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وزیر جدیدرفاه:شورای عالی رفاه
را در اولین فرصت تشکیل میدهم

ایسنا -شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دراولین نشست خبری خود گفت :پیگیری های الزم را برای تحقق اهداف مدنظر انجام می دهیم و
تالش می کنیم شورای عالی رفاه را در اولین فرصت تشــکیل دهیم.وی با تاکید بر این که  NGOها منابع گران بهایی هستند و نباید دست از دامان آن ها
کشید،گفت:کمتراز ۱۰درصدمردمعالقهمندبهسهیمشدندرامورمشارکتیاجتماعیهستند.بایدبرایبزرگکردنبدنهشرکایاجتماعیتالشکنیم.

...
اخبار

محسن هاشمی:

تا  2هفته آینده شهردار منتخب را
به وزارت کشور معرفی میکنیم

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد:

بازگرداندن بیش از۲هزار زائر
فاقد مدارک
رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت :تا کنون از تردد دو هزار
نفر از مسافران ایرانی و اتباع خارجی بدون روادید ،گذرنامه
ومدارکمعتبرجلوگیریشدهاست.بهگزارشپایگاهخبری
پلیس ،سردار محمد شرفی ،رئیس پلیس پیشگیری ناجا با
اشاره به تالش شبانهروزی مجموعه پلیس پیشگیری ناجا
برای تامین امنیت و ایمنی زائران اربعین حسینی(ع) اظهار
کرد :ماموریت ما در طول راهپیمایی اربعین حسینی کنترل
الیه به الیه جمعیت و پایش تمامی راه های منتهی به مرزهای
غربی است .وی افزود :مجموعه پلیس پیشگیری در سطوح
مختلف و در نقاط واقع در مسیر حرکت زائــران الیههای
متعددی را ایجاد و به طور مستمر تدابیر قرارگاه مرکزی
اربعین در این خصوص را عملیاتی می کند .سردار شرفی با
اشاره به این که شرایط راهپیمایی اربعین به گونهای است که
در کشور عراق سختگیریهای بیشتری نسبت به گذشته
برای ورود مسافران بدون روادید اعمال میشود ،افزود :به
همین دلیل نیروی انتظامی با هدف خیر و صالح خود زائران
به صورت دقیقتری مدارک این عزیزان را کنترل می کند.
وی ادامه داد :پلیس پیشگیری ناجا تا امروز در استانها و
محورهای واقع شده در مسیر تردد زائران از عبور نزدیک به
دو هزار نفر از مسافران ایرانی و اتباع خارجی بدون روادید یا
مدارک معتبر جلوگیری کرده است.

تاسیس شرکت های دانش بنیان و مراکز
نوآوری در دانشگاه های فنی و حرفه ای
حاجیان  -رئیس دانشگاه فنی و حرفهای اعالم کرد  :با
امضای چندین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های
فنی وحرفه ای با معاونت علمی ریاست جمهوری ،صندوق
نــوآوری وشکوفایی و اتاق بازرگانی ،شرکت های دانش
بنیان و مراکز نوآوری در دانشگاه فنی و حرفهای تاسیس
می شود  .همچنین براساس این تفاهم نامه هاموضوع
تجاری سازی دستاورد های علمی وصنعتی نیز در دستور
کار قرار گرفته است  .دکتر صالحی عمران روز گذشته در
نشستی خبری در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر ضعف
دانشگاه فنی و حرفه ای در رصد نیاز های بخش صنعت و
تربیت تکنسین ماهر خاطر نشان کرد :این نقیصه را می
پذیریم  .در این راستا به تازگی نیز در شورای برنامهریزی
دانشگاه جلسات متعددی را برای تقویت ارتباط با بخش
صنعت برگزار کرده ایم چرا که معتقدیم ما نباید کارمند
دولت پرورش بدهیم .همچنین با اتاق بازرگانی و شهرک
های صنعتی و صندوق نــوآوری وشکوفایی تفاهم نامه
هایی را امضا کرده ایم که بر اساس آن مکانیزمی ایجاد شود
تادانشجویان ما بتوانند وارد شهرک های صنعتی شوند .در
این خصوص یکی از برنامه های ما تجاری سازی آموزشی
است که مطابق تفاهم نامه با صندوق نوآوری وشکوفایی
و معاونت علمی شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآوری
در دانشگاه های فنی و حرفه ای تاسیس شوند وصندوق
نوآوری هم قول حمایت داده است .

پاداش  90میلیون دالری گوگل به مدیران
اخراجی متجاوز !
همزمان با انتشار اخباری درباره اخراج برخی کارکنان و
مدیران گوگل به علت آزار جنسی ،اعالم این خبر که برخی
از این افراد،مبالغ قابل توجهی را بعد از اخراج دریافت
کرده اند ،موجب حیرت شده است.به گزارش مهر ،این
مسئله به حساسیت های زیادی در گوگل دامن زده است.
بررسی های نیویورک تایمز نشان می دهد بعد از اخراج
این افراد در مجموع میلیون ها دالر پول به مدیران مردی
که به سوءاستفاده جنسی از همکاران زن خود متهم بوده
اند ،پرداخت شده است.برخی کارکنان گوگل با حضور در
شبکه های اجتماعی به این مسئله اعتراض و چنین رفتاری
را توهین آمیز توصیف کرده اند.این شرکت در مجموع ۴۸
کارمند خود و از جمله  ۱۳مدیر ارشد را به علت آزار جنسی
همکاران زن خود طی دو سال گذشته اخراج کرده است.

تدوین سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت :سیاست
های سنجش و پذیرش دانشجو به جز یک بند آماده شده
و این ستاد آمادگی دارد تا آن را کامل و پیش نویس آن را
تهیه کند.منصور کبگانیان در گفت و گو با مهر افزود:
بحث سنجش و پــذیــرش ،بحث بسیار مهمی اســت که
متاسفانه در ایــران در کنکور خالصه شــده ،این افراط
باعث تفریطی شده و آن تفریط هم حذف کنکور است.ما
موافق هستیم کنکور آسیب هایی دارد ولی باید سامان
دهی و سنجش از پذیرش جدا شود .وی افزود :هم اکنون
سنجش ما به صورت علمی صورت نمی گیرد ،هوش افراد
ارزیابی نمیشود ،تا اسم هوش می آید یک سری تست
های تکراری و کالس های تست مطرح می شود.بنابراین
برای سنجش ،سیاست هایی داریم ،در پذیرش نیز ،بحث
این است که فردی که کنکور می دهد ،باید وارد دانشگاه
بشود یا نشود؟ وی افزود :سیاست های سنجش و پذیرش
ما به جز یک بند آماده شده و آن یک بند نیز در زمان یکی از
وزیران یا سرپرستان وزارتخانه به دلیل اختالف نظری که
وجود داشت آماده نشد ،ولی ما آمادگی داریم آن را کامل
و پیش نویس آن را تهیه کنیم.کبگانیان تصریح کرد:ما
اعتقاد داریم فرد وقتی سنجش شد ،این نتیجه یک تا سه
سال باید اعتبار داشته باشد تا فرد بتواند دانشگاهی را
انتخاب و دانشگاه وی را پذیرش کند .دراین صورت است
که دیگر شاهد هجوم غیرمنطقی به یک رشته نخواهیم بود
و البته درمرحله بعد هدایت تحصیلی نیز بسیار مهم است.

رئیس شورای شهر تهران با اعالم این خبر که امروز (دیروز) شورای شهر
وارد فرایند انتخاب شهردار جدید تهران شده ،گفت :تا دو هفته آینده
شهردار منتخب شورای پنجم را برای انجام مراحل قانونی آن به وزارت
کشور معرفی میکنیم .به گزارش خبرنگار تسنیم ،محسن هاشمی در
ابتدای نود و ششمین جلسه شورا با اشاره به تصویب نشدن فوریت الیحه
مستثنا شدن شهردار تهران از قانون بازنشستگی گفت :فرایند انتخاب
شهردار جدید آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم تا دو هفته آینده شهردار
منتخب را معرفی کنیم .وی با توجه به اخبار ضدونقیض در فضای مجازی
درباره موضوع انتخاب سومین شهردار پایتخت خطاب به رسانهها اظهار
کرد :درخواست ما از اصحاب رسانه این است
که با توجه به فرصت کوتاه انتخاب شهردار
منفی بیثباتی در مدیریت
و پیامدهای
ِ
شهری از دامن زدن به شایعات و اخبار
ناموثق که موجب ایجاد تنش در فضای
عمومی میشود خودداری و با
ارائه نظرات کارشناسی ما را در
ایفای وظیفه یاری کنند.
▪افشانی :استعفا نمی کنم

در همین بــاره شهردار تهران نیز با بیان این که تا لحظه آخر به قانون
پایبند خواهم بود،گفت :تا زمانی که طرح مستثنا شدن شهردار تهران در
کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و نتیجه اعالم شود من منتظر میمانم.
بنابرخبرمهر،افشانی درعینحالدرپاسخبهاینسوالکهآیاشماهمچنان
امیدوار هستید در شهرداری تهران باقی بمانید؟ گفت :من تا لحظه آخر به
قانون پایبند هستم ،من استعفا نمی کنم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا
همانند دیگر شهرداران به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند ،گفت :هنوز
وارد چنین فضایی نشده ام.

اختصاص  500میلیون دالر به طرح تحول سالمت

بارش بیش از حد نرمال در اولین ماه پاییز

گــروه اجتماعی -مــعــاون اول رئیس جمهور
با تاکید بر این که دولــت همچنان طرح تحول
سالمت و بودجه آن را در اولویت کار می داند،
از تصویب  500میلیون دالر   در جلسه سران
قوا بــرای طرح تحول سالمت خبر داد و گفت:
ایــن مبلغ تخصیص داده خواهد شــد .اسحاق
جهانگیری دیــروز یک شنبه در آیین نکوداشت
روز ملی بیمه سالمت گفت :از افتخارات دولت
یازدهم اجــرای طرح تحول سالمت است و این
طرح همچنان اولویت دولت و مجلس است ،البته
به معنای نداشتن نواقص نیست خوشبختانه این
طرح وزیر پابه کار ،دلسوز و عاشق مردمی دارد که
توانسته با تیم اجرایی آن را تا این مقطع به پیش
ببرد .بنابرخبر اقتصادآنالین ،وی افــزود :مهم
ترین پیام طرح تحول سالمت این بود که هر زمانی
فردی مشکلی پیدا کرد ،بداند که دولت به راهکار
آن فکر کرده و دچار بحران نشود البته کار دولت
ها این است که روزهای سخت را برای ملت پیش
بینی و برنامه ریزی کنند.جهانگیری خاطرنشان
کرد :منابع بودجه مشخص است و وقتی میزان
بودجه محدود است نمی توانیم بودجه بخشی
را کم و به بخش دیگر اضافه کنیم؛ با این اقدام با
مشکل مواجه می شویم بنابر این باید براساس
اولویت بندی بودجه را تخصیص دهیم .وی ادامه
داد :وزیر بهداشت دولت را با زبان شیرین نقد می
کند برخی آن چنان خشن نقد می کنند که انسان
را وادار به عکس العمل می کند .معاون اول رئیس
جمهوری افــزود :امــیــدوارم با کمک همه شما
منابع بودجه ای طرح را تامین کنیم و از پزشکان،
بیمارستان ها و داروسازها که مطالباتشان عقب

مانده می خواهم در این مقطع همکاری و کمک
کنند تا از این دوران سخت عبور کنیم.
▪ ۷۷۳خدمت تحت پوشش بیمه نیستند

وزیر بهداشت نیز در این مراسم با انتقاد مجدد از
سیاست های بیمه در کشور گفت :باید قوانین
مصوب را دربــاره بیمهها اجــرا کنیم و صندوق
بیمهها واح ــد شــونــد تــا ق ــدرت خــریــد مناسب
داشــتــه باشند .بــه گــزارش خــبــرگــزاری صــدا و
سیما   ،هاشمی افــزود :در حوزه سالمت ۷۷۳
خدمت تحت پوشش بیمه نیستند و مهم ترین
چالش بیمهای اجــرا نشدن قانون اســت .وی
گفت :دولتها و مجالس اگر به حوزه سالمت کم
توجهی کنند ،ملت گرفتار بیماری میشود و ملت
خوشبختی نخواهد بــود .قاضی زاده هاشمی

خودروهایی که باید در سال  ۹۷معاینه فنی بگیرند

افــزود :نخستین بار در آلمان  ۱۶۰سال پیش
بیمه ایجاد شد و در ایــران هم  ۹۰ســال پیش
بیمه تشکیل شد ،اما در طول این  ۹۰سال ما
نتوانستیم یک بیمه کارآمد ایجاد کنیم و در این
بخش همچنان مشکالت فراوانی داریــم .وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :حدود
 ۴۵درصد مجموع بیمه شدگان کشور در بیمه
سالمت و  ۴۸درصد در تامین اجتماعی هستند
و اینها باید صندوقی مشترک باشند ،همچنان
 ۹/۶درصد جمعیت فاقد بیمه و حدود  ۸درصد
جمعیت ،دو دفترچه دارند .قاضی زاده هاشمی
افــزود :رسالت بیمه ایــن اســت که اجــازه ندهد
هزینههای کمرشکن ،سالمت مردم را زیرخط فقر
ببرد ،ما  ۲۸شرکت بیمه تکمیلی داریم ،اما آنها
هم جایگاه درستی ندارند و باید اصالح شوند.

...



پلیس

پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به اعمال قانون
خودروهایی است که بر اساس قانون ،باید گواهی
نامه معاینه فنی دریافت کنند اما کــدام خودروها
ملزم به دریافت این گواهی نامه هستند؟ به گزارش
تسنیم و براساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا با توجه به قانون الزامی بودن دریافت گواهی
معاینه فنی خودروها ،امسال سه گروه از خودروها
باید برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند .طبق قانون
خودروهای ســواری تولید داخل و خارجی که سن

زندان

رئیس سازمان زندانها 2.5 :درصد زندانیان کشور اتباع بیگانه هستند

آنها بیش از چهار سال باشد ملزم به دریافت گواهی
نامه معاینه فنی هستند .بر اســاس ایــن گــزارش،
مالکان خودروهای تولید داخل سال  1392و ماقبل
آن ،خودروهای وارداتــی سال  2013و ماقبل آن و
همچنین خودروهای عمومی سال 1395و ما قبل آن
طی امسال باید گواهی معاینه فنی وسیله نقلیه خود
را دریافت کنند .به گزارش تسنیم ،پلیس راهنمایی و
رانندگی موظف است خودروهای مذکور را که فاقد
گواهی نامه معاینه فنی هستند اعمال قانون کند.

رئیس سازمان زندانها گفت2.5 :درصد زندانیان
در کشور اتباع بیگانه اند که از این تعداد  ۹۲درصد
تبعه افغانستان هستند که تنها  ۳درصد آن ها زن بوده
و  ۹۷درصد مرد هستند و در  ۲۷استان کشور دوران
محکومیت خود را سپری میکنند .به گزارش فارس،
جهانگیر در دیدار با وزیر دادگستری افغانستان گفت:
 ۷۵درصد زندانیان ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم
مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.وی افــزود۲۳ :
درصد از این زندانیان در تهران ۱۱ ،درصد خراسان

رضــوی و  ۱۰درصــد در اصفهان هستند.جهانگیر
گفت :مواد مخدر ،سرقت و جرایم علیه اشخاص سه
جرم نخست در کشور هستند که جرایم محکومان تبعه
افغانستان در همین سه رده جرم تقسیم میشود که
 ۳۰درصد سرقت ۱۷ ،درصد جرایم علیه اشخاص و
مواد مخدر با  ۳۶درصد جرایم اتباع افغانستانی را به
خود اختصاص میدهند که البته در این میان ۷درصد
از جرایم مربوط به جرایم مالی است که از این  ۷درصد
 ۱۰نفر نیز برای مهریه در زندان هستند.

▪از آفت های طبیعی تا ویالسازی

هادی کیادلیری گفت :اگر بخواهیم بر اساس
آمارهایی که به صورت رسمی منتشر میشود
تحلیل و اظهارنظر کنیم در مناطق جنگلی
زاگــرس ،بیش از یک میلیون هکتار جنگل
به وسیله انواع بیماریها و آفتها طی دهه
گذشته یا از بین رفته است یا در حال خشک
شدن و نابود شدن است .وی ادامه داد850 :
هــزار هکتار از زمینهای زیــر جنگلهای
زاگرس (زیر اشکوب جنگل) را شخم میزنند
و کشاورزی میکنند .بیش از سه برابر ظرفیت
دام در طبیعت داریــم که چرا میکنند .در
شمال کشور بیش از حد معمول ویالسازی
و تعرض صــورت میگیرد .سطح جنگل به
سرعت در تمام مناطق جنگلی ایران در حال

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی ضمن تشریح وضعیت بارش و دمای کشور در
مهر ماه به عنوان اولین ماه از سال زراعی جدید ،از بارش
بیش از حد نرمال و دمــای نرمال در بیشتر استا نهای
کشور طی این ماه خبر داد .صادق ضیائیان وضعیت بارشی
کشور را طی اولین ماه سال زراعی جدید تشریح کرد و به
ایسنا گفت :در مهرماه (اولین ماه سال زراعی سال -97
 )98کل کشور 10.4میلیمتر بارش دریافت کرده است و
با توجه به این که میانگین بارش بلندمدت کشور در ماه مهر،
 6.8میلیمتر ثبت شده ،ماه گذشته نسبت به بلندمدت
 3.6میلیمتر افزایش بارش داشتیم .وی ادامه داد :از آن
جایی که در مهرماه سال گذشته ،میانگین بارش کشور
7.3میلیمتربود در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته،
3.1میلیمتر افزایش بارندگی گزارش شده است.

پژوهشگر اعتیاد:

سودجویان به «شیشه»،سفیدکننده
و لوله بازکن اضافه می کنند

کارشناس و پژوهشگر اعتیاد گفت :قیمت شیشه چهار
برابر افزایش یافته ،جهش قیمت شیشه به معنای این
است که هزینه مصرف یک معتاد هم چهار برابر شده است
و سودجویان به این ماده محرک انواع مواد سفیدکننده،
لولهبازکن ،پــودر شوینده ،انــواع چسب ها و مــواد شبه
اسیدی اضافه می کنند .هومان نارنجی ها   درباره افزایش
قیمت مواد مخدر و محرک به ایرنا افــزود :قیمت شیشه
چهار برابر افزایش یافته است و هر گرم شیشه به  160هزار
تومان رسیده است ،در حالی که پیش از این هر گرم شیشه
حدود  40هزار تومان قیمت داشت .جهش قیمت شیشه
به معنای این است که هزینه مصرف یک معتاد هم چهار
برابر شده است و چون اغلب توان خرید ندارند مجبور به
ترکیب مواد مختلف می شوند.وی ادامه داد :فرایند تولید
شیشه آشپزخانه ای است و ناخالصی های شیشه بر تنفس،
مجاری گوارشی ،حلق و مری تاثیر سوء دارد و باعث سوزش
و آسیب اندام های درونی بدن می شود .پژوهشگر اعتیاد
اظهار کرد :قیمت مواد مخدر به دلیل انبوه انبارهای این
مواد تا حدی کنترل شده اما به هر حال ،موجودی انبارها
رو به پایان است و قیمت ها افزایش می یابد و پیش بینی
می شود که مصرف کنندگان مواد مخدر بیشتر به سمت
تریاک و هروئین بروند زیرا قیمت مواد محرک مانند شیشه
بسیار گران است .نارنجی ها درباره ترکیب مواد مخدر
با ناخالصی ها اظهار کرد :وجود ناخالصی در انواع مواد
مخدر چالش جدی در حوزه اعتیاد محسوب می شود .به
تازگی برخی افراد برای کاهش قیمت تمام شده مواد ،آن
ها را با مواد ارزان تر ترکیب می کنند .به عنوان نمونه شیشه
با هروئین مخلوط می شود.
▪کاهش اعتیاد به شیشه به علت گرانی

مرگ جنگل های شمالنزدیک است؟
دانش پور -هشدار دربــاره وضعیت نگران
کننده تخریب جنگل های کشور سال ها قبل
توسط کارشناسان و فعاالن محیط زیست به
متولیان داده شد ،هشداری که به نظر می
رسد خیلی جدی گرفته نشد آن قدر که این
روزها از نصف شدن جنگل های شمال کشور
طی  40سال می شنویم یا خبرهایی اعالم
می شود از مرگ دسته جمعی 40هزار هکتار
جنگلشمشاددرمناطقشمالیکشور.البته
حتی اگر به گفته یکی از اعضای کمیسیون
کــشــاورزی ،آب و منابع طبیعی کشور این
آمارها خیلی هم به مبانی آماری متکی نباشد
اماهیچکسازجملهخودایننمایندهمجلس
وضعیت جنگل های شمال کشور را طبیعی
نمی دانــد .در این خصوص رئیس انجمن
جنگلبانی ایــران از مشاهده نشانههایی از
جمله مــرگ دستهجمعی  40هــزار هکتار
جنگل شمشاد به عنوان نمونهای برای آغاز
روند مسیر زاگرسی شدن جنگلهای شمال
ایران خبر می دهد و معتقد است ناقوس مرگ
با ادامه روندهای مدیریت اقلیمی بهخصوص
در جنگل ،به صدا درآمده است.

...
جامعه

جهانگیری :طرح تحول سالمت همچنان در اولویت سیاست های دولت است

...
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وی گفت :در ماه های اخیر تعداد افــرادی که به دالیل
اقتصادی برای ترک مواد محرک اقدام کرده اند ،افزایش
یافته است؛ بسیاری از افرادی که برای ترک شیشه مراجعه
می کنند در اظهارات خود می گویند که دیگر از پس هزینه
های اعتیاد برنمی آیند و درخواست کمک می کنند.

فرصت  2هفتهای برای اعالم تأثیر مثبت
معدل در کنکور ۹۸

 ۲کارخانه سیمان شهرستان گالیکش و مازندران در استان مازندران از جمله عوامل تخریب جنگل به شمار می روند-عکس ۶- Google Earth:آبان ماه ۱۳۹۷

کاهش اســت و ما شاهد مــرگومیر جنگل
هستیم .طــی شــش ســال اخیر حــدود 40
هزار هکتار از جنگلهای  70هزار هکتاری
شمشاد ما خشک شده است .از سال  75به
این طرف حدود  300هزار هکتار تلفات آفات
و بیماری در جنگلها و طی پنج سال گذشته
حدود  130هزار هکتار طغیان آفات خارجی
داشتیم .این آفات بومی نبوده و وارد مناطق
جنگلی ما شده است .وی افزود :من به عنوان
یک متخصص جنگلبانی به شما قول میدهم
با این سرعت سرسا مآوری که جنگل ها در
حال از بین رفتن هستند ،سقوط خواهیم کرد
و جنگلها را از دست خواهیم داد.
▪جنگل های شمال به نصف رسید!

عضو شــورای هماهنگی شبکه ملی محیط
زیــســت و منابع طبیعی نیز دربــــاره این
موضوع گفت :بر اساس آمار منابع طبیعی
و جنگلداری کشور  ،جنگل هــای شمال
در طول  40سال گذشته از سه میلیون و
 600به یک میلیون و  800هــزار هکتار
رسیده است .مسعود موالنا با اشاره به این
که وقتی نصف جنگل را از بین می بریم دیگر

(ع)

با عشق حسین
یکیمیشویم

این عشق حضرت سیدالشهداست که مرزهای
میان کشورها را بر می دارد؛ مهمان و میزبان یکی
می شوند و «ابــراز محبت» حرف و عمل مشترک
تمامی زائران اربعین حضرت اباعبدا(...ع) می شود.
آری! «حب الحسین یجمعنا» این روزها پشت همه
آنان که اتحاد دو کشور ایران و عراق را نمی خواهند،
بیش از گذشته ،به لرزه در آورده است.

باران نعمت نیست و هر بارش تبدیل به سیل
میشود افزود :باران امروز برای شمال کشور
یک مصیبت محسوب می شود چرا که در
باالدست ها درختان را تحت عنوان توسعه،
مدرسه ،صنعت ،جاده و ویالسازی و بسیاری
از عنوان های دیگر از بین بردیم و از بین رفتن
جنگل به معنی هدایت بهتر سیالب هاست.
▪نصف شدن جنگل هاواقعیت ندارد

در این خصوص اما یکی از اعضای کمیسیون
کــشــاورزی ،آب و منابع طبیعی کشور نظر
دیگری دارد .وی نصف شــدن جنگل های
شمال کشور را طی  40سال دروغ دانست و
در گفت وگو با خراسان گفت :چنین مطلبی را
قبول ندارم و معتقدم این گونه حرف ها بدون
اتکا به مبانی آماری مطرح می شود .شمس ا...
شریعت نژاد ادامه داد :البته در مقاطعی تمام
جلگه شمال ،جنگل بود .اما آن زمان جمعیت
شمال کشور بسیار کم بود و مردم با توجه به
آفات و امــراض و بیماری ها ،به جای جلگه،
در ارتفاعات زندگی می کردند .ولی با رشد
روزافزون جمعیت و مهاجرت مردم به جلگه و
تغییر فعالیت از دامداری به زراعت و باغداری

 ،این اراضی به اراضی زراعی تبدیل شدند.
اکنون نیز اگر چه وضعیت جنگل های شمال
به وضعیت قبل از دهه  40برگشته اما این که
گفته می شود جنگل ها نصف شده  ،مبنای
آماری ندارد.وی ادامه داد :به عبارتی ما نه تنها
درحوزهفنیومدیریتپیشرفتینداشتیمبلکه
ترجیح دادیم که همه کارها را تعطیل کنیم
و قضیه را به سیر طبیعی و تاریخی خودش
بسپاریم .قطعا هر جا فقر حاکم بشود تخریب
منابع طبیعی هم همراهش هست .امکان
ندارد که با کاهش قدرت خرید مردم و رشد
بیکاری  ،حفاظت از منابع طبیعی به صورت
اصولی صورت بگیرد .طبیعی است در چنین
شرایطی تخریب منابع طبیعی روزافزون است
ولــی نکته مهم ایــن اســت که به خصوص در
سازمان جنگل ها و مراتع کسی نگران تخریب
منابع طبیعی نیست .
▪ تخریب کیفی بیشتر از تخریب کمی

نماینده تنکابن و رامسر در مجلس تخریب
جنگل های شمال کشور را بیشتر تخریب
کیفی دانست و گفت :کاهش سطح نیازمند
آماربرداری است که باید از طریق مرجع بی

طرفصورتبگیرد.اماآنچهکهامروزمشهود
است افت کیفی جنگل های شمال کشور
است که قطعا با وجود عوامل متعدد تخریب
درجنگل که آزادانه فعال هستند ما با کاهش
نفوذپذیریآبدرخاک،کاهشجمعیتنهال
 ،به هم خوردن هرم جمعیتی و برهم خوردن
تنوع زیستی در جنگل هــای شمال کشور
مواجهیم .شریعت نژاد خاطرنشان کرد :برای
سامان دادن به این وضعیت دولت باید نظارت
عمیق تری داشته باشد وطرح های مدیریتی
را در شمال کشور پیاده کند .وضعیت دام را
در داخل جنگل های کشور سامان دهد و از
تجربه جهانی استفاده کند به عبارتی ما باید
همان کاری را انجام دهیم که دنیا برای حل
اینمشکلانجامدادهاست.عالوهبرایندولت
باید برای جنگل های شمال کشور هزینه کند
و وابستگی معیشتی مردم از جنگل ها را که به
صورت نامتعارف صورت می گیرد با ظرفیت
ســازی حــوزه اشتغال در حواشی جنگل ها
کاهش دهــد .وی تاکید کــرد :به هر صورت
سازمان جنگل ها به تنهایی حریف این بحث
نیست و اراده کلیت نظام باید بر حفاظت از
منابع طبیعی کشور باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :شورای
سنجش و پذیرش دانشجو دو هفته فرصت دارد ،سهم
ســوابــق تحصیلی را در کنکور  ۹۸مثبت اعــام کند.
سیدجواد ســاداتـینــژاد در گفتوگو با تسنیم ،اظهار
کرد:کمیسیون آمــوزش مجلس به وزیــر علوم به عنوان
رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعالم کرد ،نظر
کمیسیون مبنی بر تأثیر مثبت معدل در کنکور  98لحاظ
شود .وی افزود :مجلس طرحی را برای اجرا دارد و زمانی را
به شورای سنجش و پذیرش دانشجو به مدت دو هفته اعالم
کرد تا با استفاده از ظرفیتهای خود این مشکل را حل کند
اما اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو به تأثیر مثبت
سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده رأی ندهد ما خودمان
در مجلس طــرح را اجــرا خواهیم کرد.عضو کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس ادامــه داد :وزیــر علوم اعالم
کرد که این مسئله را در شورای سنجش و پذیرش دانشجو
بررسی خواهد کرد تا با تعامل این موضوع مطرح و در کنکور
 98تأثیر معدل به صورت مثبت اعالم شود .ساداتینژاد
تأکید کرد:تأثیر قطعی معدل به ضرر دانشآموزان مناطق
محروم خواهد بود .برای اجرای قانون تأثیر قطعی معدل
در کنکو ر باید امتحانات نهایی را در هر سه سال دوره
متوسطه داشته باشیم.در همین زمینه ،ابراهیم خدایی
رئیس سازمان سنجش گفت :آقای بطحایی نامهای را به
وزیر علوم زد و گفت نمیتوانم برای سه سال دوره متوسطه
امتحانات نهایی برگزار کنم و فقط برای یک سال مقدور
است و اگر سهم سوابق تحصیلی به صــورت  50درصد
قطعی اعالم شود کفایت میکند و ما نمیتوانیم کنکور
را برای رشتههای پزشکی حذف کنیم ،این نظر رسمی
آموزشوپرورش است که آن را روی کاغذ داریم.

ستاری اعالم کرد:

عرضه 140خدمتبهشرکتهایدانشبنیان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در انزلی گفت:
 ۱۴۰خدمت به شرکت های دانش بنیان عرضه خواهد
شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما  ،معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور در حاشیه بازدید از منطقه آزاد
انزلی با بیان این که اجرای قانون حمایت از شرکت های
دانش بنیان در دستور کار دولت قرار دارد ،گفت ۱۴۰ :
خدمت به شرکت های دانش بنیان عرضه خواهد شد.
ستاری افزود :امیدوارم چتر حمایتی این قانون در سراسر
کشور و به صورت کامل گسترش یابد و زمینه توسعه فعاالن
این حوزه فراهم شود.
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