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اخبار
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

اجرای سیاستهای کلی تامین
اجتماعی ،تنها راه نجات صندوقهای
بازنشستگی ورشکسته

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل
هشت گروه تخصصی به منظور تنظیم الیحه
سیاستهای کلی تامین اجتماعی خبر داد و
عملیاتی شدن این سیاستها را تنها راه نجات
صندوقهای بازنشستگی ورشکسته دانست.
حجت عبدالملکی در صفحه شخصیاش در
توییتر در این باره نوشت « :در اجرای دستور
رئیسجمهور درباره تدوین الیحه سیاستهای
کلی تامین اجتماعی ابالغی از سوی رهبرانقالب،
هشت گروه تخصصی تشکیل و  ۱۵محور در
قالب پنج محور اصلی برای تنظیم الیحه ،احصاء
شده است.
وی افزود :عملیاتی شدن این سیاستها،
تنها راه نجات صندوقهای ورشکسته
بازنشستگی است که از گذشته به ارث رسیده».
الزم به ذکر است بیست و یکم فروردین ماه،
حضرت آیتاهلل خامنهای در راستای اجرای بند
یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی و پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای
کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به
رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ابالغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقالب اسالمی و در
اجرای بند «ج –  »۱الزامات تحقق سیاستهای
کلی نظام ،قوه مجریه موظف است با کمک
مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه و با بسیج
دستگاههای مسئول ،برنامه جامع تحقق این
سیاستها را شامل تقدیم لوایح ،تصویب مقررات
و اقدامات اجرایی الزم ،در مدت شش ماه ارائه
کند.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به منظور
جامعیت دادن و انسجامبخشی به تالشهای
نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابالغ شده و با
توجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند
باالدستی ،تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در
قوانین و مقررات جاری و تالشهای جدی در
این عرصه است.

انتقاد پلیس از تبلیغ فروش سالح در
سایتهای مجوزدار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از
تبلیغات منتشر شده نظیر فروش سالح ،فشنگ،
مسائل غیراخالقی و  ...در فضای مجازی انتقاد
کرد.
سردار حسین رحیمی ،درباره محتوای
برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از
سایتها اظهارکرد :متاسفانه در مواردی شاهد
این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی
از سایتها که بعضی از آنها دارای مجوز هم
هستند ،منتشر میشود .تبلیغاتی مانند فروش
چاقو ،سالح سرد ،شبه سالح ،فشنگ ،مسائل
غیراخالقی و  ...که الزم است بر این موارد نظارت
صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام
خالف قانون و مجرمانه است ،درباره اینکه آیا
پلیس بنا دارد تا با این موارد برخوردکند یا خیر؟
گفت :ببینید قرار نیست ما نظارتی کنیم ،بلکه
خود صاحبان و مالکان این سایتها و نهادهای
مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی
چنین تبلیغاتی را بگیرند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد:
برای سایتی که از مجاری قانون مجوز گرفته و
فعال است ،واضح و مبرهن است که تبلیغ فروش
سالح ،فشنگ ،مسائل ضد اخالقی و  ...در آنها
غیرقانونی و مجرمانه است.
رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این
زمینه به وظایف خود عمل میکند ،اظهارکرد:
اما باید توجه داشته باشید که خود مالک و
مسئول سایت و نهادهای مربوطه باید نظارت
کنند و با موارد خالف و مجرمانه برخورد کنند.

 ۳۳میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا
را نزدهاند

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت ،به برنامه واکسیناسیون کرونا در
کشور اشاره کرد و گفت :تاکنون  ۳۳میلیون نفر
دوز سوم را تزریق نکردهاند.
محمدمهدی گویا ،در نشست واکسن سازان
داخلی که در کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس برگزار شد ،افزود :تاکنون بیش از ۲۰۰
میلیون دوز واکسن در کشور تأمین شده که
 ۴۱میلیون دوز آن از منابع تولید داخل بوده
است .همچنین بیش از  ۱۴۸میلیون دوز تزریق
واکسن کووید  ۱۹در کشور انجام شده و پوشش
واکسیناسیون نوبت اول و دوم برای گروه سنی
باالی  ۱۲سال به ترتیب  ۹۱.۲درصد و ۸۳
درصد است و پوشش نوبت سوم در گروه سنی
باالی  ۱۸سال  ۴۳.۷درصد بوده است.
وی ادامه داد :ثبت واکسیناسیون در
سامانههای الکترونیک و صدور کارت دیجیتال
دارای کد  QRهمتراز با کشورهای توسعه یافته
از اقدامات ارزشمند برنامه واکسیناسیون بوده است.
گویا افزود :در حال حاضر  ۶تولید کننده
داخلی واکسن مجوز مصرف دریافت کردهاند
و واردات واکسن کووید  ۱۹از آبان ۱۴۰۰
متوقف شده است ،به منظور رفع نیاز افراد برای
سفرهای بینالمللی ماهانه مقادیری واکسن
آسترازنکا در قالب واکسن اهدایی وارد شده و
امکان صادرات واکسنهای تولید داخل در دست
اقدام و پیگیری است.
وی ،عدم قطعیت در مورد اثربخشی
واکسنهای موجود علیه سویه های احتمالی
آینده ،ضرورت تحقیق در مورد تولید
واکسنهای ترکیبی و جدید و کاهش مشارکت
مردم به نحوی که هنوز در سنین باالی ۵
سال افرادی تأخیر در مراجعه دارند را از جمله
چالشهای فعلی برنامه واکسیناسیون دانست و
گفت :متأسفانه  ۱۴میلیون نفر در کشور دوز
اول واکسن کرونا ۲۱ ،میلیون نفر دوز دوم و ۳۳
میلیون نفر دوز سوم کرونا را دریافت نکردهاند.
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معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت نشریح کرد:

نحوه پوشش بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه
سالمت ضمن توضیح شرایط برقراری بیمه رایگان
برای  ۳دهک درآمدی ،گفت :سازمان بیمه سالمت
طبق بودجه مشخص ،مبلغ  ۶۰۰۰میلیارد تومان
اعتبار برای بیمه رایگان در نظر گرفته است.
دکتر مهدی رضایی درباره پوشش بیمه افراد
فاقد پوشش بیمه ،گفت :حدود  ۶میلیون نفر بیمه
نشده در کشور وجود دارند ،البته آمارها کامال
قطعی نیست .پیش از این هم افراد فاقد بیمه ،جهت
پوشش بیمهای طی چندین نوبت فراخوان شدند.
براساس بند الف ماده  ۷۰قانون برنامه ششم توسعه
کشور و آئیننامه اجرایی آن ،کلیه شهروندان فاقد
بیمه پایه ،جهت برقراری پوشش بیمه پایه سالمت
میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری
شهروندی سازمان بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان
دولت طرف قراردادمان ،نسبت به بیمه کردن خود
و خانوادهشان اقدام کنند.
او تاکید کرد :بر اساس بند د تبصره  ۱۴قانون
بودجه  ،۱۴۰۱افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین
درآمدی ،به صورت رایگان و بدون پرداخت حق
بیمه تحت پوشش قرار میگیرند.
استعالم متقاضیان بیمه رایگان از پایگاه

اطالعات رفاه ایرانیان

وی همچنین افزود :افراد متقاضی استفاده
از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از پایگاه
اطالعات رفاه ایرانیان ،استعالم میشوند و براساس
استعالم انجام شده در یکی از دهکهای درآمدی
تعریف میشوند .یارانه دولت بسته به دهک درآمدی

تعیین شده به متقاضی تعلق خواهد گرفت.
رضایی درباره زمان مورد نیاز برای استعالم
دهک درآمدی متقاضیان بیمه رایگان ،ادامه داد:
قانون اعالم کرده است که ارزیابی وسع  ۳دهک
درآمدی باید ظرف دو هفته انجام و به ما اعالم
شود .همچنین طبق بودجه مشخص ،مبلغ ۶۰۰۰

میلیارد تومان اعتبار برای بیمه رایگان در نظر
گرفتهایم.
رضایی ادامه داد :سه دهک درآمدی پایین
درآمدشان پایینتر از  ۴۰درصد حداقل حقوق و
دستمزد است که رایگان بیمه میشوند .در دوران
کرونا موقتا قانون ارزیابی وسع اعمال نشد تا افراد
از پوشش بیمه خارج نشوند.
وی درباره حق بیمه سایر دهکهای درآمدی
نیز گفت :اکنون نیز طبق قانون قبلی دهک ۴
میبایست  ۵۰درصد حق بیمه و دهک  ۵به بعد
هم میبایست  ۱۰۰درصد حق بیمه را پرداخت
کنند .بیمه سالمت در راستای اینکه به مردم فشار
کمتری وارد شود ،پیشنهاد اصالح این آیین نامه
را به هیئت دولت داده است .پیشنهاد ما این بوده
است که دهکهای بیشتری شامل بیمه رایگان
شوند و در نهایت به صورت پلکانی حق بیمه
افزایش یابد.
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه
سالمت در پایان تاکید کرد :مبلغ سرانه بیمه
سالمت در سال جاری هنوز مصوب نشده است.
سال گذشته سرانه بیمه یک ساله برای هر نفر
حدود  ۶۰۰هزار تومان بود.

ضرورت توجه ویژه دولت به تامین اعتبار برای ساخت و تکمیل زندانهای نیمهتمام

«طبقهبندی کامل زندانیان» در گرو اتمام پروژههای ناتمام است

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر
ضرورت توجه ویژه دولت به تامین اعتبار برای ساخت و تکمیل
زندانهای نیمهتمام تاکید کرد.
غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور درباره جابجایی ساختمان زندانها از مرکز شهرها گفت:
در رابطه با موضوع انتقال زندانها به خارج از شهرها شاید به این
دلیل این موضوع مطرح شده است .زمانی که این زندانها ساخته
شده بود در حاشیه شهرها قرار داشت اما به لحاظ وسعت و توسعه
شهرها در حال حاضر خیلی از زندانهای ما در مراکز شهرها قرار
گرفتهاند.
وی ادامه داد :این موضوع آسیبهایی را برای شهروندان ایجاد
کرده است و به همین جهت قانونگذار موضوع انتقال زندانها به
خارج از شهرها را مورد تصویب قرار داده است .مکانیزمهایی را برای
این موضوع نیز قرار داده است از جمله مواردی که در ماده  ۱۱۳قانون
برنامه ششم توسعه پیشبینی کرده است.
رییس سازمان زندانها خاطرنشان کرد :البته اجرای این قانون
مستلزم فرآیندها و تشریفات اداری است که از آن طریق سازمان
زندانها باید نسبت به مولدسازی و فروش زندانها و واریز وجه آن به
خزانه و بعد هم ساخت زندانهای جدید اقدام کند .این فرآیندها و
تشریفات قانونی بعضا سبب کندی این کار شده است.
محمدی با بیان اینکه ما در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه
کردهایم ،گفت :پیشنهاد ما این است که به صورت خرجی و جمعی

و نیز همکاری با سازمان برنامه و بودجه این مهم را انجام دهیم .ما
مترصد این هستیم که پیشنهاد خودمان را در قانون برنامه هفتم
توسعه که در سال جاری درحال تدوین است ارائه دهیم .براساس
این طرح یک فرآیند کوتاهی را سازمان برای تحقق انتقال زندانها به
خارج از شهرها طی خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در همه استانها نیازی به انتقال
زندان به خارج از شهرها است ،گفت :خیر ،این اقدام نسبت به
زندانهایی که در مرکز شهرها قرار گرفتهاند انجام میشود .بسیاری
از زندانهای ما خارج از شهرها هستند و مشکالتی را برای شهروندان
ندارند .در واقع جابجایی زندانها شامل آن دسته از زندانهایی است
که دقیقا در مراکز شهرها قرار گرفتهاند و امیدواریم بتوانیم با قدمی
که با همیاری و همکاری دولت و مجلس برداشته خواهد شد در جهت
انتقال زندانها به خارج از شهرها یک قدم اساسی و مهمی را در این
دوره تحول و تعالی زندانها برداریم.
رییس سازمان زندانها در بخش دیگری از صحبتهای خود
درباره بودجه این سازمان گفت :یکی از مشکالتی را که سازمان
زندانها با آن مواجه است بحث مشکالتی است که در بخشهای
مربوط به اعتبارات داریم .این موارد در خصوص ساخت پروژههای
در دست اقدام و تعمیر و تجهیز زندانها است چراکه ساختمانهای
زندانها نسبت به سایر ساختمانهای دستگاههای اجرایی زودتر
مستهلک میشود و بیشتر نیازمند این است که هزینهها و اعتبارات
مربوط به تعمیر و تجهیز به آنها اختصاص داده شود.

یک کارشناس حوزه آب با اشاره به بحران
کمآبی در کشور تاکید کرد :الزم است بهسرعت
با تغییر پارادایم و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای
ملی اعم از بخش خصوصی  ،دانشگاهها و خبرگان
علمی  ،جوامع محلی و به دور از نگاه سیاسی و
حزبی برای مقابله جدی با بحران پیش رو آماده
شویم.
علیرضا شریعت با اشاره به اینکه ایران به
لحاظ موقعیت جغرافیایی در یک محیط خشک
و نیمه خشک قرار گرفته و منابع آب محدودی
داشته است و خواهد داشت ،اظهار کرد :باید
پذیرفت که مشکل کشورمان خشکسالی نیست و
منابع آبی محدود است و این ما هستیم که باید به
جای تقابل با این وضعیت ،خود را با شرایط اقلیمی
و محدویتهای آب سازگار کنیم.
وی افزود :نباید به بارانی در برخی مقاطع
تقریبا مناسب میبارد ،دلخوش باشیم و در مواقعی
که با کاهش میزان بارش مواجه میشویم زانوی
غم بغل بگیریم؛ کما اینکه پیشینیان ما با انجام
اقداماتی همچون احداث قنات و کشت محصوالت
کم آب بر و متناسب با اقلیم منطقه به استقبال
این شرایط رفته و به نوعی خود را با اقلیم خشک و
نیمهخشک سازگار کرده بودند.
انجام اقدامات توسعهای عامل تشدید بحران
کمآبی

وی با بیان اینکه متاسفانه طی دهههای اخیر
حاکمیت با انجام اقدامات به اصطالح توسعهای و
بدون توجه به محدودیتهای منابع آب ،محیط
زیست کشور را با بحران شدید آبی مواجه کرده
است،اظهار کرد :هر چند که بسیاری هم رشد
جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف آب شرب ،
کشاورزی و صنعت را به عنوان عوامل اصلی بروز
بحران کمبود آب معرفی میکنند ولی با نگاهی به
کشورهای دیگر منطقه که تقریبا شرایط اقلیمی
مشابه و شاید بدتری نسبت به ما دارند ،متوجه
میشویم که با انجام اقدامات و برنامهریزی دقیق
کارشناسی و سیاست گذاری درست ،همزمان با
توسعه ،مشکالت کم آبی خود را مدیریت کردهاند.
این کارشناس آب ادامه داد :این نشان میدهد
نقش حاکمیت در ایجاد این بحران در ایران بسیار
پر رنگتر بوده است چون حاکمیت ،نقش مردم
و ذینفعان محلی را در سیاستگذاری آب بهشدت
کاهش داده و به جرات میتوان گفت به صفر
رسانده است .برای نمونه در حوضه زایندهرود
که طی قرنهای متمادی توسط مردم و براساس
طوماری به نام طومار شیخ بهایی اداره میشد و
همین جوامع محلی با استناد به آن عمل میکردند
و علیرغم کم آبی هیچوقت جریان آب از سراب تا
پایاب قطع نمیشد ،هیچ اعتراضی از سوی جوامع
محلی وجود نداشت .دقیقا از زمانی که دولتها
با کنار گذاشتن مردم محلی ،مدیریت این حوضه
آبریز و رودخانه را تمام و کمال به عهده گرفتند و
صرفا در قالب برنامههای توسعهای تیشه به ریشه
طومار شیخ بهایی زدند ،تنازعات اجتماعی به مرور
افزایش یافت.
شریعت با اشاره به این که طی دو سه سال

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارها و
شاخصهای بینالمللی هر کشوری که بیش از
 ۴۰درصد منابع تجدیدپذیر خود را مصرف کند
با بحران کم آبی مواجه میشود ،گفت :ما بیش از
 ۷۲درصد منابع آب تجدید پذیر خود را مصرف
م و این موضوع نشان دهنده حکمرانی غلط
کردهای 
در زمینه آب است و بحران تامین آب که تا همین
دو دهه اخیر به عنوان دومین بحران پیش روی
کشور مطرح بود .امروزه به بحران اصلی کشور
تبدیل شده است و اعتراضات پراکندهای که بهویژه
در یکی دو سال اخیر در استانهای اصفهان ،
خوزستان ،یزد و  ..رخ داده مبین همین مطلب
است .
دبیر اجرایی فدراسیون صنعت آب ایران
ادامه داد :در یک حکمرانی درست در کنار دولت
و بخش خصوصی ،حکمرانی محلی و دانش محلی
قرار میگیرد و یک ترتیب نهادی چند مرکزی
اتفاق میافتاد اما در کشور متاسفانه اینگونه نشد
و عمال منابع آب به دولتها واگذار شد و هرگونه
مخاطرهای اعم از خشکسالی و کم آبی که ذات و
ویژگی این سرزمین بوده و هست از طرف مردم به
دولتها نسبت داده شد.
وی عنوان کرد:همین شیوه حکمرانی غلط هم
بهدرستی انجام نشده است و بین نهادهای متولی
آب در کشور شامل وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی و
سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچ هماهنگی
و همکاری درستی وجود ندارد؛ بهطوری که وزارت
نیرو به جای مدیریت عرضه آب صرفا عرضه آب
را به عهده دارد .از طرفی وزارت جهاد کشاورزی
به جای مدیریت مصرف آب  ،بر اساس اسناد باال
دستی صرفا وظیفه تولید مواد غذایی و به اصطالح
«خودکفایی محصوالت کشاورزی» را به عهده
دارد و صرفا متقاضی آب است و در طرف مقابل
این دو وزارتخانه سازمان حفاظت محیط زیستی
داریم که مسئول نگهداشت و پاسداشت محیط
زیست و منابع طبیعی است ولی به دلیل ساختار
بسیار ضعیف و شکننده در مقابل تصمیمهای این
دو وزارتخانه عریض و طویل و قدرتمند به هیچ
وجه قدرت بازدارندگی ندارند و به ماشین امضای
طرحهای به شدت غیر توسعهای و مخرب منابع آب
و  ..تبدیل شده و به حاشیه رفته است.
ضرورت دوری از نگاههای حزبی و سیاسی
برای مقابله جدی با بحرانها

به گفته شریعت در شیوه غلط حکمرانی آب،
عدم همکاری و هماهنگی این سه نهاد متولی آب
و محیط زیست که زیرمجموعههای دولت هستند
«نور علی نور» است .با نگاهی به آمار و ارقام نگران
کننده نزوالت جوی در سال آبی  ۱۴۰۰و ۱۴۰۱
و میزان ذخائر آب سدهای اصلی کشور بهویژه

شهرداری منطقه یک با اجرای نهضت
بهسازی معابر ،از ابتدای سال جاری تا کنون با
پخش بیش از  ۶هزار تن آسفالت در سطح معابر
منطقه با اختالف بیشترین تناژ پخش در بین
مناطق تهران ،اول شد.
به گزارش امتیاز ،مجید افشاری معاون
فنی و عمرانی شهرداری اين منطقه با بيان خبر
فوق اظهار داشت :معابر منطقه یک به دلیل
کوهپایه ای بودن ،شرایط آب و هوایی ،بارندگی
و کاهش دما نسبت به سایر مناطق ،دچار
نابسامانی شده بود که از ابتدای سال جاری تا
کنون بیش از  ۵۰۰نقطه از معابر شهری منطقه
به صورت دستی و مکانیزه آسفالت شد.
افشاری گفت :عملیات اجرایی شامل بیش
از یک هزار تن لکه گیری دستی و  ۵هزار تن
روکش مکانیزه بوده و در حال حاضر ده اکیپ
لکه گیری و دو اکیپ مکانیزه در منطقه فعال
شده و سومین اکیپ مکانیزه نیز در هفته پیش
رو شروع بکار می نماید.
وی در ادامه تاکید کرد :فعالیت اکیپ های
مکانیزه آسفالت با جدیت ادامه داشته و انشاهلل
در تمامی منطقه شاهد افزایش استاندارد کیفی
سطح معابر و خدمات دهی بهتر به شهروندان
خواهیم بود.
افشاری گفت :لوله گذاری ،تعریض ،پیاده
رو سازی ،اجرای تک جدول و کانیو ،اجرای
نهر سرپوشیده از دیگراقدامات اجرایی در حال
انجام در طرح نگهداشت شهر در حوزه فنی و
عمرانی است.

اختصاص  ۳۵درصد شهریه به
سندتحول بنیادین و امورفرهنگی

محمدی خاطرنشان کرد :انتظار ما از دولت محترم به ویژه
سازمان برنامه و بودجه این است که در بخش مربوط به اعتبارات
جهت ساخت پروژههای نیمه تمام برای آن دسته از زندانهایی که
بخشی از پیشرفت فیزیکی آنها انجام شده است و نیازمند اعتبارات
دولتی برای تکمیل است ،توجه کنند .اگر ما بتوانیم پروژههای
نیمهتماممان را تمام کنیم بسیار میتواند در تحقق طبقهبندی
زندانیان در زندانهای فعلی موثر باشد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر اعتبارات مورد نیاز ما در بخش
مربوط به تعمیرات و بخشهای تاسیسات مکانیکی زندانها از نکاتی
است که همواره ذهن ما را مشغول به خود کرده است و در این بخش
نیز امیدواریم که دولت محترم عنایت و توجه ویژه داشته باشند.

زنگ خطر کمآبی به صدا در آمده است

تبدیل کمبود آب به بحران اصلی با مصرف
۷۲درصد از منابع آبی تجدیدپذیر

با پخش بیش از  ۶هزار تن آسفالت

منطقه یک پیشتاز بهسازی معابر در بین
مناطق تهران شد

شاخصهای جدید تعیین شهریه مدارس

لزوم تغییر الگوی کشت در کشور

اخیر شاهد اوج این تنازعات بودهایم،اظهار کرد:
طوماری که مبنای تعامل مردم و حاکمیت بود،
متاسفانه به محل مناقشه تبدیل شد و هرچه این
روند کم بارشی و خشکسالی تشدید شود قطعا
تنازعات افزایش خواهد یافت.

خبر کوتاه

سدهای استانهای دچار تنش آبی کشور اعم
از تهران ،خوزستان ،اصفهان و خراسان متوجه
میشویم که دیگر با این شیوه سیاستگذاری قادر
به مقابله با بحرانهای اجتماعی و سیاسی نیستیم و
الزم است بهسرعت با تغییر پارادایم و با بهرهگیری
از همه ظرفیتهای ملی اعم از بخش خصوصی ،
دانشگاهها و خبرگان علمی  ،جوامع محلی و به دور
از نگاه سیاسی و حزبی برای مقابله جدی با بحران
پیش رو آماده شویم.
دبیر اجرایی فدراسیون صنعت آب ایران با
اشاره به اینکه تغییر اقلیم مختص یک یا دو کشور
و یا فقط کشور ما نیست و تقریبا همه کشورهای
دنیا با این مشکل مواجه هستند و خاورمیانه و
آفریقا به دلیل ویژگی منطقهای ،خیلی بیشتر از
دیگر مناطق دنیا از این شرایط تاثیر گرفتهاند،
اظهار کرد :آینده متعلق به کشورهایی است
که خود را برای سازگاری با شرایط جدید مهیا
کردهاند .کما اینکه ظرف همین چند سال اخیر
شاهد اقداماتی همچون ایجاد سازههای عظیم روی
رودخانههای مرزی در بعضی کشورها هستیم که از
ورود آب به کشور مجاور جلوگیری کرده است تا
بتوانند با استفاده از این حربه ضمن استفاده تمام
و کمال از منابع آب موجود خود در مسیر توسعه
 ،از این ظرفیت برای امتیاز گیریهای سیاسی نیز
استفاده کنند.
وی ادامه داد :در همین ارتباط میتوان به
اقدامات کشور ترکیه در ایجاد سازههای عظیم و
جلوگیری از ورود آب به دجله و فرات و  ..اشاره کرد
که تبعات این اقدام را امروزه در کشور خودمان،
عراق ،سوریه و ...مشاهده میکنیم که عالوه بر
نابودی مزارع کشاورزی این کشورها موجبات ایجاد
ریزگردهای بسیار شدید در این کشورها شده است
و یا میتوان به عدم همکاری طالبان در حقآبه
سیستان در ایران اشاره کرد که نشان میدهد
دنیای آینده متعلق به کشورهایی است که ضمن
مدیریت منابع و مصارف آب  ،خود را برای مواجهه
و سازگاری با شرائط اقلیمی جدید آماده کردهاند.
تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار گیرد

شریعت با اشاره به این که «تغییرالگوی
کشت» عنوان یکی از مهمترین اقدامات برای
سازگاری با کم آبی است ،گفت :تغییر الگوی کشت
موضوعی است که از مدتها پیش در دستور کار
متولیان بخش آب قرار گرفته است ولی متاسفانه
در مقاطعی و به محض بارش نسبتا مناسب به
فراموشی سپرده شده است بهطوری که امروزه به
یک شوخی و مزاح تبدیل شده است .هر چند که با
توجه به شرایط اقلیمی ،گریزی از آن نیست و دیر
یا زود که صد البته همین امروز هم دیر است باید
این کار بهطور جدی در دستور کار همه مسئوالن
و مردم قرار گیرد .
البته «تغییرالگوی کشت» به هیچ وجه
بهصورت دستوری قابل انجام نیست و نیاز به بستر
سازی دارد که مهمترین آن اعتماد سازی بین
مسئوالن و کشاورزان است ،در مرحله بعدی باید
پذیرفت که کشاورز طی سالها و با توجه به شرایط
اقتصادی و معیشتی به سمت کشت محصوالتی

رفته است که هم بازار مناسب و هم درآمد و سود
تضمین شدهای داشته و هم دانش و تجربه آن را
به دست آورده است اما این محصول تولیدی بسیار
آب بر است .لذا این موارد هم به عدم همکاری
کشاورز با تغییر الگوی کشت دامن میزند.
دبیر اجرایی فدراسیون صنعت آب ایران
ادامه داد :از سویی دیگر حتی در صورت همکاری
و مشارکت کشاورز با تغییر الگوی کشت ،باید
دولتها برای مدت زمان انجام تغییر الگوی کشت
تا سودآوری محصول جدید بستههای حمایتی
مالی و بیمهای برای کشاورزان اعمال کنند که
مستلزم تخصیص اعتبار زیادی است و تجربه ثابت
کرده است که دولتها علیرغم قبول این مشوقها
و حمایتها که فقط روی کاغذ آورده میشود،
به دلیل مشکالت اقتصادی و تامین هزینههای
سرسام آور جاری به تعهدات خود عمل نمیکنند
و در نهایت آموزش به کشاورزان که جزو اقدامات
اساسی و الزمه تغییر الگوی کشت و مورد مهمی
است و یک بار برای همیشه دولتها باید بپذیرند
که دیگر کار از شوخی و مزاح گذشته و مجبور به
ایجاد بسترهای الزم برای این اقدام هستند.
افزایش گرمای بی سابقه درسال آبی جاری

وی افزود :سال آبی جاری و کاهش شدید
بارندگی بهویژه در مناطق تنشزا و وضعیت
بد ذخایر سدهای کشور از طرفی و افزایش
بیسابقه گرما در ابتدای سال  ۱۴۰۱و پیشبینی
ماندگاری آن طی ماههای آینده از طرف دیگر
موجبات افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی،
صنعت و شرب را به دنبال خواهد داشت و زنگ
خطر جدی است که به صدا درآمده و الزم
است که برای جلوگیری از تبعات سیاسی و
امنیتی ضمن انجام اقدامات اساسی در زمینه
صرفهجویی در مصرف آب در بخشهای مختلف
در یک محیط تعاملی بین مسئوالن و مردم به
استقبال این شرایط برویم.
به گفته شریعت مردم کشور ایران همواره
نشان دادهاند که در مواقع حساس توان انجام
کارهای بزرگ را دارند ،البته به شرط آنکه همه
کشور و به دور از هرگونه نگاه حزبی و گروهی و
با هر دیدگاه دلسوزانهای برای گذر از این بحران
بزرگ بسیج شوند.
شریعت در پایان تصریح کرد:امروزه هیچکس
منکر آن نیست که مدتهاست کشور ایران با
شدیدترین تحریمهای ظالمانه بینالمللی دست
و پنجه نرم میکند و با توجه به مشکالت شدید
اقتصادی و معیشتی نباید با ذکر مطالب ناامید
کننده کام مردم را تلخ تر کنیم ولی این واقعیت
را باید پذیرفت که روزها و ماههای سختی به
لحاظ بحران آب پیش روی ماست و این توان و
تجربه ،اهمیت و دلسوزی در مجموعههای بخش
خصوصی و صنعت آب کشور و همینطور مردم
وجود دارد و فقط کافیست حاکمیت با اعتقاد به
این توان و با بهرهگیری از آنها نه تنها این مشکل را
مرتفع کند بلکه زمینه ایجاد بستری مناسب برای
توسعه متوازن و پایدار کشور با احترام به منابعآب
و محیط زیست فراهم شود .

معاون وزیر آموزشوپرورش ضمن اعالم
این خبر که پیش ثبت نام مدارس غیردولتی از
قبل عید آغاز شده و مدارس مجاز به انجام آن
هستند؛ درباره شاخصها و زمان تعیین شهریه
مدارس غیردولتی توضیحاتی ارائه داد.
احمد محمودزاده افزود :پیش ثبتنامها
از قبل عید آغاز شده و به لحاظ قانونی هم
اجازه داده شده است .اولیاء به مدرسه می روند
و امکانات و فضا را مشاهده کرده و با شرایط
مدرسه نیز آشنا می شوند و در نهایت به توافق
اولیه با مدرسه برای ثبت نام فرزندشان میرسند.
وی افزود :تا زمان ابالغ شهریه جدید ،مالک
دریافت شهریه سال آتی به صورت علیالحساب،
شهریه سال جاری است .هرساله نرخ شهریه
مدارس غیردولتی در سامانه مشارکتها درج
میشود و اولیاء میتوانند از آن مطلع شوند،
ضمن آنکه شهریه در زمان ثبتنام ها در تابلویی
نصب و در معرض دید عموم قرار میگیرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی
وزارت آموزش و پرورش درباره زمان اعالم
شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی
آتی نیز توضیح داد و گفت :شیوه نامه تعیین
شهریه مشخص و از چندی پیش برای همه
استانها ارسال شده است .مدارس موظف به
تکمیل فرمهای ارسالی از سوی سازمان هستند؛
که یک بخش سخت افزاری و بخش دیگر نرم
افزاری است.
محمودزاده ادامه داد :بخش سخت افزاری
مربوط به مواردی از این قبیل است که مساحت
مدرسه چقدر است ،چه میزان اجاره بها می
پردازد و یا چند معلم جذب کردهاند .بخش
دیگر که برای اولین بار به آن ورود پیدا کردهایم
به اجرای سندتحول بنیادین و رویکردهای
فرهنگی ،تربیتی و موفقیتهای آموزشی و
پرورشی باز می گردد .شاخصهایی برای این امر
تعیین کردهایم و از این پس حدود  ۳۵درصد از
کل شهریه تعیین شده برای یک مدرسه به این
موضوع اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه مدرسهای می تواند از این
امتیاز استفاده کند که نتایج مثبتی در این زمینه
کسب کرده باشد گفت :به عنوان مثال میانگین
نمرات اکتسابی در ارزشیابیهای پایانی به ویژه
امتحانات نهایی یکی از این شاخصهاست .حضور
در جشنوارهها و مسابقات علمی و فرهنگی نیز از
دیگر شاخصهای کسب این امتیاز است.
به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ،هنوز سقف
و کف شهریه مدارس غیردولتی مشخص نشده
است؛ مدارس در حال تکمیل فرمها هستند؛
پس از آن شاخصهای مدارس در شورای
نظارت منطقه بررسی و شهریه نهایی به تصویب
میرسد.
ذخیره  ۲۴میلیون دوز واکسن چینی؛

واکسن پولی وارد نمی کنیم

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :از
 ۵۰میلیون دوز واکسن کرونا که ذخیرهسازی
کردهایم ۲۴ ،میلیون دوز آن چینی است.
کمال حیدری ،در نشست واکسن سازان
داخلی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ،با بیان اینکه پول واکسن ملی بوده و از
منابع وزارت بهداشت تخصیص داده شده است،
اظهار داشت ۱۲۰۰ :مرکز منتخب  ۱۶ساعته که
برای کاهش بار بیمارستانها راه اندازی شده بودند،
تا امروز حتی یک ریال حق الزحمه نگرفتند ۲ .هزار
و  ۲۰۰مرکز جامع سالمت کار واکسن را انجام
دادند و  ۲.۴همت بدهی آنها پرداخت شده است
و  ۴۰۰میلیارد تومانی که برای این کار اختصاص
داده شده را هم در جایی دیگر هزینه شد .وی
یادآور شد :در واقع قرار نبود وزارت بهداشت در
تأمین منابع و پشتیبانی از واکسن از منابع خود
هزینه کند اما از منابع وزارت بهداشت برداشت
شد .حیدری ادامه داد :در ستاد ملی مبارزه با کرونا
مصوب شد که از خارج واردات واکسن نداشته
باشیم جز اینکه اهدایی باشد .باید برای آینده فکر
کرد و سیاستگذاری مناسبی داشته باشیم ،در حال
حاضر  ۵۰میلیون دوز واکسن موجود است که ۲۴
میلیون دوز آن چینی است.

