنا به نقل از راشاتودی، تدروس در سخنرانی خود در دانشگاه میشیگان گفت که مطمئن است در مقطعی از سال جاری 
می توانیم بگوییم که وضعیت بیماری کووید19 به عنوان یک نگرانی س�المت عمومی در س�طح بین الملل و به عنوان یک 
بیماری همه گیر به پایان رس�یده است.دبیرکل سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد که تعداد مرگ و میرهای گزارش 
شده در هفته اکنون کمتر از زمانی است که این سازمان برای اولین بار سه سال پیش در 11 مارس 2020 از کلمه »همه گیری« 
برای توصیف شیوع کووید19 استفاده کرد.تدریس تاکید کرد که اگرچه ممکن است این بیماری همه گیر در سال جاری به 
پایان برسد، اما مهم است به یاد داشته باشیم که نزدیک به هفت میلیون نفر در جهان بر اثر این ویروس جان خود را از دست 
داده اند و از شیوع آن درس بگیریم.او گفت: اگر این کار را نکنیم، چرخه وحشت و غفلت را که نشانه نوع واکنش جهانی به 

همه گیری ها برای دهه ها بوده است، تکرار خواهیم کرد.
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