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 دولت 

 پلیس 

 محیط زیست

 نگاه شهروندی 

 حمل و نقل  بهداشت 

وزیر کار مطرح کرد
ایجاد بیش از یک میلیون 

فرصت شغلی در سال آینده
مرتضوی گفت: رفع فق��ر یکی از اولویت های 
دول��ت و نظام اس��ت و م��ا در وزارت کار این 
اولویت را حتما دنبال می کنیم.س��ید صولت 
مرتضوی وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
درب��اره اولویت های وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در س��ال ۱۴۰۲، اظهار کرد: اولویت 
اول ما ایجاد اش��تغال اس��ت و اولویت بعدی 
بازنشس��تگی  اص��اح س��اختار صندوق های 
و اولوی��ت س��وم افزایش بهره وری ت��ا نهایتا 
خروجی آن توس��عه معیش��ت مردم باشد. به 
گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، وی همچنین 
تاکید کرد: رفع فقر یکی از اولویت های دولت 
و نظام اس��ت و ما در وزارت کار این اولویت را 
حتما دنب��ال می کنیم.مرتضوی درباره امکان 
ایجاد۱ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۲، 
تصریح کرد: ایجاد این میزان از اشتغال وعده 
رئیس جمهور اس��ت و ما باید تاش کنیم که 
ن��رخ بیکاری را کاهش دهیم. حتما در س��ال 
آینده بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد 

می کنیم.

علت بیشتر تصادفات
 در پایتخت چیست؟

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران گفت: 
بیش��ترین عدد تصادفات مربوط به عدم توجه 
ب��ه جلو ب��ا ۴۸ درص��د از کل آم��ار تصادفات 
است.س��رهنگ جوانبخت در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران اظهار کرد: عدم توجه به جلو در دل 
خود طیف وسیعی از علت های تامه مختلفی را 
در بر می گیرد که خوردن و آشامیدن، استعمال 
دخانیات و اس��تفاده از تلفن همراه، صحبت با 
سرنشینان و عجله و شتاب های بی مورد که از 
همه آن ها مهم تر خستگی و خواب آلودگی که 
بیش��ترین علل تصادفات در ایام نوروز هستند.

س��رهنگ جوانبخت بیان کرد: عامل خستگی 
و خ��واب آلودگی در رتبه بن��دی عدم توجه به 
جلو در تصادفات نوروزی بس��یار اهمیت دارد 
چه عزیزانی که در جاده ای مس��افرت می کنند 
و خسته و خواب آلود هستند و چه افرادی که 
در شهر هستند و به مهمانی های می روند که 
تا آخر ش��ب ادام��ه دارد.وی تاکید کرد: وقتی 
دیر موقع به من��زل باز می گردند که برای این 
دو طیفی که نام برده ش��د خس��تگی و خواب 
آلودگی مهم اس��ت؛ خواه��ش داریم رانندگان 
به این نکته مهم و اساس��ی که باعث تصادفات 

زیادی نیز می شود توجه داشته باشند.

منابع متحرک؛ منشا حدود ۶۰ درصد 
آلودگی هوا در کالنشهرها

معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع مشارکت 
همه مردم برای حفظ محیط زیس��ت بر اساس 
اصل پنجاهم قانون اساسی ضروری است، گفت: 
دولت ها به تنهای��ی نمی توانند در حفظ محیط 
زیست کشور موفق باشند و مردم بهترین کسانی 
هس��تند که می توانن��د از محیط زیس��ت خود 
حفاظت کنند. به گزارش ایس��نا، علی ساجقه 
با اش��اره به مشکل پسماند در کشور، گفت: برای 
حل مشکل پسماند در سراوان در شمال کشور، با 
همکاری وزارت کشور برنامه عمل چهارساله و ده 
ساله تدوین شده و طبق آخرین بازدید انجام شده 
این طرح پیشرفت خوبی داشته است. وی موضوع 
آلودگی هوا را یکی دیگر از معضات محیط زیست 
کش��ور عنوان کرد و افزود: در بحث حمل و نقل 
عمومی اقدامات خوبی در حال انجام است و ۱۰۰ 
دستگاه اتوبوس برقی ساخت شرکت خودروسازی 
ایران خودرو دیزل و هزار دس��تگاه نیز سفارش از 
خارج توس��ط شهرداری تهران به ناوگان حمل و 
نقل عمومی شهر تهران افزوده خواهد شد.ساجقه 
همچنین با اشاره به ارائه سیاهه انتشار آالیندگی 
برای ۹ کان شهر کشور و پیگیری این موضوع، 
اظهارکرد: حدود ۶۰ درصد آلودگی هوا در کان 
شهرها مربوط به منابع متحرک است و پروسه رفع 
این آلودگی زمان بر بوده و سعی بر این است که در 
این حوزه به صورت کمی اقدام کنیم و این موضوع 
را در دس��تور کار داریم. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت از دیگ��ر موضوعات مهم محیط 
زیس��ت را وضعیت تاالب ها در کشور عنوان کرد 
و گفت: طرح احی��ای تاالب ها را برای تاالب های 
بزرگ کشور که ذخایر آبی کشور هستند آماده و 
جداول حقابه محیط زیستی آنها را به وزارت نیرو 
اعام کرده ایم. وی در بخشی دیگر از سخنان خود 
با اشاره به موضوع مهم مشارکت همه مردم برای 
حفظ محیط زیست بر اساس اصل پنجاهم قانون 
اساسی، گفت:  محیط زیست میراث آتیه ما و بین 
نسلی است و همه ما مکلف به حفظ آن هستیم و 
در این حوزه باید از ظرفیت های مردم برای حفظ 

محیط زیست کشور استفاده کنیم.

تعامل مشترک کالنتری۱۱۰ 
شهدا و شهرداری

در ایام نوروز که بیشتر مردم به مسافرت می روند، 
دغدغه فراج��ا برقراری نظم، امنیت و محافظت 
از اموال هموطنان می باش��د. بر این اساس اقدام 
مش��ترکی مابین شهرداری و فراجا که با حضور 
مهندس علی زیاری، شهردار ناحیه یک منطقه 
۱۴ و س��رهنگ رضا حیدری، ریاست کانتری 
۱۱۰ ش��هدا به همراه معاون��ان در محل حوزه 
اس��تحفاظی انجام ش��د که با گفتگو نسبت به 
بررس��ی مشکات ش��هروندان و استقرار نیروی 
ویژه پلیس در ایام عید به مناسبت برقراری نظم 
و امنیت بیشتر ش��هروندان در پازای پیاده راه 
امیرکبیر و س��طح محدوده ناحیه انجام شد، که 
این کار مورد توجه و رضایت ساکنان منطقه قرار 
گرفت و مراتب تش��کر و قدردانی خود را از این 

اقدام مشترک اعام کردند.
علی - خبرنگار اجتماعی

 افزایش ابتال به کرونا
 با رعایت نکردن

 شیوه نامه های بهداشتی
معاون درمان وزارت بهداشت گفت:سیر بیماری 
کرونا افزایش��ی شده اس��ت و مردم باید زدن 
ماسک به خصوص در فضا های بسته را جدی 
بگیرند.به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ سعید 
کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در 
هفته جاری به تعداد بیماران کرونایی شناسایی 
ش��ده نسبت به هفته گذش��ته در بخش های 
سرپایی و بستری در کشور اضافه شده است.

به گفت��ه وی افزایش آمار بیماران کرونایی به 
دلیل کاهش میزان رعایت دس��تورالعمل های 
بهداشتی در کشور است. کاهش سطح ایمنی 
افراد نیز باعث افزایش سیر بیماری در کشور 
می شود.او بیان کرد: با بررسی های انجام گرفته 
شده بر روی بیماری کرونا، سیر بیماری در این 
هفته نسبت هفته های گذشته جدی تر و آمار 

بیماران افزایشی بوده است.

متروی تهران - پرند
 تا خرداد ۱۴۰۲ آماده می شود؟

مدیرعامل متروی تهران آخرین وضعیت خط 
متروی پرند را تشریح کرد.محسن هرمزی در 
گفتگو با ایسنا، در مورد سرانجام خط متروی 
ته��ران - پرند با بیان اینک��ه در بازدید رئیس 
جمهور از متروی شهر جدید پرند قول دادیم 
خط متروی پرند را تا سوم خردادماه سال آینده 
تحوی��ل دهیم، گفت: آنجا اعام کردیم که به 
سه شرط می توانیم خط متروی پرند را تا روز 
سوم خردادماه ۱۴۰۲ تحویل دهیم؛ شرط اول 
ما تأمین فیدرهای۷.۵ مگاوات با کمک وزارت 
نیرو از نیروگاه پرند بود که هنوز در مورد تأمین 
برق خط متروی پرند به جایی نرس��یده ایم. 
مدیرعامل ش��رکت متروی تهران اضافه کرد: 
همچنین اعام کردیم که بودجه سال ۱۴۰۱ 
متروی پرند که ۲۲۷ میلیارد تومان اس��ت به 
صورت ۱۰۰ درصد تخصیص داده ش��ود، چرا 
که تاکنون فق��ط ۴۵ میلیارد توم��ان اعتبار 
داده شده است. این مهم تا کنون انجام نشده 
و این در حالی اس��ت که س��ال جاری تا چند 
روز دیگر به پایان می رسد و ما در نظر داشتیم 
این پول را بابت پیش پرداخت خرید تجهیزات 
تخصیص دهیم. وی اضافه کرد: شرط سوم ما 
حل مش��کل اماک بود که قرار بود در قالب 
واگذاری زمی��ن به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان، 
ب��ه این پروژه تزریق ش��ود؛ اما ت��ا امروز فقط 
۱۱۷ میلی��ارد توم��ان از این مح��ل به پروژه 
اختصاص یافته است و دقت داشته باشید که 
برای تکمیل خط متروی پرند به حدود ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نی��از داریم که پرداخت 
این پ��ول جزو تعهدات دولت اس��ت.به گفته 
مدیرعامل متروی تهران، تصور می کردیم که 
در بودجه س��ال آینده کشور اعتبار خوبی به 
متروی پرند اختصاص یابد که این طور نشد. 
از رئیس جمهور می خواهیمیا در بودجه ۱۴۰۲ 
اصاحاتی داشته باش��ند و یا با دستوری ویژه، 
مشکل تأمین منابع مالی الزم برای تکمیل خط 
متروی پرند را حل کنن��د. هرمزی در پایان در 
مورد سرانجام اوراق مشارکت متروی تهران نیز 
با بیان اینکه ما از وزارت کشور درخواست ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان اوراق مشارکت داشتیم؛ اما در حال 
حاضر تنها با ۱۳۰۰ میلیارد تومان موافقت کرده 
اند، گفت: این در حالی است که در سال جاری 
اجازه انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
را داش��تیم؛ یعنی سال آینده باید کمتر از سال 
جاری اوراق منتش��ر کنیم و این در حالی است 
ک��ه ۵۰۰ میلیارد تومان را نیز باید بابت اورهال 
ناوگان هزینه می کنیم. به همین دلیل از دولت 
می خواهیم که سقف انتشار اوراق مشارکت مترو 

را افزایش دهد.

9 اجتماعی

»گاهی مرگ و میرهایی در کش��ور داریم که اگر نیرو داش��تیم این 
مرگ و میرها اتفاق نمی افت��اد«؛ این صحبتهاِی میرزابیگی، رئیس 
س��ازمان نظام پرس��تاری کشور، اس��ت. کمبود نیروی پرستار البته 
موضوع تازه ای نیس��ت ام��ا اینکه یک مقام مس��ئول صراحتا اعام 
می کند که کمبود نیروی پرس��تار روی برخ��ی مرگ و میرها تأثیر 
مستقیم داشته، قابل تأمل است. مسئله ی کمبود نیروی پرستار بیش 
از همه خود را در س��ال های ش��یوع کرونا نشان داد. وزارِت بهداشت 
ک��ه تا پیش از آن مواجهه اش با این مش��کل کج  دار و مریز بود، بعد 
از بحراِن کرونا دیگر نمی توانست به روال سابق عمل کند. به همین 
دلیل پرس��تاراِن خانه نشین را به کار فراخواند تا کمبوِد نیروی خود 
را در قالِب پرس��تاراِن تمدید طرح، خری��د خدمات، ۸۹ روزه و غیره 
جبران کند. ۱۷هزار پرستار آن دوران فراخوانده شدند و البته بعد از 
پایاِن بحران عذرشان خواسته شد.انتقادها به رویه ی غیرمنصفانه ی 
وزارِت بهداشت در کنار گذاشتِن پرستاراِن فراخوانده ی شده ی دوراِن 
کرونا، سبب شد تا مسئوالن از جذِب این۱۷هزار پرستار بگویند. دهم 
دی ماه سال جاری، در آستانه ی وروِد موج هشتم کرونا، در جلسه ی 
ستاد ملی کرونا، مقرر شد تا کمیته یمنتخبی به دستور رئیس جمهور 
تشکیل ش��ود و مقررات جذب این۱۷هزار پرستار را تبیین کند. در 
آن زمان عده ای با خوش بینی نس��بت به جذب پرس��تاران صحبت 
می کردند و عده ای دیگر نیز آن را ادامه ی وعده و وعیدهای بی نتیجه 
می دانس��تند. ظاهرا ن��گاهِ گروه دوم به واقعی��ت نزدیکتر بود؛ آنطور 
که رئیس س��ازمان نظام پرستاری در آخرین اظهاراتش گفته، برای 
تشکیِل کمیته ی مورد نظر مقاومت ها بسیار است. میرزابیگی گفته: 
»چرا به وعده ها عمل نمی کنند؟ آقای رئیس جمهور در آخرین جلسه 
ستاد ملی کرونا گفتند بین سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت 
بهداشت و سازمان نظام پرستاری کارگروهی تشکیل شود که تکلیف 
این افراد مشخص شود، اما چرا دو نهاد دیگر این کارگروه را تشکیل 
نمی دهند؟«وعده ه��ا در مورِد جذب پرس��تار البته محدود به جذِب 
این۱۷هزار پرستار نمی شود؛ وزارِت بهداشت همان بهمن ماه از جذب 
۲۵هزار نیرو خبر داد که به گفته ی میرزابیگی »در عمل هنوز اتفاقی 
نیفتاده است«. تحقق این وعده نیز البته نمی تواند اقداِم چندان موثری 
در جهِت جبراِن کمبوِد پرس��تار باشد، چراکه به گفته ی میرزابیگی 
این تعداد قرار اس��ت برای »تخت ها و بیمارستان های تازه تأسیس« 
جذب ش��وند و قرار نیس��ت کمبود قبلی را جبران کنند. همچنین 

آنطور که رئیس سازمان نظام پرستاری می گوید: از ۲۵هزار نیرویی 
که قرار است جذب شوند »تنها ۵۰درصد کارکنان بهداشتی - درمانی 
هس��تند که از همین تعداد نیز دوباره ۵۰درصد قرار اس��ت پرستار 
باشند که ش��امل جذب حدود ۵ هزار پرستار می شود«. میرزابیگی 
ج��ذِب این تعداد را به »یک لیوان آب در مقابل یک کویر تش��نه« 
تشبیه می کند و با انتقاد از جوسازی های وزارت بهداشت در خصوص 
جذب ۲۵هزار نفر می گوید: »اینکه دوستان وزارتخانه می گویند مجوز 
استخدام برای۲۵هزار پرستار است، درست نیست و نباید این کار به 
اسم پرستاری تمام شود و سهم آن ها این تعداد باشد؛ کاری نکنید که 
به نام پرستاران باشد ولی به کام دیگران تمام شود«. کمبود بودجه 
به زعم مسئوالن، خاصه مدیران سازمان امور استخدامی، مهم ترین 
دلیل برای عدم جذِب پرستار است؛ اما سوال این است که اگر کمبوِد 

بودجه داریم چرا سقف کارانه ی پزشکان از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ 
میلیون تومان یک شبه افزایش پیدا می کند اما برای جذِب نیرویی که 
مستقیم با جاِن مردم سروکار دارد به وعده و وعید بسنده می شود؟ 
وضعیِت تأسف باری که رئیس س��ازمان نظام پرستاری از آن سخن 
می گوید که »برخی مرگ و میرها در کشور نتیجه ی کمبوِد پرستار 
است« را چگونه می توان با عبارِت همیشگِی »کمبوِد بودجه« توجیه 
کرد؟! به گفته ی شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، وضعیِت کمبوِد 
پرستار قدیمی و تعادل بین ورودی و خروجی سالهاست از بین رفته 
است. ساالنه چیزی حدود ۵ – ۶هزار پرستار بازنشسته می شوند که با 
تعداد پرستارانی که مهاجرت می کنند و یا کار را کنار می گذارند۷ – ۸ 
هزار پرستار می شود. این در حالیست که ورودی های به صفر رسیده 
است؛ طی۷ – ۸ سال گذشته تنها در سال ۹۹یک آزمون استخدامی 
برگزار و ۱۳هزار پرس��تار جذب ش��د و دیگر هیچ. با مسئله ی مهم 
کمبود نیروی پرس��تار، منفعل برخورد می شود. برخی به جای آنکه 
این مش��کل را با استخداِم هر ساله ی نیرو جبران کنند و حواسشان 
به برقراری تعادل بین ورودی و خروجی باش��د، رویه ی همیشگِی به 
کارگیرِی نیروی کار ارزان و افزایِش شیفتهای کارِی نیروهای موجود 
را پیاده می کنند. به گزارش ایلنا،چندی پیش جمعی از دانشجویاِن 
سال آخر پرستاری خبر دادند که »برخی کلینیک ها آگهی جذب نیرو 
از میان دانشجویان پرستاری منتشر کرده اند؛ ساعت کار از یک ظهر تا 
هشت شب است، اما برای هر ساعت کار سخت، فقط ده هزار تومان 
پرداخت می کنند!« این پرس��تاران که به گفته ی خودشان کارِ یک 
پرستارِ تمام وقت را انجام می دهند در پایاِن ماه فقط دو میلیون تومان 
حقوق می گیرند. آن ها می پرسند: »چرا مراکز درمانی از نیازهای مالی 
دانشجویان پرستاری سوءاس��تفاده می کنند؟!« پرستارانی که برای 
انجاِم کارِ س��خت تنها دو میلیون تومان حقوق می گیرند نمی توانند 
آنطور که باید برای بیماران مایه بگذارند. از پرس��تارانی که به دلیِل 
کمبود نیرو مجبورند ش��یفت های طوالنی مدت بایستند و ساعت ها 
کار مداِم سخت انجام دهند، نمی توان انتظار داشت که کارشان را با 
کیفیت انجام دهند. در کنارِ بی توجهی مسئوالن به استخدام نیروی 
پرستار، مهاجرِت پرستاران به دلیِل کار سخت، مشکِل کمبوِد نیرو را 
دو چندان کرده اس��ت. در چنین شرایطی است که باید صحبتهای 
میرزابیگی را جدی گرفت: »گاهی مرگ و میرهایی در کشور داریم 

که اگر نیرو داشتیم این مرگ و میرها اتفاق نمی افتاد.«

 یک واقعیِت تلخ؛ اگر پرستار به اندازه  کافی داشتیم، 

برخی مرگ و میرها اتفاق نمی افتاد!

آخرین خبرها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران 
به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد.به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیر 
و نمایندگان گروه های کارفرمایی و کارگری کماکان در حال برگزاری است و مذاکرات در خصوص تعیین 
سبد معیشت کارگران بوده و هنوز اعضای شورای عالی کار به بحث داغ دستمزد ورود نکرده اند.طبق آخرین 
اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین 
شده است، در حالی که پیش تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان 
اعام شده بود.به نظر می رسد نشست کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقام کاالیی در این 
زمینه تاثیرگذار بوده است.حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار، تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید 
برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می گوید پیشنهاد من این است که با توجه به 
روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک  به ۵۰ درصد اعام شده و همچنین شاخص 
خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران 
و مشموالن تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.به 
گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت 
کارگران برای سال آینده حفظ شود.این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه سازی حقوق کارگران با 
کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا 
باید برای کارگران هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و 
دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.رئیس مجلس شورای اسامی امروز اعام کرد که حقوق 
کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه ای 
باشد که قدرت خرید باال رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند.اما محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسامی گفت: حقوق کارگری موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در 
صنایع مختلف است که حتما باید به گونه ای باشد که قدرت خرید باال رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند 
 و زندگی اداره کنند، اما طبیعتا واحدها و کارخانه هایی که سختی کار و آلودگی محیطی دارند، باید ویژه تر

 دیده شوند.

یک باستان ش��ناس از تخریب کامل دو عمارت ش��اخص تاریخی در شهرستان نرماشیر کرمان به خاطر 
س��اخت پارکینگ خبر داد.به گزارش ایس��نا، در حاش��یه جنوبی جاده بم � زاهدان، در شمال روستای 
حس��ین آباِد پشتروِد شهرستان نرماشیر)استان کرمان(، سه عمارت شاخص وجود داشت که در روزهای 
اخیر دو بنا از آن ها با بولدوزر به کلی تخریب شده است. به گفته قادر شیروانی �  باستان شناس � تخریب این 
آثار توسط دهیاری روستای حسین آباد و به منظور ایجاد پارکینگ در ورودی روستا انجام شده است.این 
بناها که به خاطر نقشه چلیپایی به »چهار در« معروف بودند در دهه ۱۳۴۰ از سوی »مرکز باستانشناسی 
ایران« مورد بررسی قرار گرفته بودند.شیروانی همچنین گفت:  پیش تر به تخریب های شهر کهن نرماشیر 
و دادخواهی میراث دوستان منطقه در این زمینه پرداخته بودم، ولی متاسفانه واکنش مناسبی از سوی 
میراث فرهنگی اس��تان دیده نشد.نرماش��یریکی از شهرستان های شرقی استان کرمان است که از اواخر 
دهه ۱۳۸۰ با جدا شدن از بم به شهرستان مستقلی تبدیل شد.فعاالن محیط زیست و میراث فرهنگی 
بر این باورند که این منطقه به خاطر اقلیم خشک و برخورداری از اقتصاد تک محصولی کشاورزی شرایط 
ش��کننده ای دارد و توس��عه در آن بدون توجه به حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و طبیعی به شدت 
مخرب خواهد بود و تخریب آثار و دارایی های فرهنگی اقدامی ضدتوسعه است.شیروانی � باستان شناس � 
همچنین گفت: عمارت های »چهار در« به خاطر قرار داشتن در کنار جاده ترانزیت مهم کرمان- سیستان 
می توانست مرمت و حفاظت شود و به عنوان ایستگاهی فرهنگی در مسیر جاده مورد بهره برداری فرهنگی 
و رفاهی قرار گیرد و برای روستای حسین آباد نرماشیر نیز اعتبار فرهنگی و اقتصادی به همراه بیاورد.در 
ماه های اخیر اخباری نیز درباره تخریب بخشی از شهر کهن نرماشیر )ویرانه های ُچغوک آباد( منتشر شده 
بود. نرماش��یر در سده چهارم هجری یکی از پنج کوره یا ایالت کرمان به شمار می آمد. این شهر از عصر 
ساسانی تا اواخر تیموری گسترش داشته، اما در دوره صفوی از رونق افتاده. با این وجود محوطه ساسانی 
� اسامی نرماشیر هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشده است. فریدون فعالی  � مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان � در دی ماه۱۴۰۱ پس از تخریب هایی که در شهر کهن نرماشیر 
اتفاق افتاد، درباره حفاظت نکردن و رها شدن این محوطه تاریخی، گفته بود:  »تا زمانی که ضوابط ثبت 

محوطه و منطقه انجام نشود قاعدتاً نمی توان ضابطه ثبت میراث ملی را در خصوص منطقه اجرا کرد. 

نایب رئیس هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق و تفحص از ستاد احیای 
دریاچه ارومیه با بیان بخشی از ایرادات سد کانی سیب؛ گفت: سد کانی 
سیب با تمام معایبی که به همراه داشته محاسنی همچون جلوگیری از 
هدر رفت آب، زمینه تقویت گردشگری، شیات و کشاورزی و افزایش 
آب های زیرزمینی را در پیرانشهر به همراه داشته است و از همه مهمتر 
مانع خروج آب از کشور می شود.جال محمودزاده در گفت و گو با خانه 
ملت در مورد برداش��ت های بی��ش از اندازه آب جاری ش��ده از کانال 
کانی س��یب به سمت دریاچه ارومیه؛ گفت: کانی سیب و رودخانه زاب 
حدود یک میلیارد مترمکعب آورده آب خواهند داشت؛ اما ظرفیت سد 
کانی سیب به تنهایی حدود ۲۲۰میلیون متر مکعب است که از این رقم 
حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب آن قابل برداش��ت است.نماینده مردم 
مهاباد در مجلس شورای اسامی افزود: با احداث سد کانی سیب مقرر 
شد حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب از آب آن به سمت دریاچه ارومیه 
جاری شود اما به علت نیمه تمام بودن طرح انتقال آب از کانی سیب 
قرار شد حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب از رودخانه »بادین آباد« به 
سد کانی سیب انتقال داده شود که متاسفانه این پروژه حدود ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی را به دنبال داشته است با این اعداد و ارقام مشخص 
ش��ده که حدود ۸۰ درصد این انتقال آب هنوز جاری نش��ده اس��ت و 
همچنین قرار بود ۱۲۰ میلیون متر مکعب از رودخانه»خرپاپ« به سد 
کانی سیب انتقال داده شود که متاسفانه این پروژه هم هنوز از پیشرفت 
فیزیکی الزم و کافی برخوردار نبوده است. در حال حاضر اگر منابع آبی 
کافی باشد حداکثر حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال از کانی 

سیب به دریاچه ارومیه می توان انتقال داد.

<امید به احیای دریاچه ارومیه به واسطه کانی سیب کم است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، در مورد انتقال ۶۰۰ 
میلی��ون مترمکعب آب از کانی س��یب به دریاچه ارومیه؛یادآور ش��د: 
طبق اخبار منتش��ر ش��ده از وزارت نیرو قرار بود حدود ۶۰۰ میلیون 
مترمکعب آب به دریاچه ارومیه با اجرای تونل کانی سیب در ماه های 
آتی منتقل شود که امروز این رقم به ۳۰۰ میلیون متر مکعب کاهش 
داشته است؛ متاسفانه سد کانی سیب دارای ایرادات و اشکاالتی است 
که امید به احیای دریاچه به واس��طه آن کم است. نایب رئیس هیئت 
رئیسه کمیسیون تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان 
بخشی از ایرادات سد کانی سیب؛یادآور شد: زمانی که سد کانی سیب 
در سال ۹۰ مورد مطالعه قرار گرفت در تراز ۱۳۷۲ بود اما امروز که به 
بهره برداری رسیده است در تراز ۱۳۶۹ قرار دارد، از انتقال۶۰۰ میلیون 

متر مکعب آب خبری نیست چرا که سایر پروژه ها تکمیل نشده  اند.
تغییر قطر کانی سیب در انتقال آب تاثیر می گذارد

وی با تاکید به اینکه قطر تونل کانی سیب را کوچک در نظر گرفته اند؛ 
تصریح کرد: به دلیل ترک برداشتن بخشی از تونل؛ در داخل کانی سیب 
تونل دیگری احداث کرده اند که منجر به کوچکی قطر تونل در انتهای 
آن شد یعنی کانال کانی سیب با قطر۵/۶ متری به ۵/۴متر کاهش پیدا 
کرده است که همین مسئله منجر به کاهش حجم انتقال آب آن شده 
است وهمین مسئله آب ورودی به کانال های رو باز و رودخانه فصلی که 

به سمت دریاچه جاری می شود را کاهش داده است.

<اراضی اطراف کانال کانی سیب چرا توسط دولت خریداری شد؟
محمودزاده با اش��اره به خرید اراضی کش��اورزی اطراف کانی سیب، 
گفت: دولت حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کش��اورزی را از کش��اورزان 
اطراف سد کانی س��یب خریداری و تحت تملک خود درآورده  است 
که نیازی به خریداری آنها توس��ط دولت نبوده، چرا که هیچکدام از 
ای��ن اراضی زیر آب نرفته اند و فقط هزینه بیت المال بوده که در این 
راستا صرف شده است. با تمام تاش های صورت گرفته تا پایان سال 
تنها حدود ۸۰ میلیون متر مکعب می توان آب از طریق کانی س��یب 

به دریاچه انتقال دهند.

<آبگیری سد شتابزده صورت گرفت
عضو کمیس��یون کشاورزی در مجلس شورای اسامی؛ در ادامه اظهار 
داشت: مطالعات کارشناسی سد کانی سیب بنا به دالیلی نامعلوم تغییر 
پیدا کرد از همه مهمتر در نظر بگیریم این س��د به صورت شتابزده به 
بهره برداری و راه اندازی ش��د به گونه ای که بسیاری از بناهای احداثی 
قبلی وتیرهای برق بدون اینکه تخلیه شوند در داخل حوضچه سد زیر 
آب رفت��ه که بعد از کاهش حجم آب س��د خود را نش��ان می دهد در 
صورتی که این تخلیه و پاکس��ازی حوزه س��د باید قبل از آبگیری آن 

صورت می پذیرفت.

<هزینه کالنی صرف احیای کانی سیب شد
نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از سدس��ازی های متعدد در 
باالدست سد کانی سیب، یادآور شد: در باالی سد کانی سیب، سد گرده 
بن احداث ش��ده اس��ت که تنها فقط ۳۰ درصد آن به اتمام رسیده در 
صورتی که احداث چنین سدی اصا نیاز نبوده است چون حوضه آبریز 
سد کانی سیب بوده و آب در نهایت به حوزه کانی سیب جاری می شود؛ 
در سدهای کانی سیب، گرده بن و ُخرنج هزینه های کانی صرف تجهیز 
کارگاه و س��اخت ساختمان های تشریفاتی از جمله سالن اجتماعات، 
جلس��ات و.... شده اس��ت در صورتی که همه این هزینه ها می توانست 
در یکجا باشد، چون تمام این پروژه ها با هدف احداث سد کانی سیب 

و انتقال آب جهت احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته است.عضو مجمع 
نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسامی در ادامه 
احیای دریاچه شور آذربایجان را تنها به واسطه کانی سیب امکان پذیر 
ندانست و گفت: ما می توانیم از کانی سیب حداقل بهره برداری کنیم به 
بیانی نهایتا هر ساله ۸۰ میلیون متر مکعب و حداکثر اگر سال آبی خوب 
باشد حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب حدود یک ششم از آب پیش بینی 
ش��ده آن را بهره برداری کنیم؛ اگر به جای هزینه های اضافی همچون 
ساخت سد" گرده بن" روی آبیاری مدرن سرمایه گذاری می شد شاهد 

بهبود وضعیت دریاچه بودیم.

<آبیاری مدرن مسیری برای احیای دریاچه شور آذربایجان
وی ادامه داد: دش��ت های پایاب استان آذربایجان غربی که در حوضه 
آبریز دریاچه هستند از دیگر مباحثی است که باید به صورت جدی به 
آن بپردازیم، در حال حاضر در حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی مهاباد که 
پایین دس��ت سد و زیر کشت است و حدود ۷۰۰ هکتار در طول یک 
دهه زیر پروژه آبیاری مدرن قرار گرفته است، یعنی در فاصله زمانی یک 
دهه اخیر اگر همه اراضی پایین دست سد مهاباد آبیاری مدرن می شد به 
جای مصرف ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب، نیاز به ۵۰ میلیون مترمکعب 
برای آبیاری اراضی کشاورزی داشتیمیعنی۱۰۰ میلیون مترمکعب آب 

صرفه جویی می کردیم. 

<حقابه رود ارس به فراموشی سپرده شده است
محمودزاده با اش��اره به حقابه رود ارس، تاکید کرد: مقرر بود س��االنه 
ح��دود ۳۰۰ میلیون متر مکعب به عنوان حقاب��ه رود ارس به دریاچه 
ارومیه وارد شود این مسئله به گونه ای فراموش شده که حرفی از این 
حقاب��ه دریاچه ارومیه از رود ارس نمی زنند و وزارت نیرو چنان پرونده 
این مسئله را پنهان نموده که گویا چنین مهمی رخ نداده است و اصا 
قرار نبود چنین مس��ئله ای رخ دهد.نماینده م��ردم مهاباد در مجلس 
یازدهم، با انتقاد از بی توجهی به هدایت پساب های شهری تصفیه شده 
تبریز، ارومیه و آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه، تصریح کرد با انتقال 
پساب های تصفیه شده بخشی از نیاز آبی دریاچه ارومیه را تامین کرد 
همچنین وزارت نیرو می توانست به جای انتقال بخشی از آب زرینه رود 
ب��ه میزان۳۰۰ میلیون متر مکعب به تبریز و بناب این مقدار آب را به 
دریاچه ارومیه اختصاص دهد که کمکی برای احیای دریاچه باش��د و 
همچنین افزایش آبیاری مدرن بی تردید نقش پررنگی در کاهش بی آبی 
دارد.عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای 
اس��امی در پایان خاطرنشان کرد: سد کانی سیب با تمام معایبی که 
به همراه داش��ته محاسنی همچون جلوگیری از هدر رفت آب، زمینه 
تقویت گردشگری، شیات و کشاورزی و افزایش آب های زیرزمینی را 
در پیرانش��هر به همراه داشته است از همه مهمتر مانع از خروج آب از 

کشور می شود.
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کمبود بودجه به زعم مسئوالن، خاصه مدیران 
دلیل  مهم ترین  استخدامی،  امور  سازمان 
سوال  اما  است؛  پرستار  جذِب  برای عدم 
این است که اگر کمبوِد بودجه داریم چرا 
سقف کارانه ی پزشکان از ۶۰ میلیون تومان 
به ۱۲۰ میلیون تومان یک شبه افزایش پیدا 
می کند اما برای جذِب نیرویی که مستقیم 
با جاِن مردم سروکار دارد به وعده و وعید 

بسنده می شود؟


