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مدیریت بحران کشور
دچار بحران مدیریت است

قالیبافباتاکیدبراینکهحوزهمدیریتبحرانکشوردچاربحرانمدیریتاست،افزود:اینبخشدچارمشکالتساختاریوفرآیندیاستوقانون
مدیریتبحرانکشوردرسال ۹۳بهاتمامرسیدهوهنوزاصالحاتجدیددرآناعمالنشدهاست.ویافزود:برایاثرگذاریمدیریتبحرانباید
مدیریتیکپارچهشکلبگیرد،زیرادرزمانبحرانهابایداداراتآب،برق،تلفنو...درکنارهمباشندکهدرحالحاضراینگونهنیست.
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دریچه

جشنواره ملی عشایر خلخال
نخستین جشنواره ملی توانمندی عشایر خلخال با حضور
 6استان عشایرنشین کشور در ییالق روستای لنبر خلخال
برگزار شد .در این جشنواره که با حضور گسترده اهالی
شهرستانخلخال،مسافرانوگردشگرانوعشایردرییالق
زره مور روستای لنبر خلخال برگزار شد ،برنامه هایی از
جمله اجرای موسیقی سنتی ،پخت غذاهای محلی ،بازی
های بومی و سنتی ،مسابقات تیراندازی و نمایش طنز اجرا
و نمایشگاه توانمندی ها و قابلیت های عشایر نیز در 20
غرفه در معرض دید گذاشته شد.

...

روی خط رسانه ها
جشنی 400ساله برای شروع تعطیالت
تابستانی

در گفت وگو با خراسان



بر اساس یک سنت دیرینه که قدمت آن به  400سال قبل
باز میگردد ،کودکان سوئیسی با پوشیدن لباس سفید،
آغاز تعطیالت تابستانی مدارس را جشن میگیرند .اولین
جمعه ماه جوالی برابر با شروع تابستانی تعطیالت مدارس
در این کشور است .در این جشن کودکان دختر و پسر با
پوشیدن لباس سفید ،خود را شبیه به فرشتهها میکنند و
برای دیدن بزرگ ترهای خود در خیابان راه میروند.

افزایش بیسابقه اسیدپاشی در لندن
بر اساس اطالعات رسمی که گاردین منتشر کرده است،
تعداد جرایم استفاده از مواد اسیدی در لندن طی  3سال
گذشته بیش از  2برابر شده است .افزایش بیسابقه موارد
اسیدپاشیدرانگلیسموجبشدهاستتادرخواستهایی
برای محدود کردن فروش مواد اسیدی مطرح شود که به
راحتی در این کشور خرید و فروش میشود و همین در
دسترس بــودن مهمترین عامل در افزایش مــوارد حمله
اسیدی است .از سال  2010تقریبا  2000حمله اسیدی
در لندن انجام شده است.

دستگاهی که خوابها را ضبط میکند

همه ما گاهی اوقات آرزو می کنیم که ای کاش میتوانستیم
یک خوابمان را به طور کامل و با جزئیات به یاد بیاوریم.
محققان ژاپنی موفق به ساخت دستگاه ام آر آی خاصی
شدند که قادر است رویای شما را در خواب ضبط کند و
وقتی بیدار شدید ،آن را برای شما بازسازی کند تا ببینید.

یک طعم تلخ کاری
کارشناسان باور دارند ،جوانان تحصیل کردهای که برای
تأمینمخارجزندگی،میپذیرندباکمترینامکاناتموجود
در محلی مشغول به کار شوند ،پس از مدت کوتاهی دچار
آسیبهای روحی و روانی فراوانی میشوند .بر اساس
تحقیقات  ،این دسته از جوانان ،حداقل 50درصد بیشتر از
آنهاییکهامنیتشغلینسبیدارند،دچارمشکالتروحی
و روانی میشوند.

کدام کشور رکورددار تعطیالت تابستانی
مدارس است؟
دانش آموزان ایتالیایی با  13هفته تعطیلی ،طوالنیترین
تعطیالت تابستانی را در بین کشورهای اروپایی دارند و
پس از آن ،کشورهای یونان و پرتغال با  12هفته در رتبه
دوم قرار میگیرند .دانشآموزان فرانسوی بین هشتم
ژوئیه تا چهارم سپتامبر به تعطیالت تابستانی میروند
و دانــش آمــوزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی در بیشتر
کشورهای شرق اروپــا دوران تعطیالت تابستانی را سه
ماهه تجربه میکنند .در انگلیس میانگین هفتههایی که
دانشآموزان به تعطیالت میروند بین  6تا  9هفته است؛
تعطیالت مدارس در اسکاتلند و ایرلند شمالی بین  8و 9
هفته و در انگلیس و ولز کمتر از  7هفته است .دانشآموزان
کشورهای فنالند و اسپانیا 11 ،هفته را در تعطیالت
تابستانی سپری میکنند و دانشآموزان سوئدی نیز 10
هفته تعطیل هستند.دانشآموزان دانمارکی ،آلمانی و
هلندی با  6هفته تعطیلی ،کمترین تعطیالت تابستانی را
دارند و به این موضوع معترض هستند.

بیشتر خلیج فارس ،مرگ گونه های دریایی و در نتیجه
از بین رفتن صنعت صیادی ،مهاجرت داخلی و خارجی
به کشور ایران ،گسترش حاشیه نشینی و تشدید پدیده
ریزگردها خواهد بود.
▪ترکیه :از سدسازی چشمپوشی نمیکنیم

هفته قبل(12تیرماه) دکتر روحانی رئیس جمهور،
در کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران
ضمن اشاره به خطرات سد سازی بی رویه کشور ترکیه
برای محیط زیست ایران گفت«:اینکه همسایه ما طرح
ایجاد  22سد در دجله و فــرات را دارد ،بــرای ایــران و
عراق و بسیاری از کشورهای دیگر مشکلزا خواهد شد
و نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد ».اما رضا تکین
سفیر ترکیه در ایران در پاسخ به مسئوالن و خبرنگاران با
تکیه بر بی خطر بودن این نوع سد سازی ها به خبرگزاری
مهر گفت« :کشورترکیه از سدسازی بردجله و
فرات هرگزچشمپوشی نمیکند.در عین
حــال آمــاده گفت و گو در ایــن زمینه
هستیم...ایران نیز در  30سال
اخیر  600سد ساخته است که
مانع ورود آب به تاال بهای
ایـــران شــده اســـت .ســاده
اســــت کـــه یـــک کــشــور
را نــقــد کــنــیــم امـــا به
سیاستهای خودتان
هـــم ن ــگ ــاه کــنــیــد.
مــا نمیخواهیم
هیچ کشوری در
مــعــرض تهدید

...



دانشگاه

فاجعه باشد».تکین بیان کرد« :شما نمیتوانید از حق
حاکمیتی خود چشمپوشی کنید؛ این کاالیی نیست که
با نهادهای بینالمللی آن را شریک شویم .متــأســفانه
عراق و سوریه دوران بسیار سختی را طی یک دهه گذشته
پشت سر گذاشتهاند و با تعارضات و بیثباتیهایی دست
و پنجه نرم میکنند؛ بنابراین ما نمیتوانیم وارد پروژههای
مشترکی با آنها بشویم .این تعارضات شرایط را تشدید
کرده است ».وی تأکید کرد« :آب بسیار ارزشمند است و
در کنفرانس هم گفته شد امروز یک بطری آب از یک بشکه
نفت گرانتر است و ملتها تأکید دارند که آب حق ماست،
حاال که آب از نفت هم گرانتر است پس چرا نفت را با هم
شریک نمیشویم؟! این حرف دقیق ًا منطق مشابهی دارد.
ما نباید به مسئله با چنین رویکردی نگاه کنیم ،نگاه ما باید
بر عالیق مشترک باشد» .
▪به دنبال معادله برد برد هستیم

در همین زمینه به سراغ معصومه ابتکار رئیس سازمان
محیط زیست ایران رفتیم .او درباره سد سازی های اخیر
کشور ترکیه به خبرنگار خراسان گفت:باید به این نکته
اشاره کرد که کشورها اگر چه مرزهای سیاسی بایکدیگر
دارنــد امــا از نظر محیط زیست هیچ مــرزی بــرای هیچ
کشوری نمی توان قائل شد چرا که تخریب محیط زیست
روی کشورهای مختلف آسیب های متفاوتی داردو به
همین دلیل کشورها باید در سایه همکاری بایکدیگر
تخریب محیط زیست را به حداقل برسانند .وی با اشاره به
پیشنهاد تشکیل کارگروه هایی مشترک به ترکیه ومذاکره
با آن ها درباره سد ایلیسو و پروژه های آبی این کشور،
افزود  «:در اجالس بین المللی گردو غبار که با حضور 30
کشور و همچنین نمایندگان کشور ترکیه در تهران برگزار

...



اتباع

شد،دکتر روحانی رئیس جمهور ایران درباره سد سازی
های ترکیه و به خصوص سد ایلیسو خط مشی روشنی را
تعریف کردندو همه ما در این گفت و گو ها به دنبال معادله
برد برد هستیم .در این کنفرانس پیشنهاد ایجاد کارگروه
فنی برای رسیدگی به موضوع ایلیسو را ارائه دادیم تا
با دقت ویــژه ای سد ســازی های کشور ترکیه بررسی
شود».ابتکار دربــاره موافقت یا موافقت نکردن کشور
ترکیه برای بازنگری در پروژه های آبی اش گفت«:دربحث
مذاکرات فنی و تشکیل کارگروه های مشترک ،ترکیه
اعــام آمادگی کــرده اســت و در راستای همین اعالم
آمادگی نمایندگان این کشور در اجالس بین المللی گرد
و غبار درتهران شرکت کردند و ما امیدواریم نتایج خوبی
حاصل شود ».وی به اظهارات معاون وزیرخارجه ترکیه
مبنی بر سدسازی های ایران طی سال های اخیر اشاره و
بیان کرد «:از عمر وضع ضوابط زیست محیطی در ایران
دو دهه می گذرد و سد سازی ها در کشور ما بر اساس
ضوابط وضع شده زیست محیطی انجام می شود.انتظار
داریم در سطح بین المللی نیز به ضوابط زیست محیطی
توجه ویژه ای شود و شاهد احترام متقابل کشورها به
حقابه تاالب ها ،رودخانه ها،طبیعت و منابع زیر زمینی
باشیم ».ابتکار با تاکید بر اینکه هر پروژه آبی بی تاثیر بر
محیط زیست نیست ،افزود :باید با توجه به شرایط ،آسیب
های احتمالی را مدیریت کرد و آن را به حداقل رساند.
کارشناسان ایرانی و منطقه ای معتقدند پروژه های آبی
ترکیه بر ایران و چند کشور دیگر آثار سوء دارد که باید از آن
جلوگیری کرد .به هرحال امیدواریم کشور ترکیه به آثار
مخرب این سدسازی ها توجه ویژه ای کند و با همکاری و
همفکری کشورهای مختلف ،شاهد برطرف شدن این
گونه آسیب ها باشیم.

...
کنکور

توزیع کارت آزمون ارشد پزشکی دانشگاه آزاد

ثبتنام از دانش آموزان مهاجر فاقد مدارک از  ۱۸تیر

کلید اولیه کنکور سراسری امروز منتشر میشود

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی از امروز توزیع میشود.
به گزارش سازمان سنجش ،کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی
ارشد رشتههای گروه پزشکی سال  ٩٦در روزهای  ۱۸تا  ۲۳تیرماه از
طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع میشود که داوطلبان
پذیرش در دانشگاه آزاد اسالمی نیز در این تاریخ باید برای دریافت
کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند .زمان برگزاری این آزمون روزهای
پنج شنبه و جمعه  ۲۲و  ۲۳تیرماه است.

با اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ،ثبت نام از
فرزندان الزم التعلیم افغانستانی فاقد مدارک اقامتی از  18تیرماه آغاز
میشود .به گزارش خبرگزاری فارس ،اداره کل امور اتباع و مهاجرین
خارجیوزارتکشورباانتشاراطالعیهای،شروعمراحلصدوربرگحمایت
تحصیلیبرایسهگروهمشمولاینطرحرااز 18تیر دردفاترکفالتاعالم
کردهاست.بنابراینسرپرستانخانوارمیتوانندبرایدریافتبرگهحمایت
تحصیلی به همراه فرزند الزم التعلیم خود به یکی از دفاتر کفالت و اقامت
اتباعخارجیدراستانیاشهرستانمحلسکونتمراجعهکنند.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور از انتشار کلید اولیه آزمونسراسری
سال ۹۶به همراه دفترچه سواالت آزمون داوطلبان حوزههای امتحانی
خارج از کشور از امــروز (یک شنبه  ۱۸تیرماه) خبرداد .به گزارش
خبرگزاری میزان ،حسین توکلی در پاسخ به این پرسش که نتیجه اولیه
آزمون سراسری چه زمانی اعالم خواهد شد؟ گفت :نتیجه اولیه آزمون
سراسری به صورت کارنامه تنظیم می شود و این کارنامه در نیمه اول
مرداد ماه  ۹۶روی سایت سنجش قرار میگیرد.وی بیان کرد :نتایج
نهایی کنکور سراسری امسال ،نیمه دوم شهریورماه ۹۶اعالم میشود.

با فراخوان برای کارت های ملی  80تا  89اعالم شد:

پایان سال  96آخرین زمان اعتبار کارتهای ملی
دانش پور -سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعالم
کــرد :کــارت ملی افــرادی که تاریخ صــدور آن ها بین
سالهای  1380تا  1389است ،از آغاز سال 1397
فاقد اعتبار خواهد بود و این افراد باید به منظور صدور
کارت هوشمند ملی به ادارات ثبت احوال ،دفاتر پست
یا دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند.
سیف ا ...ابوترابی روز گذشته در نشستی خبری با بیان
اینکه تا کنون برای  24میلیون نفر کارت هوشمند ملی
صادر شده است ،گفت :کارت هوشمند ملی به عنوان
کلید ورود به دولت الکترونیک محسوب میشود و به
طور رسمی اعالم می شود که بر اساس مصوبه هیئت
دولت ،کارت های ملی قدیمی که تاریخ صدور آن ها تا
سال  89است ،تا پایان سال  96اعتبار دارد و این کارت
ها از آغاز سال  97فاقد اعتبار خواهد بود؛ بنابراین الزم
است این عزیزان برای آنکه در مجامع اداری با مشکل
مواجه نشوند ،برای دریافت کارت هوشمند خود اقدام
کنند .وی با بیان اینکه افرادی که تاریخ صدور کارت ملی
شان بعد از این تاریخ است نیز می توانند برای دریافت
کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند ،خاطرنشان کرد:
ی با اعتبار سال  90به بعد همچنان دارای
کارت های مل 
اعتبار است .البته بنا داریم تا پایان سال  97پروژه کارت
هوشمند ملی را به سرانجام برسانیم لذا تمام ایرانیان
تا پایان سال  97کارت خود را تحویل خواهند گرفت.
ابوترابی هزینه صدور کارت هوشمند ملی را  31هزار
تومان اعالم کرد و افزود 9 :هزار تومان از این مبلغ در
زمان درخواست و تکمیل ثبت نام دریافت میشود که
البته این رقم در جاهای مختلف از  7تا  9هزار تومان
متغیر است 2000 .تومان نیز در زمان تحویل کارت
دریافت میشود .همچنین بر اساس مصوبه مجلس 20
هزار تومان هم برای واریز به خزانه دولت تعیین شده

است .بنابراین دریافت هر رقمی خارج از این  31هزار
تومانخالفاستودرصورتتخلف،مراجعانمیتوانند
آن را با کد و آدرس دفتر مورد نظر اعالم کنند تا به آن
رسیدگی شود .سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور
افزود :کارت هوشمند ملی از مرحله اخذ درخواست طی
 15روز تا یک ماه صادر خواهد شد.وی همچنین گفت:
افرادی هم که برای صدور کارت هوشمند ملی خود اقدام
کردهاند اما اکنون از محل کارت خود بیاطالع هستند،
میتوانند به دفاتر پیشخوان و پست مراجعه کنند و با ارائه
شماره ملی خود و بر اساس نرم افــزاری که پیشبینی
شده است مطلع شوند که به کدام دفتر مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه 40
میلیون نفر ایرانی واجد شرایط دریافت کارت هوشمند
ملی هستند ،افزود :امسال برای  20میلیون نفر کارت
هوشمند ملی صادر خواهد شد  .وی گفت :برای ایرانیان
خارج از کشور کارت هوشمند ملی صادر نمیشود و
کارت های قدیمی این افــراد دارای اعتبار است .وی
همچنین اظهار کرد :اگر فردی معلول حرکتی است
و نمیتواند بــرای دریافت کــارت هوشمند ملی خود
اقدام کند ،با اعالم شرایط خود به سازمان ثبت احوال،
ماموران ثبت احــوال با دستگاه های سیار بــرای ثبت
درخواست و تحویل کارت به منزل وی مراجعه می کنند.
▪کارکرد این کارتها چیست؟

...

دستچین

ابتکار :برای «ایلیسو» با ترکیه مذاکره میکنیم

محمدی  ،بهبودی نیا -ترکیه بنابرآنچه گفته می شود،
در سال های اخیر تعداد  22سد روی دو رود دجله و
فرات ساخته است یا در دست احداث داردکه یکی از آنها
"ایلیسو" نام دارد .آن طور که کارشناسان منطقه ای می
گویند با اتمام کار ساخت این سد در سال 2019باید
شاهد تغییرات اقلیمی و عواقب ناشی از آن در ایران
سوریه و عراق باشیم .به گفته برخی از کارشناسان با
بهره برداری از این سد حقابه دجله به سمت کشورهای
سوریه ،ایــران و عراق با محدودیت مواجه می شود و به
دنبال آن منطقه با شرایط جدید زیست محیطی روبه رو
خواهد شد .کارشناسان ،حجم آبگیری سد ایلیسو را از
 35میلیارد تا 45میلیارد متر مکعب ذکر می کنند .تقریبا
از ده سال پیش کار ساخت این سد شــروع شده است
و اکنون «ایلیسو» مراحل پایانی را می گذراند .این در
حالی است که ترکیه بدون توجه به قوانین بین المللی و
همچنین بدون درنظر گرفتن مضرات زیست محیطی
این سد برای همسایگان ،کارساخت سد ایلیسورا
به مراحل نهایی خود رسانده است .بنا به گفته
کارشناسان با ساخت سد ایلیسو ،حجم
زیادی از زمین ها درکشور عراق و سوریه
خشک خواهد شد و بحران های بزرگ
اجتماعی و زیست محیطی در این
کشور شکل خواهد گرفت که این
بحران ها بر ایــران نیز بی تاثیر
نخواهد بــود .ازجمله تبعاتی
که ایران نیز به واسطه ساخت
ایلیسو با آن درگیر خواهد
شد ،خشکسالی ،خشک
شــدن تــاالب هــا ،شوری
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ابوترابیاضافهکرد:اولینمرحلهاستفادهازاینکارتبرای
احرازهویتاست.درآیندهامکاناتیماننداستفادهازآنبه
عنوان کارت سالمت یا کارت بانکی هم پیش بینی شده
است.اینکارتهاظرفیتهایمتعددیداردوپیشبینی
ما این است که کاربردیتر شود .در سال جاری پیگیر ساز
وکارهایقانونیبرایکاربردیشدنکارتهاهستیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

مابهالتفاوت افزایش «حقوق» فروردین
مستمری بگیران  30تیر پرداخت می شود
گروه اجتماعی -مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
از پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فــروردیــن ماه
مستمریبگیران در  30تیرماه خبر داد .تقی نوربخش روز
گذشته در نشستی خبری ضمن اعالم این خبر اظهار کرد:
پرداخت 5هزار میلیارد تومان بدهی دولت در بودجه سال
 96مصوب شده است که در حال تدوین آیین نامه مربوط
در سازمان برنامه هستیم تا به تدریج مطالبات دولت به
ما تسویه شود .وی ادامه داد :به تعهدات خود در این مدت
به طور کامل عمل کردیم و به رغم مضیقههایی که وجود
داشــت ،مستمری بیمه شدگان را افزایش دادیــم و کف
حقوق به یک میلیون و  100هزار تومان رسید.مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی همچنین به برنامه حذف دفترچه
ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد :در
استان یزد با  ٩٠پزشک طرف قرارداد طرح نسخه نویسی
الکترونیکی و حذف دفترچه را در مراکز غیرملکی انجام
خواهیم داد.نوربخش درباره پرونده تحقیق و تفحص در
سازمان تامین اجتماعی و پرونده مرتضوی نیز توضیح داد
و گفت :این پرونده در دادگاه بدوی رای آورد اما هنوز رای
نهایی در دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است .وی اظهار
کــرد :بخشی از احکامی که مربوط به شکایت سازمان
مانند پرونده هتل هما بود رای صادر شد و اموال برگشت
داده شد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:
مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه مستمریبگیران
در  30تیرماه پرداخت خواهد شد.نوربخش درباره بیمه
کارگران ساختمانی هم اظهار کرد :برای بیمه کارگران
ساختمانی 600میلیارد تومان منابع وجود دارد ،در حالی
که میزان مصارف در این بخش یک هزار و  600میلیارد
تومان است .وی اضافه کرد :تاکنون یک میلیون و 100
هزار کارگر ساختمانی بیمه شده اند و قرار است  200هزار
کارگر دیگر نیز از خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوند.
▪  6هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیگفت:معتقدیمدربحث
همسان سازی حقوق بازنشستگان ،باید یک عدالت نسبی
در حقوق آنان رعایت شود؛ البته طبق ماده  96و 111
افزایش حقوق ارزیابی می شود  .در ماده  111آمده است
حداقل حقوق و دستمزد و حقوق مستمری متناسب با هم
باشد به طوری که ما امسال بیشتر از  14.5درصد افزایش
دادیم و حداقل حقوق به یک میلیون و  100هزار تومان
رسیده است.وی تصریح کرد :اما در ماده  96آمده است که
متناسب با هزینه های زندگی ،باید سایر سطوح را افزایش
داد و امسال افزایش حقوق شاغالن  10درصد بوده و ما
حقوق بازنشستگان را  12.5درصد افزایش دادیم.
وی با بیان اینکه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
به  6هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است ،ادامه داد :قانون
گذار در برنامه ششم توسعه این موضوع را پیش بینی کرده
است و اگر منابع تامین شود  ،ما اجرا خواهیم کرد.

جزئیات بخشش اضافه خدمت انضباطی و
سنواتی

ایران جزو5کشوردارای بیشترین"آبیاری مزارع با فاضالب"   
نتایج یک مطالعه علمی جدید ادعا کرد که ایران و ۴
کشور دیگر (هند ،چین ،پاکستان و مکزیک) بیشترین
میزان آبیاری مزارع کشاورزی با فاضالب را به خود
اختصاص داده اند.تسنیم به نقل از پایگاه خبری
بیزنس استاندارد گزارش کرد :نتایج یک مطالعه علمی
جدید نشان می دهد که ایران و  4کشور دیگر (هند،
چین،پاکستانومکزیک)بیشترینمیزانآبیاریمزارع
کشاورزی با فاضالب را دارند و این موضوع سالمتی
میلیون ها نفر را در معرض خطرات جدی قرار می دهد.
بر اساس نتایج تحقیقی که در مجله «اینوایرنمنتال
ریسرچ لترز» منتشر شده است ،استفاده از فاضالب
تصفیه نشده شهرها در آبیاری مــزارع در جهان 50
درصد بیشتر از میزانی است که قبال تصور می شد.این
مطالعه با کمک گرفتن از روش های پیشرفته مدل
سازی انجام شده است تا میزان استفاده کشاورزان
از فاضالب شهری برای آبیاری مزارع در سطح جهان
به طور جامع بررسی شود.محققان در این مطالعه،
آمــارهــای به دســت آمــده از سیستم هــای اطالعات
جغرافیایی (جی آی اس) را تحلیل کرده اند.بر اساس
این تحقیق ،استفاده کشاورزان از فاضالب شهری

برای آبیاری مزارع بیشتر در مناطقی مرسوم است که
فاضالب قابل توجهی تولید و آب بیشتری آلوده می
شود 5.کشور جهان یعنی ایران ،هند ،چین ،پاکستان
و مکزیک بیشترین میزان آبیاری مــزارع کشاورزی
با فاضالب شهری را به خود اختصاص داده اند.این
یافته های جدید که جایگزین برآوردهای انجام شده
قبلی در سال  2004می شود ،از مطالعات موردی در
حدود  70کشور جهان و نظرخواهی از کارشناسان
حاصل شده است .بر اساس مطالعه جدید میزان زمین
های زیر کشت آبیاری شده در جهان با فاضالب هم
اکنون به  35.9میلیون هکتار می رسد ،در حالی که
این رقم در تحقیق قبلی حداکثر  20میلیون هکتار
برآورد شده بود.این میزان آبیاری با فاضالب ،سالمت
 885میلیون نفر مصرف کننده شهری و همچنین
کشاورزان و فروشندگان این محصوالت را در معرض
خطر جدی قرار می دهد .ایران عالوه بر میزان گسترده
ای از کشت محصوالت کشاورزی که با فاضالب آبیاری
می شود ،مقدار قابل توجهی محصوالت کشاورزی
بــه ویــژه برنج از هند وارد مــی کند و ایــن مــی تواند
سالمت میلیون ها ایرانی را با خطر جدی مواجه کند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا ،از بخشش اضافه
خدمت سنواتی و انضباطی مشموالن سربازی خبر داد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار ابراهیم کریمی
اظهار کرد :اضافه خدمت سنواتی مشموالن غایبی که تا
 ۲۲بهمن  ،۹۶خود را برای انجام خدمت سربازی معرفی
کنند ،بخشیده م ـیشــود.وی افـــزود :اکنون شرایطی
فراهم شده است تا آن دسته از سربازانی که اضافه خدمت
انضباطی دریافت کردهاند نیز مشمول بخششها شوند.
جانشینسازمانوظیفهعمومیدربارهوضعیتمشموالنی
که دارای 8سال غیبت یا بیشتر هستند ،تصریح کرد :هم
اکنون امکان معافیت از سربازی با پرداخت جریمه ریالی
وجود دارد ،اما افرادی که بخواهند به سربازی بروند نیز
میتوانند از این فرصت استفاده و برای رفع اضافه خدمت
خود اقدام کنند .کریمی با تاکید بر اینکه " فرصت بخشش
مشموالن غایب تکرار شدنی نیست" ،گفت :توصیه
میشود افراد برای بهره مندی از فرصت بخشش ،هر چه
سریعتر اقدام کنند .وی با اشاره به فراخوان متولدان ۷۸
برای حضور در خدمت سربازی گفت :هم اکنون متولدان
 ۷۸فراخوان شده اند و میتوانند هر ماه که به  ۱۸سالگی
تمام میرسند ،برای حضور در خدمت سربازی اقدام کنند.

معلمان مدارس غیردولتی از مهر 96
بیمه میشوند
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از بیمه
شدن معلمان مدارس غیردولتی از سال تحصیلی پیش رو
خبر داد .بنابرخبرایسنا ،حسن مسعودی به تجمعات اخیر
معلمان مدارس غیردولتی اشاره و درباره پوشش بیمهای
این معلمان اظهار کرد :برخی معلمان مدارس غیردولتی
بیمه نیستند ،اما این به معنای آن نیست که هیچ کدام از
معلمان مدارس غیردولتی بیمه نیستند .وی افزود :سال
گذشته قانون دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی به
تصویب رسید و ابالغ شد .بر اساس این قانون وزارت آموزش
و پرورش موظف شد تا آیین نامههای مربوط را برای برخی
از مواد قانون تنظیم کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه در یکی از این آیین نامه ها بر بیمه معلمان مدارس
غیردولتی تاکید شده است  ،گفت :طبق آیین نامه ،تمامی
کارکنان تماموقت که فاقد پوشش بیمه هستند حتم ًا باید از
مزایای قانون بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.
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