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جامعه

تصویب الیحه رتبهبندی معلمان
در کمیسیون اجتماعی دولت
رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تصویب الیحه
رتبهبندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت
خبر داد .محمد مهدی زاهدی در تشریح آخرین
روند اجرایی شدن الیحه رتبه بندی معلمان که
قرار بود از ابتدای مهر عملیاتی شود ،به تسنیم
گفت :دولــت در بحث رتبه بندی فرهنگیان
کوتاهی و شش سال با مجلس و فرهنگیان بازی
کرده است .رئیس کمیسیون آموزش با بیان این
که در جلسه اخیر این کمیسیون با حضور محسن
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ،عملکرد
این وزارتخانه در حوزه رتبهبندی معلمان ،مندرج
در مفاد قانون برنامه ششم توسعه بررسی شد،
افزود :در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور
قید شده که نظام رتبهبندی معلمان در بودجه
سنواتی دیده و اجرایی شود اما متأسفانه این
موضوع تاکنون اجرایی نشده اســت .زاهدی
اضافه کرد :در این جلسه درخواست اعضای
کمیسیون آموزش از آقای حاجیمیرزایی این
بود که الیحه رتبهبندی معلمان به صــورت دو
فوریتی به مجلس ارائه شود تا با اولویت در جلسه
علنی پارلمان بررسی شود .رئیس کمیسیون
آمــوزش مجلس از تصویب الیحه رتبه بندی
معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد
و گفت :قرار است این الیحه به زودی در صحن
علنی دولت بررسی شود.

چند درصد ایرانیها سیگار
میکشند؟

هامونجان می گیرد

مسئوالن میگویند

نمکی :تحریم نقل و انتقال پول و
دارو را برای ما ممنوع کرده است

وزارت نیرو:تهران وکابل درباره تحویل
حقابه ایران ازهیرمند توافق کردند

گروه اجتماعی -معاون آب و آبفای وزارت نیرو
با اشــاره به برگزاری بیستویکمین اجالس
کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند در
تهران ،گفت :دو طرف در این نشست موفق
شدند در خصوص مسائل مهمی همچون
زمانبندی ایجاد سامانههای اندازهگیری و
تحویل حقابه ایران توافق کنند.این گزارش
حاکی اســت ،رودخــانــه مــرزی هیرمند که از
کشور افغانستان سرچشمه می گیرد ،تأمین
کننده منابع آب مــورد نیاز دشــت سیستان
در شـــرق کــشــور و همچنین تــــاالب هــای
بینالمللی هــامــون است.مسئله استفاده
از آب این رودخانه ،طی سا لهای متمادی
یکی از موضوعات مهم توافقات و مذاکرات
بین دو کشور ایــران و افغانستان بوده است.
در زمـــان حکومت طــالــبــان در افغانستان
خشکسالیهای شــدیــدی طــی چهار سال
بر منطقه حکم فرما بــوده اســت؛ بهطور یکه
در اواخــر سال  78حقابه ایــران کامل قطع و
در سال  79فقط  16.5میلیون مترمکعب
و در سال آبـــی  ،79-٨٠حــدود  48میلیون
مترمکعب حقابه رها شد که در نهایت باعث

خشکیدن کــامــل دریــاچــه هــامــون و ایجاد
شرایط سخت آب و هوایی و نیز کشاورزی در
سیستان و بلوچستان شد .کشور افغانستان
با همه کشورهای همسایه خود شامل ایران،
پاکستان،ترکمنستان،ازبکستان،تاجیکستان
و چین دارای حوضههای آبریز مشترک است و
باعث مسرت است که معاهده  ۱۳۵۱آب رود
هیرمند بین ایران و افغانستان تنها قراردادی
است که افغانستان در آبهای مرزی خود با
همسایگانش دارد.بر این اساس ،دیروز پایگاه
اطال عرسانی وزارت نیرو باانتشار مطلبی
بــه نقل از قاسم تــق ـیزاده خامسی معاون
آب و آبفای این وزارت خبر خوشی را منتشر
کرد .تقی زاده خامسی گفته است ۲۶ :آبان
نشستی به مدت دو روز در تهران برگزار شد.
در این جلسه طرف افغان طرح کلی ارائه شده
از سوی طرف ایرانی برای مطالعه سامانههای
برداشت و اندازهگیری حقابه در مرز مشترک را
پذیرفت و مقرر شد در یک برنامه زمانی منسجم
بررسیهای تکمیلی به صــورت دوجانبه و
مشترک ادامه یابد .کمیسار عالی آب هیرمند
ادامــه داد :در این اجالس برای نخستین بار

افزون بر موضوع حقابه هیرمند ،مسائل گرد
و غبار در منطقه سیستان نیز به تفصیل مورد
بحث قرار گرفت و مقرر شد گزارشی از سوی
ایران که دربرگیرنده شدت وقوع گرد و غبار و
راهکارهای مهار آن است به طرف افغان ارائه
شود.درباره توافق ها و معاهدات بین المللی
تاریخی در این باره ،ایرنا نوشته است :بر اساس
معاهده  ۱۳۵۱آب رود هیرمند ،توافق شده
اســت که در ســالهــای طبیعی حــدود ۸۲۰
میلیون متر مکعب آب از رودخانه هیرمند به
ایران جریان یابد .عالوه بر این در چارچوب این
معاهده پیشبینی شده است کمیته مشترکی
از دو کشور با عنوان کمیته مشترک کمیساران
آب هیرمند ایــجــاد شود.نخستین اجــاس

وزیر بهداشت هم تایید کرد

آمارسازی برای مثبت نمایی رشد جمعیت

دستگاه های مربوط طی سال های اخیر نرخ باروری را برخالف واقعیت ،مثبت جلوه داده اند

رئــیــس مــرکــز تحقیقات پیشگیری و کنترل
دخانیات با اعالم آخرین آمار مصرف دخانیات
در کشور ،تصریح کــرد  :بر اســاس آخرین آمار
قابل استناد ،حدود  ۲۰درصد آقایان و  ۲درصد
خانمها مصرف روزانه سیگار دارند .دکتر حیدری
به ایسنا اظهار کرد :البته این آمار برای قلیان
متفاوت است ،به گونهای که حدود  ۳۰درصد
خانمها و  ۳۰درصد آقایانگاهی مصرف قلیان
دارند و از آن جاکه بیماریزایی و مواد سمی قلیان
از سیگار بیشتر گزارش شده ،بنابراین باید در این
زمینه در جامعه آگاهسازی عمومی انجام شود.
حیدری با هشدار درباره بیماریزایی دخانیات،
خاطرنشان کرد  :تقریبا هیچ عضوی در بدن از
مصرف دخانیات و مواد سمی آن در امان نیست و
تمامی اعضای بدن به شکلی از مصرف دخانیات
آسیب میبینند .به عبارت دیگر ،مرتبط بودن
تمامی سرطانها ۷۰ ،درصد بیماریهای ریوی،
 ۵۰درصد بیماریهای قلبی عروقی و مرگهای
ناشی از آن با مصرف دخانیات گزارش شده است.

ایجاد سامانه ای برای متقاضیان
فیش های حج
معاون سازمان حج و زیارت از ایجاد سامانه ای
برای خرید و فروش فیش های حج تمتع  ۹۹خبر
داد و گفت :همچنین سامانه ای نیز برای به روز
رسانی اطالعات زائــران راه انــدازی شده است.
رضایی ،در خصوص خرید و فــروش فیش های
حج تمتع گفت :سامانه ای در سازمان حج با نام
 tasharof.haj.irراهاندازی شده است تا افرادی
که به دالیل جسمی یا مالی استطاعت خود را برای
تشرف از دست دادهاند و متقاضی واگذاری فیش
های حج تمتع هستند در این سامانه ثبت نام و
اطالعات خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد :عالوه بر واگذاری فیش های ثبت
نام تمتع  ،افرادی که متقاضی خرید فیش های
ثبت نام هستند نیز به سامانه مراجعه و اطالعات
خود را ثبت کنند.
معاون ســازمــان حج و زیــارت گفت :در نهایت
متقاضیان برای خرید و فروش باید به دفاتر مراجعه
کنند.رضایی در بــاره زمان ثبت نام زائــران حج
تمتع  ۹۹نیز گفت :بر اساس برنامهریز یهای
انجام شده بهمن ماه ثبت نام ها انجام میشود.
وی همچنین دربــاره سهمیه حج تمتع  ۹۹نیز
افــزود :اعالم سهمیه زائــران باید پس از انجام
مذاکرات با طرف سعودی انجام گیرد و فراخوان
ثبت نام به تناسب میزان سهمیه اعالم خواهد
شد.وی به ضرورت به روز رسانی اطالعات ثبت
نام کنندگان اشــاره و اظهار کــرد :سامانه ای
برای افرادی که فیشهای ثبت نام را در دست
دارند و متقاضیان ایجاد شده به طوری که آنها
میتوانند به این سامانه مراجعه و سند ودیعه ثبت
نام خود را ثبت کنند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

گروه اجتماعی -سعید نمکی وزیر بهداشت
که بهمن  97در این سمت قرار گرفته است،
روز گذشته گفت« :پیش از این که من به وزارت
بهداشت بیایم ،آماری در زمینه جمعیت ارائه
شده بود اما ما تیمی را برای استخراج این آمار
تعیین کردیم که آمار ما با آمار قبلی متفاوت
بود .شاید اشتباه آماری انجام شده یا سوء نیتی
در گذشته بوده است .اما مرکز آمار ،آماری را
که ما تهیه کرده بودیم ،تأیید کرد».گزارش
خراسان حاکی اســت ،ایــن اظــهــارات نمکی
به این معناست که عده ای در برخی دستگاه
هــای مسئول از جمله وزارت بهداشت ،در
سال های اخیر برای این که وضعیت جمعیتی

و نرخ بــاروری را خوب جلوه دهند ،اقــدام به
آمارسازی کرده اند که وزیر بهداشت از این
اقدام به سوء نیت یا «اشتباه» تعبیر کرده است.
روزنامه خراسان  7مهرماه گذشته در گزارشی
مشروح با تیتر «آدرس غلط آمارهای جهانی
ازنــرخ بــاروری در ایــران» دربــاره این موضوع
هشدار داد که البته در ضمیمه این گزارش نیز
آمارهای مستدل اتاق فکر و شبکه کانونهای
تفکر ایــران(ایــتــان) را منتشر کــرد .در همین
گزارش آوردیــم« :دفتر جمعیت سازمان ملل
در گزارشی که سال  ۲۰۱۷منتشر کرد نرخ
بــاروری ایران در سال های ۲۰۱۰تــا۲۰۱۵
را  1.7فرزند به ازای هر زن اعــام کــرده که

خبر مرتبط

سوء نیت یا اشتباه؟
هادی محمدی –   وزیر بهداشت روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت دربــاره نامه
اخیرش به رهبر انقالب درباره موضوع جمعیت ،گفت  :قبل از آن که بنده به وزارت بهداشت
بیایم ،یک تعاملی وجود داشت و درباره  TFRو باروری کل کشور آماری را ارائه کرده بودند .ما
برای راستیآزمایی در این موضوع ،سازوکارهایی را تعریف کردیم که با این ارقام تفاوتهایی
داشت البته این تفاوت آمار شاید به دلیل اشتباه یا سوءنیت باشد که هنوز دلیل اثبات شدهای
در این زمینه در اختیار نداریم.وی تصریح کرد :آماری که ارائه شده بود ،آمار واقعی  TFRو رشد
جمعیت کشور نبود و ما تیمی را مشخص کردیم تا این روند را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد.
خوشبختانه مرکز آمار ایران نیز این موضوع را تایید کرد و توانستیم با دیگر نهادها و دستگاهها
به یک وفاق در زمینه پذیرش این راستیآزمایی برسیم.نمکی ادامه داد  :نگرانیها درباره این
که جمعیت ما در  ۲۰سال آینده به سمت منفی شدن میرود هم از سوی مقام معظم رهبری
و هم از سوی افراد دلسوز و صاحب نظر مطرح شده و یک واقعیت اجتماعی و جمعیتی است.
اقداماتی از قبیل افزایش تعداد مراکز درمان ناباروری و تشویق زوجهایی که قدرت باروری
دارند باید انجام می شد ولی در این زمینه تاخیر کردهاند.

ازمیانخبرها

عضو کمیسیون کشاورزی:

یونسکو میتواند محیط زیست را برای تله کابین هیرکانی مواخذه کند

عضو کمیسیون کشاورزی گفت :اگر «یونسکو»
از ساخت تله کابین در دل جنگلهای گلستان
مطلع شود ،میتواند سازمان محیط زیست
ایــران را بــرای این بی توجهی مواخذه کند.
شریعت نــژاد درخصوص ساختن تلهکابین
در جنگلهای هیرکانی ،به خانه ملت گفت:
هــر روز پیشنهادی بـــرای بــهــر هبــرداری از
جنگلها ارائه میشود؛ از تاسیس معادن در
جنگلهای شمال تا ساختن تلهکابین در دل
هیرکانی هر یک به نوعی با نام بهرهبرداری،
تخریبی به همراه دارد .وی افزود :جنگلهای
هیرکانی با تال شهای بسیاری ثبت جهانی
شدند و امیدوار بودیم این ثبت جهانی مانع از
جنگلخواری جنگلخواران
و بــهــرهبــرداری اقــتــصــادی به
هــر طــریــقــی از ای ــن جنگلها
شــود؛ مــتــاســفــانــه خبرهایی
درباره ساخت تلهکابین در دل
این جنگلها می شنویم و ثبت
جهانی نه تنها باعث حفظ آن ها
نشد بلکه امــروز شاهد تخریب
شان هم هستیم.وی یادآور شد:
زمــانــی کــه اثــری ثــبــت جهانی

میشود ،متعهد به قوانین و مقرراتی است
و بیتفاوتی به این قوانین و مقررات عواقبی
در پی خواهد داشت .در این بین جنگلهای
هیرکانی با ثبت جهانی به یونسکو متعهد
شــده اســت بنابراین هر گونه بهر هبرداری
از این جنگلها باعث تخریب آن ها خواهد
شد.وی تاکید کرد :متاسفانه مقامات کشور ما
از مقررات ثبت جهانی اطالعی نداشتند و فقط
به دنبال ثبت هیرکانی به عنوان یک اثر جهانی
به نام ایران بودند و امروز با تصمیمگیری های
نــادرســت با نیت افــزایــش گردشگری اقــدام
به ساختن  تلهکابین کرد هاند بدون این که
به  تبعات آن فکر کرده باشند.
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در اقدامی عجیب ،این آمارها درسال
 2019به عدد  2.15تغییر یافته
اســت .یعنی شرایط بــاروری در
ایران نسبت به گذشته بهتر شده
است .این درحالی است که طبق
آمار مرکز آمار ایران ،وضعیت ما
در نرخ باروری این مقدار تفاوت
معنادار نداشته است».

این کمیته شهریور  83در تهران و پس از آن
در  ۱۵سال گذشته  ۲۰جلسه به تناوب در
شهرهای تهران و زابل در ایران و کابل و زرنج
در افغانستان برگزار شده است .در این زمینه،
بیستمین اجالس کمیته مشترک کمیساران
آب هیرمند بر اساس معاهده  ۱۳۵۱آب رود
هیرمند بین دو کشور ایران و افغانستان طی
روزهــای  ۲۲و  ۲۳خــرداد امسال به ریاست
«تقیزاده خامسی» معاون آب و آبفای وزارت
نیرو و کمیسار آب طرف ایرانی و «خان محمد
تکل» معاون آب وزارت آب و انرژی افغانستان
و کمیسار آب طرف افغانستانی ،در فضایی
دوستانه و خردمندانه با محوریت اجرای دقیق
معاهده  ۱۳۵۱در کابل برگزار شد.

وزیر بهداشت در پاسخ به ایجاد مشکالتی در
زمینه تهیه بعضی داروهای بیماری های خاص
ازجمله پانسمان بیماران پروانهای(ٍ )ebگفت:
متاسفانه آمریکاییها نهتنها در زمینه بیماران
پروانهای بلکه درباره تمامی بیماران علیه ما در
کل دنیا اقداماتی را انجام میدهند.
بــه گـــزارش خــراســان ،سعید نمکی افـــزود:
متاسفانه نقل و انتقال پول و دارو را بــرای ما
ممنوع کــردهانــد.امــا داروهــا را بــرای بیماران
تامین میکنیم ،برای بیماران پروانه ای با این
که دو شرکت مد نظر بستههای مورد احتیاج ما را
ندادند ولی توانسته ایم از مسیرهای غیررسمی
آن را تهیه کنیم و از این به بعد با ایجاد یک سامانه
و ارســال با پیک خاص این بستهها را در محل
زندگی این بیماران تحویل خواهیم داد.

اصالح سیستم گرمایشی
24هزار مدرسه
محمدی -وزیر آموزش و پرورش در حاشیه
نشست هیئت دولت با اشاره به موضوع اصالح
سیستم گرمایشی مـــدارس و جمعشدن
بــخــاریهــا ،گــفــت:حــدود  ۲۴هــزار مدرسه
متصل بــه سیستم گرمایشی اصــا حشــده
هستند که از محل اعتبارات عوارض گازی که
به آموزش و پرورش تعلق گرفته این کار انجام
شده است.
محسن حاجی میرزایی همچنین با اعالم خبر
اختصاص حداکثر  120لیتر بنزین ماهانه به
سرویسهای مدارس گفت :با هماهنگیهایی
که از طریق ستاد سوخت به عمل آمــده مقرر
شده است کلیه سرویسهایی که برای مدارس
استفاده میشوند ،در سامانه سپند وزارت کشور
 ،اطالعاتشان را ثبت کنند.
پس از ثبت اطالعات در سامانه سپند ،متناسب
با پیمایشی که انجام میشود ،سهمیه الزم برای
آن ها درنظر گرفته خواهد شد .تا سقف 120
لیتر ماهانه برای سرویسهای مدارس در نظر
گرفته شده و متناسب با پیمایش و پس از ثبت
در سامانه به صورت ریالی بهای آن به رانندگان
پرداخت میشود.

