پرداخت افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد در اردیبهشت

دوشنبه  29فروردین 1401
وطنامروز شماره 3466

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت :با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان فروردینماه ،پرداخت افزایش مستمری مددجویان تحت
پوشش این نهاد به اردیبهشتماه موکول شد .سیدمرتضی بختیاری گفت :اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی افزایش مستمری
مددجویان را برای سال  ۱۴۰۱به تصویب رساندند و بر این اساس مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی امسال افزایش خواهد یافت.

اجتماعی

اخبار

رفع کاستیهای آموزشی
مناطق مرزی و روستایی

مش��اور وزیر آموزشوپروررش ضمن تبیین اهمیت
برقراری آموزش حضوری در مدارس در ارتقای شاخص
عدالت آموزش��ی ،از طراحی برنامههای عدالت آموزشی
با هدف ریشهکن کردن کاستیهای آموزشی  -تربیتی
در مناطق مرزی ،عش��ایری و روستایی و حتی مناطق
حاشیهای شهرهای بزرگ خبر داد.
حمیدرضا خانمحمدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
اساسا هیچ روشی جایگزین آموزش حضوری نیست .تعامل
چهره به چهره دانشآموزان و معلمان در انتقال مفاهیم و
رفع شبهات درسی بسیار مؤثر و غیرقابل انکار است ،لذا
بازگشایی مدارس یکی از اصلیترین دغدغههای دولت و
مردم بوده است .وی افزود :کاستیهای نظام آموزش و فقر
مادی خانوادههای مناطق کمبرخوردار مرزنشین ،عشایری
و روستایی باعث شد تا عده قابل توجهی از دانشآموزان
به دلیل عدم دسترس��ی به آموزشه��ای مجازی دچار
عقبماندگی تحصیلی ش��وند که با اهداف نظام تعلیم
و تربی��ت رس��می عمومی و با عدالت آموزش��ی مدنظر
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در تضاد قرار گرفت.
خانمحمدی در ادامه اظهار داشت :وزارت آموزشوپرورش
با کمک سازمانها و نهادهای حاکمیتی و با همیاری عدهای
از خیرین نیکوکار ،تاکنون تالش کرده است تا بخشی از
این کاس��تیها را جبران و عدهای از دانشآموزان را وارد
مدار آموزش کند.

متالشی شدن باند کالهبرداری تلفنی
در تهران

رئی��س پلیس فت��ای پایتخ��ت از کش��ف پرونده
کالهبرداری با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی
خبر داد و گف��ت :مجرمان بیش از  3میلیارد تومان از
حدود  ۲۰۰نفر از ش��هروندان کالهبرداری کرده بودند
که دستگیر شدند.
س��رهنگ داوود معظمیگ��ودرزی گفت :مجرمان با
استفاده از ترفندهای زیرکانه ،مالباخته را متقاعد میکردند
ک��ه جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از
پش��ت تلفن به وی اعالم میشده است در مرورگر تلفن
همراه خود وارد و اعالم کند ،بنابراین شاکی با یک غفلت
ساده در نهایت متوجه سرقت تمام موجودی حسابهای
بانکی خود میشد.
س��رهنگ گودرزی ادامه داد :این موضوع در دستور
کار متخصصان پلیس فتای پایتخت قرار گرفت و پس
از اقدامات تخصصی و تحقیقات س��ایبری ،متهمان در
یکی از اس��تانهای همجوار تهران شناس��ایی و پس از
تش��ریفات قضایی اعضای اصلی این باند در یک زمان و
در  3نقطه مختلف دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
وی همچنین نس��بت به کالهبرداری از ش��هروندان در
پوشش فروش بلیت مسابقات و تورهای جامجهانی قطر
هشدار داد و گفت :افراد سودجو کاربران را به بهانه خرید
بلیت به صفحات جعلی فیشینگ هدایت کرده و در آنجا
اقدام به سرقت اطالعات بانکی آنان و برداشت غیرمجاز
از حسابشان میکنند.

برپاییسفرهافطاریروی«پلطبیعت»

«پل طبیعت» شامگاهشنبه همزمان با شب میالد امام
حسن مجتبی(ع) میزبان بیش از  ۲هزار روزهدار بود« .پل
طبیعت» همزمان با میالد امام حسن مجتبی(ع) میزبان
بیش از  ۲هزار روزهدار بود و بدین مناس��بت سفرهای به
طول  ۲۷۰متر به منظور پذیرای��ی از روزهداران در روی
«پل طبیعت» پهن شد .برگزاری کنسرت ساالر عقیلی به
مناسبت میالد امام حسن مجتبی(ع) در قالب ویژهبرنامه
«باغ رمضان» نیز از دیگر برنامههایی بود که با حضور و
اس��تقبال پرشور مردم در منطقه فرهنگی و گردشگری
عباسآباد برگزار شد.
بر اس��اس گزارش س��ایت ش��هر ،منطقه فرهنگی و
گردش��گری عباسآباد ،طی  ۳ش��ب اخیر با برپا کردن
«افطاری ساده» و برگزاری کنسرتهای متنوع و با حضور
خوانندههای مطرحی همچون حسامالدین سراج ،ساالر
عقیلی و ...جشنواره «باغ رمضان» را با حضور شهروندان
و روزهداران برگزار کرد که با اس��تقبال باالی مردمی نیز
مواجه شد.

فراخوان مشموالن پایه خدمتی
اردیبهشت به سربازی

سازمان وظیفه عمومی انتظامی کشور در اطالعیهای
تمام مش��موالن دارای ب��رگ آماده به خدمت به تاریخ
اردیبهش��ت  1401را ب��ه خدمت س��ربازی فراخواند.
سازمان وظیفه عمومی در اطالعیهای اعالم کرد :کلیه
مشموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت
سال  1401دریافت کردهاند ،باید با مراجعه به یکی از
دفات��ر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ،)10+برگ
معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر
اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
این دسته از مشموالن باید پنجشنبه یکم اردیبهشت
س��ال  1401در س��اعت ،محل و مراکزی که در برگ
معرفینامه مش��موالن اعالم ش��ده ،حضور یابند و به
خدم��ت دوره ضرورت اعزام ش��وند .مش��موالن باید
اص��ل مدارک مورد نیاز اع��م از برگ آماده به خدمت،
برگ محل مراجعه ،برگ واکسیناس��یون ،کارت ملی و
شناسنامه و مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه
خود داشته باشند.
در ای��ن اطالعیه همچنین آمده اس��ت عدم حضور
بهموقع در زمان و محلهای تعیینشده ،غیبت محسوب
شده و برابر مواد  10و  58قانون خدمت وظیفه عمومی
با آنان رفتار خواهد شد.

سازمان نظام پزشکی تعرفه ویزیت پزشکان عمومی را برای سال جاری  184هزار تومان و برای پزشکان متخصص  245هزار تومان پیشنهاد کرد

رنج پرخرج درمان

عضو هیأترئیسه مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» :پیشنهاد افزایش تعرفه ویزیت پزشکان عمومی به حدود  200هزار تومان هیچ توجیهی ندارد
پیشنهاد افزایش  ۶۰درصدی تعرفههای پزشکی درحالی از
سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت معتقد است  ۶۰درصد
هزینههای سالمت در حال حاضر از جیب مردم پرداخت میشود.
سازمان نظام پزشکی در شرایطی که هنوز حذف ارز ترجیحی
دارو اجرایی نشده است و مردم با مشکل گرانی برای تهیه دارو
مواجهند ،پیشنهاد افزایش تعرفههای پزشکی را ارائه کرده است.
به گفته کارشناسان رقم تعرفه پزشکان همیشه از سوی سازمان
نظام پزشکی سنگین در نظر گرفته میشود تا با این شیوه جایی
برای چانهزنی آنگونه که دولت با رقمی مناسب موافقت کند،
داشته باشند اما امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از حذف
احتمالی ارز ترجیحی دارو و به دنبال آن چگونگی پشتیبانی از
بیمهها با هدف جبران میزان افزایش هزینههای دارو و درمان،
وضعیت شکل دیگری به خود خواهد گرفت .در چنین شرایطی
ی در این بخش باید طوری باشد که
تصمیمگیری و برنامهریز 
مردم با حذف ارز ترجیحی یا نحوه تعرفهگذاری ویزیت پزشکان
و ...دچار مشکل نشوند.
ب��ه گفته کارشناس��ان ،نرخ معق��ول و منطقی تعرفههای
پزشکی نباید به گونهای در نظر گرفته شود که قشر متوسط و
رو به پایین جامعه بویژه ضعفا و کمدرآمدها نتوانند از خدمات
پزش��کی و درمانی با هزینه باال اس��تفاده کنند ،از طرفی نیز
سیاستگذاریها باید طوری باشد که انگیزه الزم برای فعالیت
پزشکان وجود داشته باشد.
به هر حال تعرفههای پزشکی همواره محل اختالف جامعه
پزشکی با دولت بوده است و طبق روال هر سال میزان افزایش
تعرفههای پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس
توسط هیات دولت تصویب میشود.
تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸افزایش ۱۰درصدی در بخش
دولتی و  ۱۳درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان
افزایش از طرف دولت تصویب و ابالغ شد .سال  ۹۹این تعرفهها
با  ۱۵درصد افزایش همراه بود .سال  ۱۴۰۰هم به گفته محسن
مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور ،پیشنهاد
س��ازمان نظام پزشکی کش��ور برای افزایش تعرفههای بخش
خصوصی پزشکی حداقل  ۵۵درصد بود که این میزان افزایش
بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد اما شورای عالی
بیمه سالمت  28.5درصد افزایش تعرفه را اعالم و هیاتوزیران

هم این افزایش را تصویب کرد.
امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفههای
پزشکی را داده است؛ پیشنهادی که بنا به گفته مسؤوالن این
سازمان پس از بررسیهای کارشناسی تهیه شده است و آنها
معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شود.
س کل سازمان نظام
چندی پیش نیز محمد رییسزاده ،رئی 
پزشکی کشور در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام
پزشکی برگزار شد ،پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰درصدی
برای تعرفههای پزش��کی را مطرح کرد و گفت :براس��اس کار
کارشناسی که انجام دادیم ،عدد  ۶۰درصدی افزایش تعرفهها
ب��ه صورت گلوبال مورد نظرمان بود .وی تاکید کرد :در برخی
حوزههای پزش��کی  ۲۱۷درصد رش��د داشتیم .همچنین در
حوزههایی مانند تجهیزات و تکنولوژیهای پزش��کی ،بالغ بر
 ۲۰۰درصد افزایش هزینه داش��تیم که تناسبی با تورم  ۴۵تا
 ۵۰درصدی ندارد .در بحث لوازم مصرفی تا  ۱۳۰درصد رشد
داشتیم ،در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی
مراکز تا  ۵۷درصد رشد داشتیم ،بعد هم از افزایش  ۱۰تا ۲۰
درصدی تعرفهها صحبت میکنیم .این قابل قبول نیست .باید

توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند،
آن هم بدون سود ،ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل  ۱۲۰هزار
تومان شود و کمتر از این اصال ارائه خدمات قابل انجام نیست.
پیشنهاد افزایش  ۶۰درصدی تعرفههای پزشکی در حالی از
سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به تکلیف قانون
برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم  ۲۵درصدی مردم در پرداخت
هزینههای سالمت ،در عین حال از افزایش سهم جیب مردم
ت این هزینهها طی سالهای اخیر ابراز نگرانی کرده و
در پرداخ 
گفته است متاسفانه متناسب با رشد تورم ،بیمهها و دولت سهم
بیشتری در حوزه سالمت نداشتند ،بنابراین این مابهالتفاوت از
جیب مردم پرداخت شده است.
در این باره مجتبی یوسفی ،عضو هیاترئیسه مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره پیشنهاد سازمان نظام
پزش��کی مبنی بر افزایش تعرفههای پزشکی با رقم باال گفت:
افزایش هزینههای درمان نباید به گونهای باش��د که معیشت
و سالمت جامعه را تهدید کرده و در شرایط سخت قرار دهد،
بنابراین ضمن توجه و احترام به جامعه نخبگان و پزشکان دلسوز،

معاونت بهداشت وزارت بهداشت :کمترین میزان رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در هفته گذشته مربوط به مدارس بود که  23درصد شکایتهای مردمی را شامل میشود

شکایت از مدارس به وزارت بهداشت

اجتماعی مربوط به مدارس بوده است.

ش حضوری به عنوان بهترین راهکار برای یادگیری
آموز 
دانشآموزان ،بعد از تعطیالت نوروز از سر گرفته شد .در این
شرایط ،مدیران از والدین میخواهند که به تدابیر بهداشتی
و کرونایی نظام آموزش��ی کش��ور اعتماد داشته باشند اما
گزارشهای وزارت بهداشت حاکی از عدم رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی در مدارس است .به گزارش «وطنامروز» ،بسیاری
از کارشناسان معتقدند آموزش مجازی نمیتواند جایگزین
مناسبی برای آموزش حضوری باشد ،چنانکه مطابق اعالم
مقامات وزارت آموزشوپرورش ،در  ۲سال گذشته به خاطر
حذف نسبی آموزش حضوری شاهد افت محسوس در سطح
تحصیلی دانشآموزان بودهایم.
در این ش��رایط به خاطر تاثیرات منفی و بعضا غیرقابل
جبران بر نظام آموزشی کشور ،مدیران ارشد این وزارتخانه
تصمیم به بازگشایی مدارس بالفاصله بعد از تعطیالت نوروزی
گرفتند؛ اقدامی که با انتقاد خانوادهها مواجه شد ،چرا که از
نظر آنها باید چند هفته سپری میشد تا واکنش کرونا بعد از
پایان سفرهای نوروزی مشخص شود و سپس برای بازگشایی

■■رعایت پروتکلها در کشور رضایتبخش نیست

تدریجی و منطقی مدارس تصمیمگیری میشد.
از س��وی دیگر ،در چند روز اخیر برخی دستاندرکاران
نظام س�لامت درباره وقوع موج هفت��م کرونا در هفته اول
اردیبهشت هش��دار دادهاند و بخش زیادی از هشدارها نیز
مربوط به ضرورت رعایت پروتکلها در مدارس کشور است.
مطابق تازهترین آمار و اطالعاتی که از سوی مجموعه وزارت
بهداشت منتشر شده ،کمترین میزان رعایت فاصلهگذاری

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 24فروردین

2356

33

311

3467

 25فروردین

2194

33

351

4155

 26فروردین

1994

33

349

3816

 27فروردین

1015

23

195

3740

 28فروردین

1895

29

257

3624

بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۷
فروردینماه ( ۱۴۰۱از  ۲۰تا  ۲۷فروردین) همچنان پایین و
بالغ ب ر  51.79درصد بوده است.
کل ش��کایات مردمی ثبت شده در سامانه  ۱۹۰بیش از
یکهزار و  ۹۰۸مورد بوده که ش��کایت از مدارس با موضوع
«عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی»  ۴۳۸مورد بوده است.
همچنین از کل ش��کایات  ۲۶درص��د مربوط به اماکن
مسکونی ۲۶ ،درصد مربوط به نانواییها ۲۳ ،درصد مربوط
به مدارس ۱۳ ،درصد مربوط به اغذیهفروش��یها ،ساندویچ
و پیتزافروش��یها و  ۱۲درصد مربوط به س��لف سرویس و
رستورانها بوده است.
میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی
ن ،۱۴۰۱
استانهای کشور در بازه زمانی  ۱۷تا  ۲۴فروردی 
حدود  56درصد و میانگین استفاده از ماسک در شاغالن و
خدمتگیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور
 50.84درصد بوده اس��ت .میانگین درصد رعایت پروتکل
فاصلهگذاری در اماکن عمومی کشور از  ۱۰تا  ۲۴فروردین
 47.59درصد بوده اس��ت که فرودگاهه��ا با  86.36درصد
بیشترین درصد رعایت و مدارس با  34.75درصد کمترین
میزان رعایت را داشتهاند.
ن  ۳۷۱۶۲مرکز از مراکز
همچنی��ن از  17تا  24فروردی 
تهی��ه ،توزیع ،عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و
واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی
شدهاند و  ۱۲۶۵مورد از این مراکز نیز پلمب شدهاند.

چنانچه تعرفههای پزشکی با این رقمها افزایش یابد قشر متوسط
به پایین جامعه بیتردید توان دسترسی به خدمات درمانی را
نخواهند داشت و سالمت جامعه تهدید میشود.
وی ب��ا بی��ان اینکه معیش��ت و س�لامت م��ردم نباید با
هزینهتراشیهای نامعقوالنه به بازی گرفته شود ،گفت :در بحث
میزان افزایش تعرفههای پزشکی که از سوی نظام پزشکی مطرح
و به دولت پیشنهاد شده است باید توجه داشت که سالمت و
معیشت مردم با دید بخشینگری دچار مشکل نشود ،چرا که
هر گونه افزایش غیرمعقوالنه و غیرمنطقی تعرفههای پزشکی،
نرخ پایه برای افزایش قیمت همه خدمات پزش��کی و درمانی
خواهد شد.
یوس��فی با بیان اینکه دولت باید در سیاس��تگذاریها و
تصمیمگیریهای خود به فکر قشر متوسط و کمدرآمد جامعه
باشد ،اظهار داشت :کاالهای اساسی نظیر نان ،دارو و خدمات
درمانی و پزشکی نباید طوری با افزایش قیمت مواجه شوند که
تبعات آن به فقر و تنگدستی یا گسترش بیماری و کمتوجهی
به نظام سالمت کشور منجر شود.
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اس�لامی در ادامه افزود:
هنوز آییننامه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به دستگاههای
ذیربط ابالغ نشده است که تورم انتظاری در جامعه شکل گرفته
و برخی اقالم بویژه در بخش دارو  10تا  20برابر افزایش یافته
است.درچنین شرایطیخبر شوکهکنندهپیشنهادافزایش تعرفه
ویزیت پزشکان که قرار است ویزیت یک پزشک عمومی حدود
 200هزار تومان شود هیچ توجیهی ندارد ،زیرا اگر تعرفه ویزیت
پزشکان با این منوال افزایش یابد باید منتظر رشد قیمت همه
خدمات در بیمارستانها و مراکز درمانی بود.
یوسفی اضافه کرد :دولت بویژه شخص رئیسجمهور  -که
همیشه در کنار مردم و دردآشنای آنهاست  -بیتردید به سادگی
از کنار این قضیه نمیگذرد و ضمن توجه به جامعه پزشکی،
سالمت و معیشت مردم را در اولویت قرار میدهد ،چرا که اگر
تعرفههای پزشکی با افزایش باال همراه شود زندگی قشر ضعیف
بویژه دهکهای پایین درآمدی جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد.
پیش��نهاد سازمان نظامپزشکی برای افزایش میزان ویزیت
پزش��کان طوری اس��ت که طبق این پیشنهاد ویزیت پزشک
عمومی در سال جاری باید بیش از  184هزار تومان و پزشک
متخصص نیز بیش از  245هزار تومان در نظر گرفته شود.

 29فوتی و  1895بیمار جدید کرونا

مطابق اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرس�انی
وزارت بهداشت در شبانهروز منتهی به  ۲۸فروردین
 ۱۴۰۱بر اس�اس معیارهای قطعی تشخیصی ،یکهزار
و  ۸۹۵بیمار جدید مبتال به «کووید »19-در کش�ور
شناس�ایی و  ۲۵۷نفر از آنها بس�تری ش�دند .بر این
اس�اس ،مجموع بیماران «کووید »19-در کشور به ۷
میلی�ون و  ۲۰۶هزار و  ۹۵۹نفر رس�ید .همچنین در
طول این  24ساعت ،متاسفانه  29بیمار «کووید»19-
ج�ان خود را از دس�ت دادند و مجموع جانباختگان
این بیماری به  ۱۴۰هزار و  ۸۲۹نفر رس�ید .از س�ویی
خوشبختانه تاکنون  ۶میلیون و  ۹۴۵هزار و  ۸۴۴نفر از
بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
این در حالی اس�ت که یکه�زار و  ۳۶۱نفر از بیماران
ش مراقبتهای ویژه
مبتلا به «کووی�د »19-در بخ� 
بیمارستانهاتحتمراقبتقراردارند.همچنینتاکنون
 ۵۰میلی�ون و  ۴۲۵ه�زار و  ۶۶۵آزمایش تش�خیص
«کووید »19-در کش�ور انجام ش�ده اس�ت .در حال
حاضر  55شهرستان در وضعیت قرمز 84 ،شهرستان
در وضعیت نارنجی 274 ،شهرستان در وضعیت زرد
و  35شهرس�تان در وضعیت آبی ق�رار دارند .درباره
آخرین آمار رس�می واکسیناس�یون نیز اعالم شده
اس�ت :تاکنون  ۶۴میلیون و  ۱۸۸هزار و  ۲۴۱نفر دوز
اول ۵۷ ،میلیون و  ۳۵۰هزار و  ۴۳۵نفر دوز دوم و ۲۶
میلیون و  ۷۵۰هزار و  ۹۵۳نفر دوز سوم واکسن کرونا
را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریقشده در
کشور به  ۱۴۸میلیون و  ۲۸۹هزار و  ۶۲۹دوز رسیده
است .همچنین در شبانهروز یادشده  ۷۱هزار و ۶۴۳
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:

ریزگرد یکی از  ۱۱مخاطره اصلی کشور است
موضوع ریزگردها یکی از  ۱۱مخاطره اصلی کشور است و بر
همین اساس برخی کارشناسان و مقامات محیطزیست در نامهای
به رئیسجمهور پیشنهاد کردهاند شورای عالی محیطزیست
به «شورای عالی محیطزیست و تغییر اقلیم» تغییر نام دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در دومین جلسه ستاد
ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار اظهار
داشت :همه شاخصها حکایت از آن دارد که پدیده تغییر اقلیم
در کشور ما اتفاق افتاده است ،بنابراین ضرورت دارد که کشور
با در نظر گرفتن شرایط جدید اداره شود.
علی سالجقه با بیان اینکه ما در نامهای به رئیسجمهوری
پیشنهاد کردیم که شورای عالی محیطزیست به شورای عالی
محیطزیس��ت و تغییر اقلیم تغییر نام یابد ،گفت :فرهنگ ما
وابس��ته به طبیعت است و بر اثر تغییر طبیعت ،فرهنگ هم
دچار دگردیسی میشود .بنا بر اعالم ایسنا ،وی پناهندگی محیط
زیستی را یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی برشمرد و افزود:
متاسفانه مردم در برخی مناطق کشور به آستانهها رسیدهاند و
مجبورند برای حفظ حیات خود جا به جا شوند.
س�لاجقه با تاکید بر ضرورت حل مسائل زیستمحیطی
از جمله موضوعات حقابهها و ریزگردها با کشورهای همسایه
تصریح کرد :انتظار مردم از ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی
مدیریت گرد و غبار بس��یار باالس��ت ،بنابرای��ن باید وظایف
دستگاههای مختلف عضو این ستاد دقیقا مشخص و عملکرد
آنها راستیآزمایی شود .به گفته وی ،دشمن در حال برنامهریزی

برای ایجاد نارضایتی عمومی از
بروز ریزگردها در کشور است.

■■ضرورت تأمین حقابه تاالبها

رئی��س س��ازمان حفاظ��ت
محیطزیس��ت ب��ا تاکی��د ب��ر
ل��زوم تامین حقاب��ه تاالبها و
رودخانهه��ای کش��ور گفت :ما
تامین حقابه تاالبها و رودخانهها
را در  ۳س��ناریوی کمآبی ،میان
آبی و پرآبی به وزارت نیرو ارائه کردیم و این وزارتخانه موظف
به تامین این حقابه است.
وی با اشاره به توانمندی علمی و اطالعاتی متخصصان ایرانی
در زمینه ریزگردها ،بر آموزش نیروهای کشورهای همسایه برای
مدیریت کانونهای گرد و غبار در این کشورها تاکید کرد.
سالجقه با اشاره به تاثیر نامطلوب ریزگردها بر سالمت جامعه
گفت :خسارتهای ناشی از پدیده گرد و غبار  ۲۰فروردین از
نظر بهداشتی بسیار عجیب بود.
وی ارزیابی عملیات دستگاههای مختلف در زمینه مدیریت
ریزگردها را برای پای کار آوردن آنها ضروری دانست و خاطرنشان
کرد :متاسفانه جلسه ستاد خیلی دیر تشکیل شده است و باید
عالج واقعه را قبل از وقوع کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد :جلسات این
ستاد باید بهصورت مستمر و هفتگی برگزار شود.

■■شناسایی  8کانون گرد و غبار
در خاورمیانه

 ٨کان��ون گ��رد و غب��ار در
خاورمیان��ه ک��ه ب��ا وزش باد،
ریزگردها از آنجا به سمت کشور
ما هدایت میش��وند شناسایی
ش��دند .مدی��ر س��تاد مقابله با
گ��رد و غبار س��ازمان حفاظت
محیطزیستدرجلسهستادملی
سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار با بیان
این مطلب گفت :در مجموع  ٨کانون گرد و غبار در خاورمیانه
را شناسایی کردیم که با وزش باد ،ریزگردها از آنجا به سمت
کشور ما هدایت میشوند.
علیمحمد طهماسبی افزود :کانون اول در عربستان ،کانون
دوم در امارات ،کانون سوم شمال عربستان ،کانون چهارم جنوب
عراق ،کانون پنجم ش��مال عراق ،کانون شش��م ترکمنستان،
ازبکس��تان ،تاجیکس��تان و کانون هفتم و هشتم افغانستان و
پاکستان و بخشی هم در ایران است .این کانونها بخشهای
مختلف کشور را تحت تاثیر پدیده گرد و غبار قرار میدهند و
مشکالت زیادی به وجود میآورند .مدیر ستاد مقابله با گرد و غبار
سازمان حفاظت محیطزیست اظهار داشت :البته از کانونهای
داخلی هم نباید غافل شویم به طوری که در گرد و غبار اخیر در
تهران  ٣٠درصد منشأ خارجی داشت و  ٧٠درصد داخلی بود.

طهماس��بی اظهار داش��ت :منطقهای میان سوریه و عراق
منشأ اصلی گرد و غبار است .طبق بررسیهای صورت گرفته
مجموع مساحت زمینهای فرسایشپذیر در منطقه (پتانسیل
غبارخیزی)  ٢٧٩میلیون هکتار اس��ت که از این میزان حدود
 ١٠٣میلیون هکتار غبارخیزی شدید دارد که ساالنه چند هزار
تن گرد و غبار به هوا بلند میکنند.
وی ادامه داد :با توجه به کانونهای خارجی و ش��دت آنها
تفاهمنامههای چندجانبه زیادی با کشورهای همسایه داریم
اما هیچ کدام جنبه عملیاتی پیدا نکردند که این مس��أله را با
جمعآوری اطالعات با کمک وزارت امور خارجه آسیبشناسی
کردیم .درباره اینکه چرا در بحث گرد و غبار خارجی و تعامالت
خارجی در این زمینه موفق نبودیم به این نتیجه رسیدیم که
دیپلماسی گرد و غبار باید با مسائل اقتصادی و اجتماعی عجین
شود .اگر فقط به گرد و غبار بپردازیم موفق نخواهیم بود ،بنابراین
اهداف خود را در  2حوزه «بسترسازی» و «مدیریت اجرایی»
تعریف کردیم.
طهماسبی افزود :کشورهای همسایه به علت شرایطی که
دارند در این زمینه مطالبهگری ندارند ،مراودات ما با آنها س��ر
این موضوع بین دولتهاست ،بنابراین آن دولتها از سوی مردم
کمتر تحت فشار قرار میگیرند.
وی تاکید کرد :چون کشورهای همسایه پای کار نمیآیند،
ما به ناچار روش خود را تغییر دادیم و برنامه عمل ملی را برای
کشور تهیه و برای امضا به وزارت امور خارجه ارسال کردهایم.

