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کاهش ارزش دالری دستمزد
 کارگران: قدرت خریدمان

 از دست رفته است
»هفته پیش ب��رای خرید یک مثقال زعفران به 
مغازه رفتم، گفت ۲۰۰ ه��زار تومان؛ این هفته 
رفتم بخرم گفت شده مثقالی۲۵۰ هزار تومان؛ 
 پرس��یدم چرا؛ گفت مگر نمی دان��ی دالر باالی

۵۰ هزار تومان رفته است.....« فاطمه محمدی، 
بازنشسته ی کارگری که قصد کرده بود با عیدی 
پایان سال خود، یک مثقال زعفران بخرد تا برای 
نوه هایش ش��له زرد بپزد، حاال پشیمان شده؛ او 
می گوید: »زعفران در قائن��ات به عمل می آید، 
آخر چ��ه ربطی ب��ه دالر دارد....« ربط داش��ته 
باشد یا نداشته باشد، بازار خود را با دالر تنظیم 
می کند؛ نه فقط کاالهای سرمایه ای مثل سکه و 
خودرو و ملک )به گواهی مش��اوران امالک، در 
هفته اخیر،یک جهش دوباره در قیمت آپارتمان 
و اجاره بهای آن داش��تیم فقط به این دلیل که 
دوباره دالر گران ش��ده(، بلکه کاالهای مصرفی 
حتی کاالهای وطنِی ساخت داخل با قیمت دالر 
خود را تنظیم می کنند؛ هر موج گرانی دالر که 
از راه می رسد، تمام کاالها و خدمات دوباره گران 
می ش��وند، از زعفران محصول قائنات گرفته تا 
آجیل و خش��کبار و فرش و ماشین لباسشویِی 
مونتاژی.از اواسط ۹۷ که شوک درمانی های ارزی 
آغ��از و کم کم مهار ب��ازار ارز از ریل خود خارج 
ش��د، قطار تورِم پیش رونده نیز به راه افتاد؛ حاال 
اما به گفته ی مازیار گیالنی نژاد )فعال کارگری(، 
»هر روز صبح که بیدار می شویم، قیمت دالر باال 
رفته و به تبع آن همه کاالها بازهم گران شده اند، 
در واقع گویا چیزی به نام ثبات ارزی حتی برای 
یک هفته و یک ماه وج��ود ندارد....«دالیل این 
بی ثباتی ش��دید و بی س��ابقه ی ب��ازار ارز هرچه 
باشد، آسیب های آن را کارگران، بازنشستگان و 
تمام مزد و حقوق بگیران با عایدی ثابت ماهانه 
متحمل می شوند؛ گیالنی نژاد توضیح سرراستی 
برای این مسئله دارد: »کارگران و بازنشستگان 
نه خانه و ماش��ین دارند که با گران شدن دالر، 
سرمایه هایش��ان بیشتر شود نه فروشنده کاالها 
و خدم��ات هس��تند که ب��ا باال رفتن ن��رخ ارز، 
محص��والت خود را گران کنن��د؛ فقط با هر بار 
گرانی، س��بد خریدش��ان خالی تر می شود.« به 
گزارش ایلنا، احسان س��هرابی )فعال کارگری( 
نیز حاد شدن بحران معیشت کارگران از ابتدای 
امس��ال را محصول سیاسِتیارانه زدایی می داند و 
معتقد است؛ در مرحله ی بعد شوک های پیاپی 
ارزی، ق��درت خری��د کارگ��ران را تحلیل برد: 
»دولت در ابتدای س��ال اع��الم کرد فقط چهار 
کاالی اساس��ی گران می ش��ود؛ امروز اما برآیند 
آن گرانی ها را در سبد خرید کارگران می بینیم؛ 
قیمت هیچ کاالیی کمت��ر از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد 
گران نشده؛ و نکته اینجاست که ظاهراً آزادسازی 
قیمت ها مشکل کسری بودجه را حل نکرد؛ فقط 
فرودستان متضرر ش��دند!«وقتی اوضاع اینگونه 
اس��ت و میان نرخ دالر و قیم��ت تمام کاالها و 
خدمات یک رابطه مس��تقیم علی برقرار است، 
باید ق��درت دالری دس��تمزد کارگ��ران حفظ 
ش��ود، هرچند قدرت ریال��ی آن نیز هیچ زمان 
حفظ نشده اس��ت؛ نگاهی به افول قدرت خریِد 
دستمزِد کارگران در ماه های سپری شده از سال 
جاری بیندازیم، با این توضیح که »قدرت واقعی 
خرید دستمزد« با توجه به شرایط توصیف شده 
در باال، به زبان س��اده می شود »در هر ماه چند 
دالر حقوق می گیریم«.در اس��فند سال گذشته 
)روزهای پایانی اس��فند ماه(، باالترین نرخ دالر، 
۲۷ ه��زار و ۶۰۰ تومان ثبت ش��ده اس��ت؛ به 
این ترتیب، اگر حداقل دس��تمزد را با احتساب 
تمام متعلقات، ۷ میلیون تومان در نظر بگیریم، 
دس��تمزد ماهانه کارگران در پایان اسفند سال 
گذش��ته، حدود ۲۵۳ دالر بوده است.در هشتم 
اسفند ماه امسال، با گذشت یازده ماه از سال که 
حداقل دس��تمزد در این مدت کامالً ثابت مانده 
اس��ت، قیمت دالر در صرافی های تهران حدود 
۵۷ هزار تومان اس��ت؛ به این ترتیب، دستمزد 
۷ میلیون تومانی کارگران حداقل بگیر در اسفند 
م��اه، ب��ه ۱۲۲ دالر تنزل یافته اس��ت. در واقع 
کارگران هشتم اس��فند ماه ۱۴۰۱ در ماه فقط 
۱۲۲ دالر حقوق می گیرند آنهم به شرط اینکه 
کارفرما منصف و قانون پذیر باشد و تمام مزایای 
مزدی از جمله حق مس��کن ۶۵۰ هزار تومانی، 
حق اوالد، س��نوات و بُن خوارب��ار را به کارگران 
خود پرداخ��ت کند؛ در واقعیت، ب��ازه دریافتی 
 حداقل بگیران کش��ور، بین۶ میلی��ون و ۲۰۰ تا 
 ۶ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان است.دس��تمزد
۲۵۳ دالری کارگ��ران در یازده م��اه به ۱۲۲ دالر 
رسیده اس��ت؛ در واقع یک کاهش بیش از صد 
درصدی در قدرت خرید دستمزد رخ داده است؛ 
در واقع با فرض اینکه قیمت دالر در بازار آزاد بعد 
از این ثابت بماند، دس��تمزد ریالی کارگران باید 
حداقل صد درص��د افزایش یابد تا قدرت خرید 
واقعِی پایان فروردین سال جاری احیا شود.این 
اعداد و ارقام نش��ان می دهد که بحران معیشت 
جدی ست؛ در این اوضاِع تورمی، مازیار گیالنی 
نژاد می گوید: دستمزد دالری کارگران ایران به 
پایین ترین ردیف های جهانی رسیده؛ خواسته ی 
ما این اس��ت که هرچقدر افزایش دستمزد قرار 
است صورت بگیرد، معادل دالری آن را در نظر 
بگیرند؛ و سوال این است که آیا در این شرایطی 
که در آنیم، حداقل دس��تمزد نباید حداقل ۷۰ 
ت��ا ۱۰۰ دالر افزای��ش یابد؟فاطم��ه محمدی، 
بازنشسته ی حداقل بگیری که امیدی به احیای 
قدرت خرید از دست رفته ندارد؛ می گوید: »در 
این یکسال، همه چیز بیشتر از صد درصد گران 
شد؛ عیدی ما بازنشستگان را هم فقط ۳۰۰ هزار 
تومان زیاد کردند؛ پارس��ال یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان عیدی گرفتیم و امسال یک میلیون 
و ۸۰۰. ای��ن۳۰۰ هزار تومان پول دو کیلو برنج 
می شود! پارسال شب عید برنج ایرانی کیلویی۴۴ 
هزار تومان بود و امسال ۱۴۰ هزار تومان است!«

عضو شورای شهر تهران:
مشکل سرویس دانش آموزان 

استثنایی حل نشده است
عضو شورای شهر تهران گفت: انتظار می رودیک 
روش ثابت ایجاد شود، زیرا پرداخت علل حساب 
به معنای حل مش��کل نیست. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،میثم مظفر عضو شورای شهر تهران 
گفت: عدم گفتگو آستانه تحمل را کاهش می دهد 
و امروز صبح تاکس��یرانان فرودگاه مهرآباد از نرخ 
تاکسی خود اعتراض داش��تند و از ارائه خدمات 
س��رباز زدند.وی ادام��ه داد: با توجه به اینکه نرخ 
افزایش تاکس��ی در دست شهرداری تهران است 
و قرار اس��ت به شورای شهر ارسال شود بهتر بود 
مدیران س��ازمان تاکسیرانی با حضور در فرودگاه 
مهرآباد نسبت به حل این مشکل اقدام می کردند.

مظفر گفت: ش��ورای ش��هر تهران نرخ تاکس��ی 
متناس��ب با ش��رایط عمومی جامعه و وضعیت 
رانندگان را تصویب خواهد شد.عضو شورای شهر 
تهران با اشاره به سرویس مدارس استثنایی گفت: 
هنوز سرویس این دانش آموزان دارای مشکل است 
و انتظار می رود تا یک روش ثابت ایجاد شود، زیرا 
پرداخت علل حساب به معنای حل مشکل نیست.

سردار هادیانفر:
جرایم رانندگی

 فعلی بازدارنده نیست
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان این که همیارانی 
ک��ه در دهه ۸۰ با پلیس همکاری می کردند، ۱۸ 
درص��د در کاهش آمار تصادف��ات رانندگی نقش 
داش��تند، گفت: در حال حاض��ر جرایم رانندگی 
بازدارنده نیست و برای کاهش آمار جان باختگان و 
مجروحان باید شاهد اعمال جریمه های مناسب تری 
باشیم.به گزارش ایلنا، سردار سید کمال هادیان فر 
گفت: گفت: س��االنه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
در جهان بر اثر س��وانح رانندگی ج��ان خود را از 
دست می دهند. در دنیا ثابت شده است که هرچه 
به حوزه حمل ونقل وابسته تر شویم، شاهد افزایش 
آمار تصادفات نیز خواهیم بود. در همین خصوص 
پیشنهاد می شود تا حاکمیت و دولت به موضوع 
حمل ونقل توجه ویژه داشته باشند و ایمنی را در 
اولوی��ت برنامه های خود قرار دهند. رئیس پلیس 
راه��ور فراجا ادامه داد: یکی از جدی ترین گام های 
موثر که در راستای ایمنی ترافیک در دستور کار 
قرار دارد، این اس��ت که از مدیریت کالن کش��ور 
خواس��ته ایم که برنامه ایمنی را سریعا اجرا کنند، 
ای��ن کار می تواند در کنار اصالح قوانین و مقررات 
در کاهش ۵۰ درصدی آمار جان باختگان تصادفات 
نقش داشته باشد، این موضوعی است که در برنامه 
هفتم توسعه نیز برای آن هدف گذاری خواهد شد. 

ورود ۱۱۰ اتوبوس به پایتخت
سرپرست ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران با 
اش��اره به اضافه ش��دن ۱۱۰ دستگاه اتوبوس 
تا نیمه ش��عبان به ناوگان اتوبوسرانی تهران، 
گفت: مهمترین مأموریت و اولویت اول ما در 
اتوبوس��رانی این است که با تمام توان و از هر 
طریق ممکن، ناوگان  را بهس��ازی و نوس��ازی 
کنیم. مهدی علیزاده در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر اینکه اولویت اول شرکت واحد خرید 
اتوبوس، بهسازی و نوسازی ناوگان است، گفت: 
با دستان توانمند کارکنان فنی اتوبوسرانی،۸۰ 
دستگاه اتوبوس بازسازی و اورهال شده که به 
ناوگان اضافه می ش��ود.مهدی علیزاده، ادامه 
داد؛ همچنین۳۰ دس��تگاه اتوبوس بازسازی 
ش��ده را نیز از شرکت ش��هاب خودرو تحویل 
می گیریم که مجموعاً ۱۱۰ دستگاه اتوبوس تا 
عید نیمه شعبان، وارد چرخه خدمات رسانی به 

شهروندان پایتخت خواهد شد.

علت افزایش مصرف سرم
 در کشور

رئیس کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس 
ش��ورای اسالمی ضمن تش��ریح علل افزایش 
تجوی��ز س��رم در کش��ور، از ع��دم تخصیص 
بودج��ه کافی ب��ه صندوق بیم��اران خاص و 
طرح داروی��ار انتقاد کرد.بهگزارش تس��نیم، 
حسینعلی شهریاری اظهار کرد: در نامه ای به 
رئیس جمهور گفتم ک��ه به طور جدی نگران 
وضعیت نظام سالمت هستم. در قانون گفته 
شده بود که پرداختی از جیب مردم در حوزه 
دارو و تجهیزات مصرفی نس��بت به ش��هریور 
۱۴۰۰ افزایش نیابد اما علیرغم در نظر گرفتن 
بودجه ۷۰ هزار میلی��ارد تومانی برای اجرای 
این طرح، ح��دود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن 
تخصی��ص یافت.وی افزود: س��ازمان برنامه و 
بودجه با وزارت بهداش��ت و جامعه پزش��کی 
مشکل دارد و تصور می کند بهداشت و درمان، 
مدیریت مناب��ع و بهره وری کافی ندارد .رئیس 
کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به کمبود برخی داروها و سرم 
در کشور در برخی مقاطع زمانی گفت: گاهی 
پزش��کان در شرایطی که ضرورتی برای بیمار 
ندارد، س��رم تجویز می کنند که بخشی از آن 
به دلیل تقاضای بیماران است و بیماران تصور 
می کنند با سرم بهبود می یابند؛ بخشی نیز به 
این دلیل است که وقتی پزشک عمومی برای 
بیمار س��رم تجویز می کند، ۲۵۰ هزار تومان 
دریافت می کند اما تعرفه پزشک عمومی پایین 
اس��ت و از ویزیت بیمار پ��ول زیادی حاصل 
نمی شود.وی بر لزوم حمایت از پزشکان تاکید 
و بیان کرد: باید مش��وق هایی برای پزش��کان 
تمام وقت جغرافیایی و مناطق محروم در نظر 
گرفته ش��ود تا از سیس��تم بهداشت و درمان 

خارج نشوند .

در شرایطی که براس��اس آمارهای رسمی از وضعیت حقابه دریاچه 
ارومیه، به نظر می رسد افتتاح فاز اول تونل کانی سیب نمی تواند آن 
طور که باید نقش مهمی در بهبود وضعیت بحرانی این دریاچه داشته 
باشد، اما سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس معتقد 
است که در شرایط فعلی، همین میزان آب هم غنیمت است و افتتاح 
ای��ن تونل تا حدودی به بهبود وضعیت دریاچه کمک خواهد کرد. او 
البته تاکید کرد مهمترین آس��یبی که باعث وضعیت نامناسب امروز 
دریاچه ارومیه شده، بهره برداری بیش از حد آب در بخش کشاورزی 
در حوضه آبریز این دریاچه اس��ت و راهکار اصلی نجات دریاچه نیز 
توجه هرچه بیش��تر به صرفه جویی در مصرف آب کش��اورزی است.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر دولت س��یزدهم با حدود یک سال 
تاخیر نس��بت ب��ه وعده اولیه، تونل انتقال آب از س��د کانی س��یب 
ب��ه دریاچ��ه ارومیه را افتتاح کرد؛ تاخیری ک��ه البته به گفته جالل 
محمودزاده، نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، به دلیل ترک خوردن ۲ کیلومتر از مسیر 
۳۶ کیلومتری تونل در س��ال گذشته ایجاد شده بود. اما حاال با رفع 
مشکل ترک خوردگی تونل زاب یا همان تونل کانی سیب، فاز اول این 
تونل که قرار بود بهمن ماه سال گذشته افتتاح شود، با ظرفیت انتقال 
آب ۳۰۰ میلیون متر مکعب در سال به بهره برداری رسیده است. در 
این میان اگرچه مسئوالن دولت، افتتاح تونل کانی سیب را به عنوان 
یکی از دستاوردهای دستگاه اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه 
معرفی کرده اند، اما بررسی وضعیت حقابه محیط زیستی این دریاچه 
نشان می دهد که افتتاح تونل زاب آنطور که باید تغییر چندانی را در 
وضعیت دریاچه پدید نخواهد آورد، چراکه براساس  آمارهای رسمی 
سازمان حفاظت محیط زیست، میزان حقابه ساالنه تعیین شده برای 
دریاچه ارومیه حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب اس��ت و 
این در حالی اس��ت که در سال آبی گذشته، تنها حدود یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون متر مکعب از این حقابه تامین شد. بنابراین می توان 
پی برد که دریاچه ارومیه با کس��ری حقابه ساالنه ۲ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون متر مکعبی مواجه است که افتتاح تونل کانی سیب تنها ۳۰۰ 
میلی��ون متر مکعب از آن را جب��ران خواهد کرد. نکته دیگر این که 
تونل کانی س��یب در ابتدا به عنوان پروژه ای برای تامین ساالنه ۶۲۳ 
میلیون متر مکعب از حقابه دریاچه ارومیه تعریف شده بود و حاال که 
فاز اول این پروژه افتتاح ش��ده، میزان تامین آب این تونل تنها ۳۰۰ 
میلیون متر مکعب اعالم ش��ده است. این در حالی است که براساس 
پیگیری هایخبرن��گار ایلنا، اگر دولت بودجه م��ورد نظر برای فاز دوم 
این پروژه را نیز تخصیص دهد، تا پایان سال آینده در بهترین حالت 
میزان انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به ۴۸۰ میلیون 
متر مکعب در سال خواهد رسید؛یعنی ساالنه فقط ۱۸۰ میلیون متر 
مکع��ب به آب انتقالی از این تونل اضافه خواهد ش��د که طبیعتا آن 
طور ک��ه باید دردی را از دریاچه ارومیه دوا نمی کند. س��تاد احیای 
دریاچه ارومیه که در ابتدای دولت یازدهم تشکیل شد و عملکرد آن 
در دولت هاییازدهم و دوازدهم نتوانس��ت وضعیت بزرگترین دریاچه 
داخلی آن را بهبود بخشد، به جز تونل کانی سیب، پروژه های عمرانی 

دیگری را نیز برای احیای دریاچه ارومیه تعریف کرده بود که از جمله 
آنها می توان به انتقال آب از سد سیلوه و طرح بازچرخانی آب یعنی 
انتقال پساب تصفیه شده شهرهای تبریز، ارومیه و مناطق اطراف آنها 
به دریاچه ارومیه اشاره کرد؛ پروژه هایی که البته بهره برداری از آنها نیز 
نمی تواند نقش مهمی در حل مشکل این دریاچه داشته باشد. یکی 
از طرح های فیزیکی در دست اجرا در این زمینه، پروژه انتقال آب از 
سد سیلوه است که براس��اس آمارهای قبلی ستاد احیا، سالیانه ۹۵ 
میلیون متر مکعب آب به دریاچه انتقال خواهد داد. البته پیگیری های 
خبرنگار ایلنا نشان می دهد که حتی اگر این پروژه نیز به بهره برداری 
برسد، در بهترین حالت ۴۴ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه 
انتقال داده خواهد ش��د و مانند تونل کانی سیب احتماال این پروژه 
نیز نخواهد توانس��ت هدف گ��ذاری اولیه خ��ود را محقق کند. البته 
حت��ی اگر همان رقم اعالمی ۹۵ میلیون متر مکعب در س��ال را نیز 
در نظر بگیریم، بازهم با بهره برداری از تونل انتقال آب از سد سیلوه، 
کمتر از ۵ درصد کسری حقابه ۲ میلیارد متر مکعبی دریاچه ارومیه 
برطرف خواهد شد. »سمیه رفیعی« رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی نیز در همین راستا روی این نکته تاکید کرد 
که صرفه جویی در مصرف آب در بخش کش��اورزی در حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه، مهمترین راهکار برای احیای این دریاچه است و توجه 
به این راهکار، بیش��تر از اجرای پروژه های عمرانی در احیای دریاچه 
نقش خواهد داش��ت. او در این باره تاکید کرد: مهمترین آسیبی که 
باعث وضعیت نامناسب امروز دریاچه ارومیه شده، بهره برداری بیش 
از حد آب در بخش کش��اورزی در حوضه آبریز این دریاچه است که 
تا کنون برنامه ای جدی برای رفع این آسیب اجرایی نشده است. این 
نماینده مجلس ادامه داد: برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، حتما 
باید تمام چاه های غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مس��دود 
ش��وند و از همه مهمتر، در سراس��ر این حوضه آبریز، الگوی کشت 
متناس��ب با شرایط بحرانی کنونی دریاچه و روند تغییرات اقلیمی و 
کاهش احتمالی بارش ها در سال های آتی اصالح شود. این در حالی 
اس��ت که در حال حاضر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد کشت 
محصوالت باغی با مصرف آب باال هستیم و بعضا مشاهده می شود که 
حتی بخشی از محصوالتی که باغداران این منطقه می کارند، به فروش 
نمی رود و روی دست آنها می ماند. وی افزود: در سال های اخیر حتی 
در برخی پروژه هایی که برای اصالح روش های بهره برداری از آب در 
بخش کش��اورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا شده است نیز 
بعضی مسئوالن دولتی براساس میزان آب ذخیره شده در این پروژه ها، 
طرح های جدیدی را برای توسعه کشاورزی در منطقه تعریف کرده اند 
و به این ش��کل، آب ذخیره ش��ده بازهم به دریاچه ارومیه اختصاص 
پیدا نکرده است. این در حالی است که همین حاال، کشاورزی بخش 
زیادی از سهم آب دریاچه را مصرف می کند و اگر می خواهیم دریاچه 
را نجات دهیم، چاره ای نداریم جز این که برای کاهش مصرف آب در 
بخش کشاورزی و اصالح الگوی کشت برنامه ریزی کنیم. رفیعی البته 
در بخش دیگری از صحبت های خود، بهره برداری از تونل کانی سیب 
در وضعیت بحرانی کنونی دریاچه ارومیه را کمک کننده توصیف کرد 
و گفت: درست است که میزان آب انتقالی از تونل کانی سیب نسبت 
به حقابه محیط زیستی تعیین شده برای دریاچه ارومیه کمتر است و 
این آب نمی تواند نیازهای دریاچه را به صورت کامل برطرف کند، اما 
در شرایط کنونی همین میزان آب هم غنیمت است و حتما تکمیل 
این پروژه می تواند به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تا حدودی کمک 
کند. رئیس فراکسیون محیط زیس��ت مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: مهمترین نقطه قوت تکمیل تونل کانی سیب در دولت سیزدهم 
این اس��ت که سال ها بود با وجود پیشرفت فیزیکی باالی این تونل، 
نهایی شدن آن روی زمین مانده بود، اما خوشبختانه در دولت کنونی 
این پروژه به اتمام رسید. البته آنچه اخیرا افتتاح شده است، فاز اول 
تونل کانی سیب اس��ت و امیدواریم تا سال آینده، فاز دوم این تونل 
نیز به بهره برداری برس��د و میزان انتقال آب از س��د کانی س��یب به 
دریاچه ارومیه افزایش یابد. وی در پایان تصریح کرد: دولت عالوه بر 
افتتاح تونل کانی س��یب، برنامه های دیگری نیز برای احیای دریاچه 
ارومیه در دس��ت اج��را دارد، اما آنچه برای نج��ات دریاچه از افتتاح 
پروژه های عمرانی مهمتر است، صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اس��ت که باید بیش از گذش��ته مورد 

توجه مسئوالن دستگاه اجرایی قرار گیرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:
 

بهره برداری بیش از حد آب در بخش کشاورزی؛
 مهمترین عامل وضعیت امروز دریاچه ارومیه

دبیر انجمن دوس��تداران می��راث فرهنگی باغملک می گوید: بنای 
تاریخ��ی ارگ ارغوانی بدون هیچ گونه نگه��داری، مرمت و توجه 
به حال خود رها ش��ده و هم اکنون به محلی برای جوالن معتادان 
تبدیل شده است.به گزارش ایسنا، نسرین کریمی اظهار کرد: ارگ 
ارغوانی این شهرس��تان به امان خدا رها ش��ده است، حد و حدود 
تاریخی آن مش��خص نیس��ت و در حال تخریب اس��ت. همچنین 
چرای گوس��فندان در اط��راف این بنای تاریخی باعث ش��ده این 
بنا کارکرد خود را حتی برای بازدید گردش��گران از دس��ت بدهد.
او تصری��ح کرد: این اث��ر تاریخی در حالی که می توانس��ت باعث 
جذب گردش��گر در اس��تان ش��ود متاس��فانه به دلی��ل رفت وآمد 

گوس��فندان و صحنه ه��ای کنار آن در حال تخریب اس��ت. وی با 
اشاره به پیگیری های انجام شده از جانب اداره میراث فرهنگی این 
شهرس��تان گفت: هم اکنون از ورود و چرای گوسفندان به این بنا 
جلوگیری شده است، اما متاسفانه فضوالت گوسفندان در سراسر 
آن مشاهده می شود. کریمی خاطرنشان کرد: این خانه تاریخی در 
صورت مرمت اصولی حتی می تواند به عنوان اداره میراث فرهنگی 
شهرستان باغملک کاربرد داشته باشد، اما افسوس و صد افسوس 
که برای چنین میراثی هیچ ارزشی و توجهی قایل نمی شوند. دبیر 
انجمن دوس��تداران میراث فرهنگی باغملک با بیان اینکه مشکل 
اصل��ی برای مرمت ای��ن بنای تاریخی محدودی��ت بودجه میراث 

فرهنگی اس��ت خاطرنشان کرد: اگر مرمت و حفظ این اثر تاریخی 
ب��ه بهانه کمبود بودجه و... به تعوی��ق بیفتد نابودی و تخریب این 
س��رمایه ارزش��مند تاریخی و فرهنگی قطعی می شود. در جنوب 
غربی باغملک، بر بلندی مشرف به رودخانه ابوالعباس، بنای زیبای 
سنگ و گچی ارغوانی قرار دارد. طرح زنده سازی این بنا با طاق های 
قوس��ی و حیاط مرکزی جهت مهمانس��رای شهر تهیه شده است. 
کوشک ارغوانی شهر باغملک جلوه ای از توانمندی ایرانیان در هنر 
معماری از دیرباز اس��ت. این بنای تاریخی از مصالح س��نگ و گچ 
احداث ش��ده و طرح این بافت قدیمی با طاق های قوسی و حیات 

مرکزی به عنوان مهمان سرای شهر مورد استفاده قرار می گرفت.

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: در سیاستگذاری ما در بخش 
مدیریت تامین دارو همیشه به بخش عرضه فکر کرده ایم و به بخش 
تقاضا توجهی نداشته ایم، ضمن اینکه هیچ اقدام جدی برای مدیریت 
مصرف دارو در کشور انجام نشده است. حمید خویی رئیس انجمن 
داروس��ازان تهران در گفت وگو با ایلنا درباره تاثی��رات طرح دارویار 
گف��ت: طرح دارویار قطعا یک گام مثبت رو به جلو بود و توانس��ت 
جلوی بروز بحران در بازار دارویی را بگیرد. مهمترین دس��تاورد این 
طرح اصالح قیمت برخی از اقالم دارویی و نزدیک تر کردن قیمت ها 
به قیمت های واقعی بود.وی با بیان اینکه مش��کل کمبود دارو هنوز 
هم حل نش��ده، ادامه داد: البته به طور قطع اجرای این طرح باعث 
شده تا مش��کل کمبود دارو کاهش پیدا کند. اما همچنان با بخش 
کمبود دارو مواجه هستیم و هر از چند گاهی این کمبودها مشکالت 
ج��دی را ایجاد می کند هر چند که از وضعیت بحرانی قبل از طرح 
دارویار بیرون آمده ایم. رئیس انجمن داروس��ازان تهران در پاسخ به 
این س��وال که آیا با توجه به بودجه پیش��نهادی برای اجرای طرح 
دارویار در الیحه بودجه ۱۴۰۲ با مش��کل مواجه می شویم ، تصریح 
کرد: بودجه ای که االن در پیش��نهاد الیحه بودجه دیده شده نصف 
آن چیزی اس��ت که مسئوالن وزارت بهداشت برای تامین داروهای 
م��ورد نیاز مردم درخواس��ت کرده ان��د و مدیران وزارت بهداش��ت 
نی��ز اعالم کرده اند که با این بودجه پیش��نهادی در س��ال ۱۴۰۲ با 
مشکالتی در حوزه دارو مواجه خواهیم شد. خویی خاطرنشان کرد: 
در تامین دارو به شدت گرفتار روزمرگی شده ایم و حوادث غیرمترقبه 
تع��ادل بازار دارویی را بهم می زند حت��ی اگر این حادثه غیرمترقبه 
یک اپیدمی آنفلوآنزا باش��د چه برس��د به کرونا که بخش مهمی از 
هزینه های دارویی ما را در س��ال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بلعید. وی ادامه 
داد: اگر دوباره یک موج بیماری عفونی ایجاد ش��ود و یا یک حادثه 
غیرمترقب��ه ای مانند زلزله رخ دهد اولین جای��ی که در حقیقت از 
حالت تعادل خارج می شود، بازار دارو خواهد بود و باید حاشیه امن 

بازار دارو را تقویت کرد و الزمه آن سیاست گذاری میان مدت است. 
رئیس انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: در سیاست گذاری ما در 
بخش مدیریت تامین دارو همیشه به بخش عرضه فکر کرده ایم و به 
بخش تقاضا توجهی نداشته ایم، ضمن اینکه هیچ اقدام جدی برای 
مدیریت مصرف دارو در کش��ور انجام نشده است. در حقیقت مانند 
چاه ویلی اس��ت که هر چه در آن می ریزیم پر نمی ش��ود، به نظرم 
مسئوالن و سیاستگذاران فکری برای هنجارسازی مصرف دارو باید 
داشته باشند. البته منظورم از این تعبیر به این معنی نیست که ما در 
کشور مصرف زیادی داریم بلکه به این معنی است که ما مصرف نابجا 
داریم یعنی میزان قابل توجهی از داروها در موارد غیرضروری به کار 
می رود و انگیزه های اقتصادی گاهی در تجویز دارو مداخله می کند 
و به گونه ای در حقیقت مردم باید هزینه آن را تحمل کنند ولذا این 
بخش مهم و اساسی کامال در سیاستگذاری های دولت مغفول مانده 
است. خویی تاکید کرد: باید یک چارچوب منطقی و معقولی مانند 
همه نظام های پیشرفته بهداشت و درمان برای مصرف و تجویز دارو 
تعریف ش��ود و درمانگران ضابطه مند بتوانند برای مردم دارو تجویز 
کنند. در مجموع با این بودجه ای که پیشنهاد شده و امیدواریم که 

در مجلس اصالح شود خیلی خوشبین نیستم که سال آینده شرایط 
بهتری نسبت به امسال داشته باشیم.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا بغیر از مش��کل تامین ارز مسائل دیگری هم در ایجاد مشکل در 
بازار دارو موثر بوده که با اجرای طرح دارویار رفع شود، گفت: در این 
شکی نیست که بحث مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه یکی از 
موضوعات قابل توجه در کمبود دارو است اما همه ماجرا این نیست. 
با گران شدن ارز مشکل نوپدیدی که تولید کنندگان و وارد کنندگان 
را به شدت تحت تاثیر قرار داد بخش نقدینگی بود، گاهی در حقیقت 
سفارش یک شرکت داروسازی وارد گمرک شده اما پول کافی برای 
ترخیص دارو را نداش��ت. وی ادامه داد: ما سالهاست که درخواست 
می کنیم که نظام بانکی تسهیالت ارزان در خدمت صنایع داروسازی 
قرار دهد تا بتوانند به حیات خودشان ادامه دهند پایین نگه داشتن 
قیمت دارو یکی از مشکالت اساسی سالهای اخیر در کشور بود که تا 
حدودی با طرح دارویار رفع شد. پایین بودن هم به این معنی است 
که قیمت دارو در ایران حقیقی نیست و این پایین بودن زمینه قاچاق 
دارو به خارج از کشور و به کشورهای اطراف را فراهم می کرد و این 
در کمبود دارو نقش داشت. رئیس انجمن داروسازان تهران تصریح 
کرد: هنوز هم متاسفانه برخی از تولید کنندگان ما با ضرر محصوالت 
خود را تولید می کنند و گاهی وزارت بهداشت به آنها فشار می آورد 
که با ضرر تولید کنند و با ضرر بفروش��ند و هیچ منطقی پشت این 
فش��ار وجود ندارد. ناهماهنگی بین سازمان هایی که در این مسئله 
تاثیر گذارند مانند وزارت بازرگانی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و... 
دیده داده می شود. البته این ناپایداری های مدیریتی در این زمینه نیز 
بی تاثیر نیست. ما در سالهای اخیر شاهد جابجایی های مکرر رئیس 
سازمان غذا و دارو و مدیرکل دارو بوده ایم و این موضوع هم در این 
زمینه بی تاثیر نیست چراکه نوسانات مدیریتی به تغییرات سیاستی 
منجر شده و می تواند نقشی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 

داشته باشد.

یک بنای تاریخی دیگر پاتوق معتاد ها شد! 

رئیس انجمن داروسازان تهران:

در حوزه دارو به شدت گرفتار روزمر  گی شده ایم

حتما  ارومیه،  دریاچه  وضعیت  بهبود  برای   
باید تمام چاه های غیرمجاز در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه مسدود شوند و از همه مهمتر، 
کشت  الگوی  آبریز،  حوضه  این  سراسر  در 
دریاچه  کنونی  بحرانی  شرایط  با  متناسب 
احتمالی  کاهش  و  اقلیمی  تغییرات  روند  و 
بارش ها در سال های آتی اصالح شود. این در 
حالی است که در حال حاضر در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه شاهد کشت محصوالت باغی 
مشاهده  بعضا  و  هستیم  باال  آب  مصرف  با 
که  محصوالتی  از  بخشی  حتی  که  می شود 
فروش  به  می کارند،  منطقه  این  باغداران 

نمی رود و روی دست آنها می ماند
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رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه۷۵۰۰ نفر از پرستاران 
ب��ه دلیل ابتال به کرون��ا جانباز و از کار افتاده ش��دند، گفت: ضربه 
ناشی از کمبود پرستار مس��تقیما به مردم وارد می شود.به گزارش 
تس��نیم، محمد میرزابیگی اظهار کرد: مهمترین بحث در این ایام، 
پرستارانی هستند که در دوران کرونا به صورت کامال داوطلبانه طرح 
خود را آغاز و یا تمدید کردند و باعث ش��دند ۱۷ هزار نفر نیرو به 
جمعیت خسته آن روزهای نظام سالمت، افزوده شود.وی افزود: این 
حضور پرشور پرستاران، مسئولین وزارت بهداشت، سازمان برنامه 

و بودجه و معاونت توس��عه را آن چنان مشعوف کرد 
که مسئولین این دستگاه ها وعده استخدام پرستاران 
را دادند اما علی رغم این وعده و فرمایشات صریح مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید با پرستاران به عنوان 
کارگر فصلی برخورد شود، این وعده محقق نشد .رئیس 

سازمان نظام پرستاری ادامه داد: رهبر معظم انقالب تاکید داشتند 
که باید امنیت شغلی پرستاران تامین شود تا در بحران  های مشابه 
دچار شکست نشویم.میرزابیگی با بیان این که در حال حاضر وزارت 

بهداشت و س��ازمان برنامه هرکدام اقدامات خود را به 
صورت س��لیقه ای انجام می دهند و توجهی به وعده ها 
ندارند، گفت: ش��خص ریاس��ت جمهوری باید به این 
مس��ئله رسیدگی کنند، آقای رئیس��ی در روز پرستار 
قاطعانه گفتند که باید به وعده ها عمل ش��ود. جامعه 
پرستاری و مسئولین بدانند که سازمان نظام پرستاری برای تحقق 
مطالبات پرس��تاران کوتاه نخواهد آمد و اگر این وعده محقق نشود 

یک بداخالقی تاریخی در حق ۱۷ هزار نفر اتفاق افتاده است.

9 اجتماعی کمبود پرستار مردم را متضرر می کند
aftabeyazd.ir :نشانی سایت


