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بالگردها نمی پرند ،جنگل ها می سوزند!

جامعه

رهبر انقالب موافقت کردند

تخصیص  ۱۰۰میلیون یورو از
صندوق توسعه ملی برای آب و
فاضالب اهواز
حضرت آیـــتا ...خامنهای با تخصیص ۱۰۰
میلیون یــورو از صندوق توسعه ملی بــرای رفع
مشکل آب و فاضالب اهواز موافقت کردند .به
گــزارش فــارس ،حضرت آیـــتا ...خامنهای با
تخصیص  ۱۰۰میلیون یورو از صندوق ذخیره
ارزی بــرای رفــع مشکل آب و فــاضــاب اهــواز
موافقت کردند.شریعتی استاندار خوزستان روز
پنج شنبه با بیان این خبر افزود :در سه روز گذشته
توفیق پیدا کردیم خدمت مقام معظم رهبری
برسیم و ایشان دستور الزم برای حل مشکالت
فاضالب اهواز را صادر کردند.به گفته استاندار
خوزستان ،رهبر معظم انقالب توجه خاصی به
مسئله فاضالب اهــواز داشتند و دستور دادند
امسال  50میلیون یورو از صندوق توسعه ملی
اختصاص یابد و سال آینده نیز ۵۰میلیون یوروی
دیگر اختصاص داده شود.

دستور روحانی به وزیر نیرو:

تا پایان خرداد مشکل غیزانیه
را حل کنید

رئیسجمهور به وزیر نیرو دستور داد حل کامل و
سریع مشکل آب منطقه غیزانیه اهواز را شخصا به
صورت مستمر پیگیری کند تا در نهایت تا انتهای
خردادبهحلقطعیمشکلمنجرشود.بهگزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،روحانی
دیروز جمعه در گفتوگوی تلفنی با وزیر نیرو،
تصریح کرد  :برنامهریزیها به گونهای باشد که
در آینده شاهد بروز چنین مشکالتی در زمینه
تامین آب آشامیدنی در هیچ نقطهای از کشور به
ویژه خوزستان نباشیم .وی همچنین در بخش
دیگری از صحبت هایش با وزیر نیرو تاکید کرد:
«تدابیر الزم اندیشیده شود تا مردم در تابستان با
مشکل برق مواجه نشوند».

سهمیه بنزین پایه وانتبارها به
تدریج کم میشود

سازمان جنگلها :از 2سال قبل به دلیل عدم تامین اعتبار بالگردهای اطفای حریق پرواز نمی کنند

محمد جواد رنجبر -هر از گاهی از گوشه و
کنار کشور ،خبری از آتش سوزی در جنگل ها
و نابودی منابع طبیعی و محیط زیست منتشر
می شود .اما آن چه این روزها بیشتر موجب
نگرانی است ،نبود ابزارهای مناسب همچون
بالگرد بــرای مهار آتش ســوزی در جنگل ها
و سوختن منابع طبیعی اســت.بــه گــزارش
خراسان ،در حالی این روزها خبرهایی درباره
آتش سوزی در جنگل های گچساران و چند
استان دیگر منتشر می شود که ظاهرا از اعزام
بالگرد برای اطفای آن خبری نیست و اطفای
زمینی نیز کار دشوار ،زمان بر و کم نتیجه ای
است .البته بالگرد هست ،اما اعتبار و بودجه
برای پریدن ندارد .بودجه ای که باید از سوی
سازمان برنامه و بودجه به وزارت دفاع پرداخت
می شده و ظاهرا خبری از آن نیست.نیاز به
بالگرد به ویژه در مناطق صعب العبور بیشتر
احساس می شود.عامل اصلی این آتش سوزی
ها انسان ها هستند و گاهی گرمای هوا نیز بر
این آتش می دمد.

▪پـــرواز بــالــگــردهــا بـــرای اطــفــای حریق
جنگلهای گچساران

مرتعی در جنگلهای زاگــرس و استا نهای
کردستان ،لرستان ،چهار محال و بختیاری
و خوزستان به وقــوع پیوسته اســت ،بنابراین
نقاطی از این جنگلها ،امسال به عنوان نقاط
بحرانی در نظر گرفته شدهاند.
▪عدم تامین بالگرد برای اطفای حریق

▪2هــزار هکتار جنگل در روزهــای اخیر
سوخت

جنگلهای گچساران درحالی بیشترین آسیب
را از آتشسوز یهای اخیر دید هاند که برای
اطفای آن به دلیل صعبالعبور بودن منطقه
نیاز به بالگرد بود ،اما متاسفانه بالگردها دو روز
و نیم پس از آتشسوزی به منطقه رسیدند که
این موضوع خسارتها را تشدید کرد ،چراکه به
گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها
اگر تجهیزات هوایی زودتر به منطقه اعزام شده
بود  ،همان روز اول امکان اطفای حریق وجود
داشت.او ادامه داده است :پیش از این وزارت
دفاع بالگردهای اطفای حریق را برای ما تأمین
میکرد ولی به دلیل آن که دولت اعتباری برای
این کار در اختیار این وزارتخانه قرار نداده است،

آن طور که سرهنگ علی عباسنژاد فرمانده
یگان حفاظت ســازمــان جنگلها ،مــراتــع و
آبخیزداری به ایسنا گفته است ،طی روزهای
اخیرحدودهشتموردآتشسوزیدرجنگلها
و مراتع کشور در استا نهای بوشهر ،ایالم،
خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به وقوع
پیوسته است که بزرگ ترین آن ها از نظر شدت
و آسیب وارد شده در جنگلهای گچساران
استانکهگیلویهوبویراحمدبودهاست.تخمین
زده میشود بین  ۱۵۰تا  ۲۰۰هکتار از این
جنگلها آسیب جدی دیده باشند.طی سال
گذشته بیشترین آتشسوز یهای جنگلی و

در همین حال نجار رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور چهارشنبه گذشته در گفت و گو
با ایرنا تــاش نیروهای مسلح و بالگردهای
آماده آنان در مهار آتشسوزی جنگلها و مراتع
گچسارانراستودنیوشایستهقدردانیدانست
وبابیاناینکهدرسالهایگذشتهبهایننتیجه
رسیدیم که باید هنگام وقوع آتش سوزی از توان
عملیاتی بالگردهای نیروهای مسلح برای مهار
آتش سوزی استفاده کنیم ،افزود :در این زمینه
اعتباری هم تامین شد و طی سال های  ۹۴و
 ۹۵نیز این اتفاق افتاد و در آتش سوزی اخیر
در جنگل ها و مراتع گچساران باوجود همه
تنگناهای موجود نیروهای مسلح با استفاده از
چندین فروند بالگرد ترابری و آب پاش عملیات
انتقال نیروهای داوطلب و اطفای حریق را در
جنگل های شهرستان گچساران انجام دادند.
براساساینگزارش،باتوجهبهاینکهجنگلها
جزومنابعطبیعیکشورمانمحسوبمیشوند
و شکل گیری دوباره آن نیازمند زمان طوالنی
است ،می طلبد دولت با اختصاص اعتبار مورد
نیاز به وزارت دفاع ،جلوی نابودی بیش از پیش
جنگل های کشور به دلیل آتش سوزی را بگیرد.

دو سال است که با ما همکاری نمیکنند.یکی
از دالیــل افزایش خسار تهای وارد شــده به
جنگلها و مراتع کشور طی آتشسوز یهای
سال گذشته نسبت به سال  ،۹۶نبود تجهیزات
هوایی اطفای حریق بــود .سازمان جنگلها
دو سال است که برای در اختیار داشتن این
تجهیزات تــاش میکند امــا متاسفانه کم
نیستند جنگلها و مراتعی که به دلیل نبود این
تجهیزات خسارتهای دو چندان میبینند.

ورود معاون رئیس جمهور به ماجرای بالگردهای آب پاش
در همین حال عصر دیروز معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار کهگیلویه و
بویراحمد در جریان آخرین وضعیت آتش سوزی در جنگل های این استان قرار گرفت .معاون
اولرئیسجمهورهمچنینازاستاندارکهگیلویهوبویراحمدخواستازطریقهماهنگیمستمر
با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور ،امکانات و تجهیزات اطفای حریق از جمله بالگردهای آب پاش را به منطقه اعزام
کنند تا هرچه سریع تر شاهد مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش حریق در جنگلهای مرز
استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد باشیم.
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ازسرگیری پروازهای ترکیه
احتماال از  ۲۶خرداد

در شرایطی که طبق اخبار به نظر نمی رسد شرایط
ترکیهدرموضوعکروناعادیباشد،امادبیرانجمن
شرکتهای هواپیمایی گفت :ترکیه هنوز تاریخی
بــرای از سرگیری پروازها و برقراری سفرهای
هوایی اعالم نکرده است .البته ترکیش ایرالین
برای  26خرداد برنامه پروازی ارائه کرده که هنوز
قطعی نیست .مقصود اسعدی سامانی به ایلنا
گفت :قاعدتا اگر ترکیش ایرالین بخواهد پرواز
به ایران را از سر بگیرد ،شرکتهای هواپیمایی
ایرانی هم باید بتوانند مسیر پروازی به ترکیه را
فعال کنند زیرا طبق موافقتنامه دوجانبه پروازها
بین دو کشور باید به طور مساوی انجام شود.

ایران جزو کشورهای با شیوع باال
در بیماری ام اس
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای
وزارت بهداشت ضمن تشریح خدمات درمانی
و دارویـــی بــرای مبتالیان بــه ا ماس و وضعیت
هزینههای درمان این بیماران،گفت :ساالنه حدود
پنج تا شش هزار بیمار جدید به مجموعه بیماران
مبتال به اماس در کشور اضافه میشود و بر همین
اســاس ایــران از بابت شیوع ام اس ،یک منطقه
شیوع متوسط به باال در خاورمیانه در نظر گرفته
میشود .دکتر شادنوش در این باره به ایسنا گفت:
بیماری ام اس از جمله بیماریهای نورولوژیک
است که به دالیل ناشناخته و خود ایمن ،سبب
بروز پالکهایی در مسیر اعصاب مغز و نخاع می
شود و عملکرد سیستم عصبی را با اختالل روبه
رو میکند .شادنوش همچنین گفت :به منظور
ارائه خدمات به این بیماران در  ۱۱مرکز استان و
۴۶مرکز خدمات تخصصی در دانشگاههای علوم
پزشکی کشور راهاندازی شده است.

خطر موج جدید کرونا با
بازگشایی قهوهخانهها

خبر متفاوت آقای مدیرعامل:

هدف گذاری امسال تامین اجتماعی؛ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
مدیرعامل تامین اجتماعی از پیگیری های امیدوارکننده با دولت برای اجرای همسان سازی خبر می دهد

معاون برنامهریزی سازمان راهــداری و حمل
و نقل جـــاد های از برنامهریزی بــرای کاهش
تدریجی سهمیه سوخت پایه وانتبارها خبر
داد و گفت :کسانی که کارت هوشمند دارند
و بارنامه میگیرند ،مشکلی از نظر تأمین
سوخت ندارند .به گزارش فارس ،فرامرز مداح
دربــاره سهمیه بنزین پایه وانتبارها ،افــزود:
طبق تصمیمات کــارگــروه تخصیص سوخت
بــرای وانتبارها و ســوار یهــای درو نشهری
و برو نشهری ،در ناوگان وانتبار کم مصرف
و پرمصرف نیز نظیر ناوگان کامیونی درون و
برونشهری،به تدریج در حال حرکت به سمت
کاهش سهمیه سوخت پایه هستیم .وی ادامه
داد :بدین ترتیب این ناوگان نیز نظیر ناوگان
کامیونی ،بر اساس پیمایش ،عملکرد و دریافت
بارنامه ،سوخت دریافت کنند.

وزیر علوم:

نتایج کنکور  ۹۹اواخر شهریور
اعالم میشود
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :نتایج آزمون
سراسری  ۹۹اواخر شهریور ماه اعالم میشود
و طبق برنامهریزی انجام شده ،زمان شروع به
تحصیل پذیرفتهشدگان این آزمــون نیمه دوم
مهرماه امسال خواهد بود.
منصور غالمی در پاسخ به برخی شایعه ها مبنی
بر احتمال تغییر زمان برگزاری آزمون سراسری
که قرار است ۳۱مرداد ماه امسال برگزار شود ،به
ایرنا تاکید کرد :تاریخ برگزاری آزمون سراسری
قطعی شده است و تغییر نخواهد کرد .وی گفت:
برخالف برخی زمزمه ها که ترم پاییز دانشگاه ها
از بهمن ماه شروع می شود ،این موضوع به هیچ
عنوان برنامه وزارت علوم نیست و تمام تالش ما
این است که ترم پاییز با چند روز تاخیر از نیمه دوم
مهرماه آغاز شود ،پذیرفته شدگان وارد دانشگاه
شوند و شروع به تحصیل کنند.

گــروه اجتماعی -مــاجــرای همسان ســازی
یــا متناسب ســـازی حــقــوق بازنشستگان از
موضوعاتی است که در سال های اخیر به ویژه در
حوالی الیحه بودجه بیشتر سر زبان ها می افتد،
اگرچه ما در روزنامه خراسان به دلیل مطالبه
مخاطبان آن را جزو سوژه های اصلی می دانیم.
در عین حال ساالری مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی روز پنج شنبه از خبری متفاوت و جدید
رونماییکردهاست.اودرسفرشبهاصفهانودر
نشست با نمایندگان تشکلهای کارگری گفته
است« :هدفگذاریسازمانتامیناجتماعیدر
حوزه بازنشستگان در سال  ۹۹متناسب سازی
حقوقمستمریبگیراناست.البتهبایدمقدمات
این مسئله فراهم شود زیرا اگر منابع آن فراهم
نشود در میان کار متوقف خواهد شد .در این
زمینه با دولت مذاکراتی شده است و همراهی
خوبی در کالن این مسئله در دولت وجود دارد».
▪چرا این خبر ،خبر خوبی است؟

ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
در چند مــاه اخیر در گـــزارش هــای متعدد
رســانــه ای مطالبه شــده و نمایندگان نیز
دربــاره آن کم سخن نگفتند اما نقل آن این
بار متفاوت اســت .از این نظر که مدیرعامل
این سازمان از اراده اجــرای آن در سال99
ســخــن بـــه م ــی ــان آورده اســـــت .چــنــدی
قبل هم نوبخت که در کرسی زعامت برنامه و
بودجه دولت نشسته است ،به همین موضوع
اشاره کرده بود که قصد داریم برای همسان

سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
قــدم هــای جــدی تــری بــرداریــم .او البته به
پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی
اشــاره کرده بود که هیئت دولت اصــرار دارد
پس از پرداخت این بدهی ها ،تامین اجتماعی
آن را در مسیر همسان ســازی هزینه کند و
این موضوع به مذاق تامین اجتماعی خوش
نمیآید .به نظرمی رســد ،تامین اجتماعی
پــا در یــک کفش دارد کــه دولــت باید منابع
همسان ســازی را تامین کند و نباید برای
پرداخت بدهی هایش به تامین اجتماعی

شرط و شــروط بگذارد .این البته موضوعی
اســت که آقــای ســاالری قبال هم دربــاره اش
تصریح کرده است دولت باید منابع همسان
سازی را تامین کند چنان چه در متن قانون
برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است.
به هر روی برای من و شما و آن بازنشسته چه
فرقی می کند که منبع بودجه همسان سازی از
کجا تامین شود ،بلکه برای همه ما این موضوع
مهم است که یک مستمری بگیر و کارگر زیر
فشارقیمتهایکمرشکناگرشدبتواندکمی
بیاساید ...همین!

افزایش حقوق بازنشستگان در واریزی خردادماه
گــروه اجتماعی -در شرایطی که انتظار
می رفت به دلیل افزایش افسارگسیخته
قیمت اجــنــاس و بــه ویــژه مــواد غــذایــی در
هفته هــای اخیر ،افــزایــش ساالنه حقوق
بازنشستگان ،امسال با تعجیل در انجام
امور قانونی ،زودتــر صورت گیرد و چه بسا
همزمان با حقوق فروردین واریــز شود اما
حاال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
از اعمال افزایش ها در حقوق خــرداد خبر
میدهد .البته آن طور که از اظهارات روز
پنج شنبه ساالری مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی بر می آید ،افزایش 21درصدی
حقوق بازنشستگان هنوز به تصویب هیئت

دولـــت نــرســیــده اســـت« :افــزایــش حقوق
بازنشستگان بعد از تصویب هیئت دولت
در واریــزی ماه خرداد اعمال خواهد شد».
ما پیش از این ،پنج شنبه گذشته در همین
صفحه در گزارشی به بهانه پیشنهادهای
جدید مجامع صنفی کارگری و بازنشستگان
مبنی بر تجدیدنظر در افزایش حقوق ساالنه
که 21درصــد تعیین شده است ،به همین
موضوعپرداختیمواینگمانهرامطرحکردیم
که شاید هدف دولت از این تاخیر و تعلل در
تصویب و اجرای افزایش حقوق بازنشستگان
کــارگــری ،خرید فرصت بــرای تجدیدنظر
است .البته چندی قبل هم معاون اقتصادی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده
بود احتماال در میانه سال  ۹۹مجدد حقوق
کارگران و بازنشستگان افزایش یابد.
▪ماهانه  6700میلیارد مستمری

اما این موضوع را هم خوب است بدانیم که
این سازمان ماهانه چقدر حقوق پرداخت
می کند .مدیر عامل تامین اجتماعی چنین
می گوید   :کف هزینههای ماهانه سازمان
 ۹۶۰۰میلیارد تومان اســت که ۶۷۰۰
میلیارد تومان مستمری ۲۳۰۰ ،میلیارد
تومان برای درمان و بقیه نیز برای هزینههای
جاری پرداخت میشود.

دبیرکل جمعیت مــبــارزه با دخانیات دربــاره
خطر موج جدید کرونا در مصرف کنندگان مواد
دخانی به دنبال بازگشایی قهوهخانهها هشدار
داد.دکتر مسجدی در توضیح بیشتر به ایسنا
گفت :اگر قرار باشد در رستورانها و قهوهخانهها
بازگشاییهایی صــورت گیرد و مراقبتهای
بهداشتی انجام نشود ،فکر میکنم با موج جدید
در گروهی مواجه هستیم که دخانیات مصرف
میکنند .توصیه ما به افراد به ویژه قشر جوان
آن است که از مصرف دخانیات و قلیان به شکل
گروهی پرهیز کنند؛ کرونا باکسی تعارف ندارد
و به راحتی منتقل خواهد شد .همزمانی کرونا
با هفته ملی مبارزه با دخانیات زمان مناسبی
است که این پیام بهداشتی را به مردم برسانیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال تعطیلی
قهو هخانهها پس از شیوع ویروس کرونا ،روند
کاهشی در میزان مصرف قلیان را شاهد بودیم
یا خیر؟ ،بیان کــرد :در این زمینه آمــار دقیقی
نداریم اما ظاهر امر نشان میدهد وقتی در عموم
جامعه قلیان به راحتی در دسترس نباشد ،میزان
مصرف آن کاهش می یابد.
استاندارتهران:

آمار قربانیان تهرانی کرونا از
میانگین کشوری پایین تر است

استاندار تهران از پایین تر بودن آمار فوت شدگان
بر اثــر بیماری کرونا در استان تهران نسبت
به میانگین کشوری خبر داد .به گــزارش این
استانداری ،انوشیروان محسنی بندپی گفت:
ارزشمندی اقــدامــات پزشکی در ایــن استان
رعــایــت عــدالــت در ارائــــه خــدمــات درمــانــی
به بیماران بود و هیچ بیماری اعم از سالمند
 ،جــوان یا اتباع سایر کشورها پشت درهــای
بیمارستا نهای اســتــان تــهــران منتظر ارائــه
خدمت نماندند .در اوایل اسفند سال گذشته
 ۲۵۰۰تخت بیمارستانی به ظرفیت تختهای
استان تهران افزوده شد که کار بزرگی بود .وی
تاکید کرد :افزایش حساسیتها و جلوگیری از
عادی سازی دو راهبرد اساسی دولت در مدیریت
این بیماری در استان تهران است که رضایت
رئیس جمهوری را به همراه داشته است.

