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مدير کل مديريت بحران اســتانداري خوزســتان گفت 15 :شهرســتان در خوزستان به علت بروز پديده گرد و خاک شنبه  30دي ماه تعطيل ميباشــند.کيامرث حاجي زاده اظهار کرد :مدارس
شهرستانهاي اهواز ،آبادان،خرمشهر ،ماهشهر ،شادگان ،باوي ،کارون ،حميديه ،هويزه ،دشت آزادگان ،شوش ،رامشير ،هنديجان ،انديمشک و دزفول به علت باال بودن غلظت گرد و غبار روز شنبه
تعطيل هستند .بر اساس اين گزارش  ،ميزان غلظت گرد و خاک در ساعت جمعه 12در اهواز به بيش از  66برابر حد مجاز رسيد بنابر اعالم اداره کل محيط زيست خوزستان غلظت گرد خاک در
اهواز به  10هزار ميکروگرم بر متر مکعب رسيد.غلظت گرد خاک در حميديه  ،669خرمشهر  ،471شادگان  413و ماهشهر  498ميکروگرم بر متر مکعب گزارش شد.پيش از اين مديرکل هواشناسي
خوزستان در گفت و گو با ايرنا منشا گرد و خاک روز جمعه را کانونهاي داخلي اعالم کرده و براي روز شنبه نيز پديده گرد و خاک با منشا خارجي پيشبيني کرده بود.
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افزايش بودجه آموزش و پرورش در سال آينده

اخبار

دبير کميســيون آموزش مجلس با بيان اينکه کميسيون تلفيق مجلس ،بودجه سال آينده
وزارت آموزش و پرورش را افزايش داده است ،گفت :بايد منتظر ارائه طرح تعطيالت زمستاني
دانشآموزان از سوي دولت باشيم تا آن را بررسي کنيم.حجتاالسالم و المسلمين عليرضا
سليميدر گفتوگو با فارس ،در خصوص «وضعيت بودجه آموزش و پرورش در سال آينده»،
اظهار داشت :کميسيون تلفيق ،بودجه آموزش و پرورش را براي سال آينده افزايش داده اما
هنوز نهايي نشده است .وي ادامه داد :در بحث بودجه نوسازي مدارس ،بيش از هزار ميليارد
تومان افزايش بودجه داشتهايم؛ البته هنوز اين موضوع نهايي نشده است.

معافيت و کسر خدمت سربازي
ايثارگري در سال  97هم ادامه دارد

جانشينرئيسسازمان
وظيفه عموميناجا از
معافيت  20هزار نفر
واجد شرايط معافيت
ايثارگري ،از خدمت
ســربازي در ســال  97خبر داد.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســردار ابراهيم
کريميجانشــين رييس ســازمان وظيفه
عموميگفت :در سال آينده نيز  ۲۰هزارنفر
ديگر ميتوانند در صورتي که باالترين امتياز
ت و معافيت
را کســب کنند از کســرخدم 
ايثارگري بهرهمند شــوند.وي با اشــاره به
ثبت نام  375هــزار نفر در طرح معافيت و
کسر خدمت ســال  96گفت :طي يکي دو
هفته آينده نتايج افراد واجد صالحيت براي
بهرهمندي از کســرخدمتهاي ايثارگري،
آزادگي و رزمندگي اعالم خواهد شــد.وي
با بيان اينکه در حال حاضر عمليات بررسي
مدارک و فرمهاي پر شده توسط اين افراد
در مراحل پاياني خود قرار دارد ،درباره اينکه
اساميافراد واجد شــرايط چه زماني اعالم
خواهد شــد ،گفت :طبق زمان بنديهاي
ما ،طي يکي  -دو هفته آينده اســاميافراد
واجد شــرايط اعالم خواهد شد و اين افراد
بايد اســناد و مدارک خود را براي تکميل
بررسيها و راستيآزمايي به سازمان وظيفه
عموميناجا ارائه کنند تا پس از تاييد صحت
اظهاراتشان از اين کسر خدمتها بهرهمند
شوند.
کاهش  ۹۰درصدي شمارهگذاري
موتورسيکلت در کشور

رئيس مرکز شــماره
گذاري پليس راهور
ناجا از کاهش بيش
از  ۹۴درصــدي
شــما ر هگذ ا ر ي
موتورسيکلت در کشور و کاهش حدود ۸۹
درصدي شماره گذاري موتورسيکلتهاي
وارداتي خبر داد.به گزارش مهر ،سرهنگ
عليمحمــدي گفــت :در  ٩ماه امســال،
 ١٠١هــزار و  ٧٧٨مــورد نقــل و انتقال
موتورسيکلت انجام شده است که اين رقم
نســبت به سال گذشته ١٢ ،هزار دستگاه،
معادل  ١٠و  ٦دهم درصد کاهش داشــته
است.وي ادامه داد :در اين ميان نوشمارهها،
کاهش زيادي داشتهاند به طوريکه کال ۵
دســتگاه نوشــماره وارداتي داشتهايم که
نسبت به سال گذشــته -که  ٤٤دستگاه
بوده -حدود  ٣٩دســتگاه معــادل ۸۸.۶
درصد کاهش در زمينه موتورســيکلت نو
شماره وارداتي وجود داشته است .در زمينه
موتورسيکلتهاي داخلي نوشمارههاي نيز
در  ٩ماه امســال ١١ ،هزار و  ٥٢٦دستگاه
موتورسيکلت نوشماره داخلي داشتهايم که
نسبت به سال گذشته ۹۴.۵ ،درصد کاهش
داشته است.
نميتوان ضوابط نقل و انتقال
معلمان به تهران را تغيير داد

مديرکل آموزش و پــرورش تهران گفت:
نميتوان سياستگذاريها و ضوابط نقل و
انتقاالت معلمان به تهران را تغيير داد؛ برخي
معلمان سالهاست منتظر انتقال به تهران
هستند و نميتوان حق آنها را ناديده گرفت.
عباسعلي باقري مديرکل آموزش و پرورش
تهران در گفتوگــو با فارس در خصوص
کمبود نيروي انســاني براي سال آينده با
توجه به استقرار پايه دوازدهم و بازنشستگي
حدود  4000فرهنگي در شهر تهران ،اظهار
داشت :در حال بررســي کارشناسي براي
مشخص شدن دقيق ميزان نيازهاي سال
آينده هســتيم تا براساس آن چارهانديشي
دقيق کنيم.
نابودي ساالنه  2ميليارد تن خاک
در کشور

مدير دفتر حفاظت خاک سازمان جنگلها
و مراتع آبخيــزداري با اشــاره به اينکه
ميزان فرســايش ســاالنه خاک بر طبق
آخرين بررســي ۱۶.۷تن در هکتار است
گفت :ايــن مقدار معادل حدود دو ميليارد
تن خاک در ســال ميشــود.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،محمد عقيقي
با اشاره به اينکه ميزان فرسايش ساالنه
خاک بر طبق آخرين بررسي ۱۶.۷تن در
هکتار است که حدود دو ميليارد تن خاک
در ســال ميشــود ،تصريح کرد :اکنون
تحقيقات جديدي با اســتفاده از فناوري
هستهاي در حال انجام است که احتماال
تــا اوايل ســال آينده به نتيجــه خواهد
رســيد تا بتوان ميزان هدررفت خاک را
بدســت آورد.وي اظهار کرد :ارزيابيهاي
اقدامات آبخيزداري نشــان ميدهد اگر
عوامل تخريب ثابت باشــد ۱۶.۷ ،تن در
هکتار در ســال را به ساالنه هشت تا ۱۰
تن در هکتار برســاند ،اما عوامل تخريب
فعال همانند پروژههاي توسعهاي راه و ...
همچنان فعال است.

ارتباط  ۵۰درصد «طالق»هاي کشور با اعتياد

رييس سازمان امور اجتماعي کشور گفت :تحقيقات نشان داده است نيمياز طالقهايي که در
ت ميشود به طور مستقيم يا غير مستقيم با اعتياد همسر ارتباط دارد .همچنين حدود ۶۰
کشور ثب 
درصد آسيباجتماعي همسرآزاري و  ۲۰تا  ۲۵درصد کودک آزاري با مصرف مواد ارتباط دارد.به
عبارت ديگر اگر بتوان اعتياد را در کشور مهار کرد ،برخي از آسيبهاي اجتماعي از جمله سرقتهاي
خرد ،کودک آزاري  ،همســرآزاري و برخي از قتلها کاهش خواهند داشت .تقي رستموندي در
گفتوگو با ايسنا ،اظهار کرد :کنجکاوي ،لذت طلبي ،ارتقاي توان فردي و ...از علل گرايش افراد
به مواد مخدر است .در حقيقت مصرف مواد ميتواند باعث بروز آسيبهاي ديگري نيز شود.

طرح ترافيک جديد با تغييرات اساسي به تصويب شوراي عالي ترافيك رسيد

ايست پليس به بلندپروازيهاي شهرداري
گروه اجتماعي :بازنگري طرح ترافيک جديد که روز
پنجشنبه در شوراي عالي ترافيک تهران به تصويب
رسيد تغييرات اساسي با طرح اوليه داشت و ميتوان
گفت پليس طرح پيشنهادي شهرداري را کامال تغيير
داده است.
به گزارش «عصــر ایرانیان» مدتي اســت يکي از
اصليترين دغدغههاي معاونت حمل و نقل و ترافيک
شــهرداري تهران تغيير در طرح ترافيک شده است.
طرحي که  ۳۸ســال است اجرا شده و اين معاونت با
مطالعات چهار ماهه قصد دارد آن را زير و رو کند .اين
در حالي است که تهران مشکالت مهمتري در حوزه
حمل و نقل و ترافيک دارد .از ايســتگاههاي مترويي
که با وجود بهره برداري چند ساله هنوز تکميل نشده
است و يا اعتباراتي که براي تکميل خطوط باقي مانده
نياز است.
به نظر ميآيد آنقدر بازنگري در طرح ترافيک جديد
ذهن مسئوالن ترافيکي را به خود مشغول کرده که
آنها فرامــوش کردند از فرصت چهــار هزار ميليارد
توماني اليحه بودجه براي انتشــار اوراق مشــارکت
استفاده کنند و مجبور شدند دو فوريت آن را به صحن
شــورا بياورند .حتي پيگيــري طرحهاي جواب پس
دادهاي مانند شناور شدن ساعات اداري که در عمل
تاثير خود را در کاهش ترافيک صبحگاهي نشان داد
نيز ديگر از سوي مسئوالن ترافيکي دنبال نميشود
و انــگار معاونت حمل و نقــل و ترافيک به معاونت
طرح ترافيک تبديل شــده اســت .اين را ميتوان از
مصاحبههايي که در اين مدت مســئوالن ترافيکي
انجام دادهاند و تنهــا موضوع مورد بحث آنها همين
طرح است متوجه شد.
طرحي که اصل آن را هنوز کسي نديده است

برخي از اعضاي کميسيون سالمت شوراي شهر تهران
ميگويند طرح ترافيک جديــد را ديدهاند اما رئيس
کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران
ميگويد هنوز طرح جديد را که در اين مدت تغييرات
پيوستهاي را نيز داشته ،نديده است .همچنين پورتال
معاونت حمل و نقل و ترافيک و سازمان ترافيک نيز

ابهامات طرحي که اصل آن را بسياري از اعضاي شورا هم نديده اند

جزئيات تردد در طرح جديد

اين طرح را براي بررسي کارشناسان و مردم بارگذاري
نکرده اســت و مشخص نيست منتقدان و ذينفعان و
شهروندان از کجا متوجه جزييات طرح شوند تا بتوانند
در اين خصوص نقطه نظرات خود را با مديران شهري
در ميان بگذارند بنابراين مبناي قضاوتها تنها سخنان
معاونت حمل و نقل و ترافيک اســت که در رسانهها
منعکس ميشود .هر چند اين مصاحبهها نيز هماهنگ
نيســت و اطالعات متناقضي را به مخاطب ميدهد.
يک روز آمار خودروهاي شــخصي  ۵ميليون خودرو
اعالم ميشــود در مصاحبه مدير ديگري  ۴ميليون.
يک روز تعداد موتورســيکلتهاي تهران سه ميليون
است روز ديگر دو ميليون موتورسيکلت.
کپي ناشيانه از طرح ترافيک لندن

به گفته کارشناســان ترافيک ،طــرح جديد ترافيک
پايتخت يک کپي ناشيانه از طرح ترافيک لندن است
بدون آنکه زيرســاختهاي ترافيکي و حمل و نقل
عموميآنها با تهران شباهت داشته باشد.
فراموشي تاکســيهاي آالينده و اتوبوسهاي
فرسوده در محدوده طرح ترافيک

يکي از نقــاط ضعف اين طرح در نظر نگرفتن نقش
اتوبوسهاي آالينده و تردد تاکســيهاي فرســوده

در ايــن محدوده اســت ،همچنيــن در طرح جديد
خودروهاي کاربراتوري و ديزلي همانقدر حق دارند که
در طرح ترافيک تردد کنند که خودروهاي انژکتوري
که اين منطبق با عدالت نيست .موتورسيکلتها نيز
در اين طرح ديده نشدهاند.
بالتکليفي گروههاي خاص در طرح ترافيک جديد

در طــرح ترافيک جديد جانبازان ،معلوالن و بيماران
خــاص همانند افرادي که امکان خريد طرح ترافيک
روزانه دارند ،ديده شده در حالي که در گذشته افرادي
که نياز به درمان دائميداشتند مورد حمايت ويژه قرار
ميگرفتند که به نظــر ميآيد در اين طرح فراموش
شدهاند.
پليس بلندپروازيهاي شهرداري را کنترل کرد

اما به نظر ميآيد شــوراي عالــي ترافيک تغييرات
زودهنگام طرح جديد را مهار کرده و گام به گام قصد
دارد به اهداف طرح اوليه برســد .در گام نخست در
حالــي که معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداري
تاکيد داشت بايد طرح ترافيک ساليانه به کلي حذف
شود در طرح تصويب شده  ۶۳هزار خودرو ميتوانند
طرح ترافيک بگيرند و از سويي  ۴۰هزار مجوز طرح
روزانه افزايش پيدا ميکند .همچنين پيشبيني اخذ

مديرعامل سازمان آتشنشاني شهر تهران:

شهدايآتشنشانتحتپوششامورايثارگرانقرارميگيرند

مديرعامل ســازمان آتشنشــاني
شــهر تهران گفت :به زودي خانواده
شهداي آتشنشــان تحت پوشش
امور ايثارگران شهرداري تهران قرار
ميگيرند و پيگير تحت پوشش قرار
گرفتن بنياد شهيد نيز هستيم.به گزارش فارس،
مهدي داوري در حاشيه مراسم نخستين سالگرد
شهداي آتشنشــان در جمع خبرنگاران اظهار
داشــت :يک سال از حادثه تلخ پالسکو گذشت
و در ايــن حادثه جوانان غيورمندي را از دســت
داديم .وي گفت :تحمل اين فقدان سخت است
و از خداوند براي خانواده آنها صبر طلب ميکنيم.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا خانواده
شهداي آتشنشان تحت پوشش امور ايثارگران
شهرداري تهران و بنياد شــهيد قرار ميگيرند،
گفت :يکي از اموري که در حال پيگيري هستيم
و رايزنيهاي الزم را انجام ميدهيم اين اســت
که بتوانيم حقوق شهدا و خانواده آنها را برآورده
کنيم و پيگير هســتيم اين مســئله رسما اتفاق

عوارض از محدوده زوج و فرد نيز به تصويب نرسيد
و قرار بر اين شده که طي سه ماه نخست سال آينده
در خصوص آن تصميمگيري شــود .به گزارش مهر،
قرار اســت طرح جديد که تغييــرات بنيادي با طرح
قديم داشــته اين هفته در صحن شــورا به تصويب
برسد و سرانجام اعضاي شورا به خصوص کميسيون
تخصصي موفق ميشــود طرح ترافيک پيشنهادي
شهرداري را از نزديک مشاهده کند.

بيفتد.مديرعامل سازمان آتشنشاني
شهر تهران خبر داد :به زودي خانواده
شهداي آتشنشــانان تحت پوشش
ســازمان ايثارگران شهرداري تهران
قرار ميگيرند .در خصوص بنياد شهيد
نيز پيگيريهاي الزم در حال انجام اســت ولي
ما بايد بر اســاس قانون عمل کنيم و نميتوانيم
فراتر از آن پيش برويم ولي پيگير هستيم خانواده
شهداي آتشنشانان تحت پوشش بنياد شهيد نيز
قرار بگيرند.داوري در پاســخ به پرسش ديگري
مبني بر اينکه چه اقداميبراي ايمني ساختمان
جديد پالســکو در نظر گرفتهايــد ،گفت :همه
ساختمانها بايد دستورالعملها و ضوابط مربوط
به ايمني را لحاظ کنند تا پروانه ساخت دريافت
کنند.وي در پاســخ به پرسش ديگري مبني بر
اينکه ساختمان تجارت جهاني فردوسي نيز فاقد
ايمني الزم است گفت:اگر اين ساختمان ناايمن
باشد پرونده آن قطعا در سازمان آتش نشاني وجود
دارد و در حال بررسي است.

جزئيات تردد در طرح جديد كه به تاييد شوراي عالي
ترافيك رســيده به شرح زير اســت  :در سال 1397
صدور مجوز براي خودرو تنهــا بهمعناي اجازه ورود
بــوده و عوارض قابل پرداخت بــراي همه خودروها
بر اســاس زمان تردد و ميزان آاليندگي خواهد بود
که جزييات آن در اليحه پيشنهادي به شوراي شهر
مشخص شده و هماکنون در حال طي فرايند تصويب
اســت.در ســال  1397با هدف کاهش ترافيک در
محدوده طرح ،سقف تعداد مجوزهاي قابل صدور از
 129350فقره تعيينشده براي سال  1396بهميزان
 26350عــدد کاهش خواهد يافت و بدين ترتيب در
هر روز حداکثر  103هزار خودرو اجازه خواهند يافت
در محدوده طرح ترافيک وارد شوند ،از اين رقم ،سقف
تعداد مجوز قابل اعطا به اشخاص حقيقي و حقوقي
که شــغل آنان بهنحوي است که الزم است در تمام
روزهاي سال اجازه تردد در محدوده را داشته باشند ،با
کاهش حدود 40درصدي به  63هزار خودرو کاهش
يافته و تعداد مجوزهاي روزانه قابل صدور براي عموم
مردم با افزايش صددرصدي به 40هزار عدد افزايش
خواهد يافت.در سال  1397عالوه بر روزهاي جمعه
و تعطيل ،در روزهاي پنجشنبه هم طرح ترافيک اجرا
نخواهد شــد و زمان اجراي طرح در روزهاي شنبه تا
چهارشنبه از ساعت  6:30الي  19خواهد بود .همچنين
براي رفاه حال ســاکنان داخل محــدوده طرح ،اين
شهروندان مجاز خواهند بود صبحها تا قبل از ساعت
 8:30صبح از محدوده خارج شوند و بعدازظهرها بعد
از ساعت  17به منازل خود بازگردند.

مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي خبر داد

پيشبيني بارش برف و وزش باد شديد در تهران

مديرکل پيشبيني و هشــدار سريع
سازمان هواشناســي ضمن اشاره به
ورود سامانه بارشي به کشور از وزش
باد شديد و بارش برف در تهران خبر
داد.
احد وظيفه در گفت و گو با ايسنا ،با اشاره به ورود
سامانه بارشي به کشور ،اظهار کرد :با ادامه فعاليت
اين سامانه بارش برف در مناطق شمال غرب و
ارتفاعات زاگرس  ،بارش برف و باران در غرب و
بارش باران در جنوب غرب پيشبيني ميشود.
مدير کل پيشبيني و هشــدار ســريع سازمان
هواشناسي با بيان اينکه با حرکت سامانه بارشي
به ســمت شرق 30 ،دي از فعاليت آن در شمال
غرب و جنوب غرب کاسته ميشود ،اظهارکرد:
عمده فعاليت اين ســامانه بهصورت بارش باران
در استانهاي حاشيه درياي خزر ،مرکز و مناطقي
از جنوب و بارش برف در ارتفاعات البرز و بارش
باران و برف در اســتانهاي واقع در جنوب البرز
است.به گفته وظيفه از فعاليت اين سامانه در روز

يکشنبه(اولبهمن)بطورنسبيکاسته
ميشود و در اين روز بارش پراکنده و
وزش باد در نيمه شرقي کشور روي
ميدهد .اين ســامانه بارشــي روز
دوشنبه ( ۲بهمن) از مرزهاي شرقي
کشــور خارج ميشــود.وي افزود :روز يکشنبه
سراسر خليج فارس ،به سبب وزش باد شديد مواج
پيشبيني ميشود .اين شــرايط روز دوشنبه در
نيمه شرقي خليج فارس رخ ميدهد .درياي خزر
نيز از بعد ازظهر شنبه تا بعد ازظهر يکشنبه مواج
است.مدير کل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي در پايان درباره وضعيت جوي تهران
طي روز شنبه و يكشنبه گفت :آسمان تهران شنبه
ابري در بعضي ساعات بارش باران و برف همراه
با وزش بــاد و در اواخر وقت کاهش ابر و وزش
بادشديد با حداقل دماي  ۱و حداکثر دماي  ۸درجه
سانتيگراد و يکشنبه صاف تا کميابري همراه با
وزش بــاد با حداقل دماي  ۳و حداکثر دماي ۱۱
درجه سانتيگراد پيشبيني ميشود.

اعتبارات برحسب شاخصهاي توسعه اختصاص نيافته است

خشکسالي 20ساله سيستانوبلوچستان ؛ از بحران تا فاجعه

نماينده مردم استان سيستان و بلوچستان
در شــوراي عالي اســتانها گفت :مردم
اين اســتان  ۲۰سال است که خشکسالي
و بيآبــي را تحمل ميکننــد که اين امر
از بحران گذشــته و به يک فاجعه تبديل
شده اســت .به گزارش تسنيم ،شهبخش
گرگيجي در جريان دومين اجالس شوراي
عالي اســتانها اظهار کرد :انتظار ميرود
شــعار محوري تمام اعضاي شوراي عالي
استانها در اين دوره برپايه انسجامگرايي و
اتحاد واقعي باشد و اين شعار زماني عملياتي
ميشــود که اختالف ديدگاههــا را از بين
بــرده و تفاوتهاي ديدگاهها را نيز تعديل
کنيم .وي تصريح کرد :بايد از بيبرنامگي
و تصميمات شــتابزده که بعض ًا جنبههاي
سياسي دارد پرهيز کرد .زياد چنگ زدن به
چنين موضوعاتي يک چالش جدي است
پيشرو ايــن پارلمان محلي را
که برنامه ِ
کند ميکند .نماينده مردم استان سيستان
و بلوچستان در شوراي عالي استانها گفت:
تقويت شــوراي عالي استاني و باالخص
شــوراهاي فرادست و روســتاها با تدوين
برنامه منسجم و ارائه راهکار مناسب در اين
زمينه بايد در حوزه مطالعات شوراي عالي

باشــد زيرا قريب به  2دهه از عمر شوراها
ميگذرد اما تا امروز شورا به جايگاه واقعي
خود نرسيده است.
گرگيجي ادامه داد :اســتان سيســتان و
بلوچســتان با  2ميليــون و  800هزار نفر
جمعيت و با  11.16درصد مســاحت کل
کشور يکي از وسيعترين استانهاي کشور
اســت و از اين تعداد جمعيت  51درصد در
روســتاها زندگي ميکنند و اين استان 33
برابر بزرگتر از کوچکترين استان کشور از
نظر وسعت است.وي با انتقاد از تخصيص
اعتبارات به اين اســتان گفــت :اعتبارات
عمرانــي و زيربنايي اســتانهاي محروم
و باالخص استان سيســتان و بلوچستان
متأسفانه برحسب شــاخصهاي توسعه
اختصاص نيافته اســت ،ضمن اينکه اين
اســتان طوالنيترين مرز آبــي و خاکي
و دسترســي به آبهــاي آزاد بينالمللي،
جاذبههاي بکر و انحصاري گردشــگري
را دارد .نماينده مردم اســتان سيســتان
و بلوچســتان در شــوراي عالي استانها
افــزود :بهدليــل دوري از مرکــز و عمق
محروميتهاي تاريخي ،مطابق با ســند
چشمانداز 20ساله کشور قرار بود اين استان

رتبه نخست توسعهيافتگي داشته باشد اما
تاکنون براساس برنامههاي سوم ،چهارم و
پنجم و مطابقه اعالميه دفتر فني اقتصادي
معاونت برنامهريزي و نظــارت راهبردي
وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات اين
اســتان از منظر شــاخص توسعهيافتگي
آخرين رتبه را به خود اختصاص داده است.
گرگيجــي بيان کرد :اين اســتان آخرين
رکورددار معيشــت و بيکاري اســت و از
نظر شاخص سواد در رتبه آخر قرار دارد در
حالي که ميانگين 84.61درصدي جمعيت
6سالهها و باالتر کشور باسوادند .اين آمار
در استان  68درصد است و حدود  32درصد
از جمعيت الزمالتعليم بيسوادند و اين آمار
در روستاهاي استا ن به  40درصد ميرسد.
وي به شاخص فضاي آموزشي استاندارد
کشوري اشاره کرد و گفت :شاخص در اين
بخش  5.150مترمربع است در حالي که در
اســتان  3مترمربع و در شهرستان چابهار،
نگين شرق کشور ،اين سرانه کمتر از 1.5
مترمربع است.نماينده مردم استان سيستان
و بلوچستان در شوراي عالي استانها بيان
کرد :از نظر شاخص بهداشت و درمان در
اســتان هرچند اقدامات خوبي در اين چند

سال اخير صورت گرفته اما هنوز در حوزه
زيرســاختها با ميانگين کشوري فاصله
داريم و اســتاندارد کشوري براي هر هزار
نفر يک تخت بيمارستان است اما در اين
استان اين شاخص کمتر از  0.80است.وي
گفت :عليرغم آنچه منابع پايدار آب دريا
را داريم متأسفانه در حوزه شمال استان با
پرداخت هزينههاي هنگفت منت افغانها
را ميکشــيم و در حوزه جنوب استان که
 10متر فاصله هم با دريا نداريم شــاخص
دسترسي به آب فقط  23درصد است و اين
سؤال مطرح ميشود؛ مگر نميشود با آب
درياي عمان در قالب پکيجهاي شيرينکن،
آب شرب و کشاورزي کل استان را تأمين
کرد؟گرگيجي افزود :خاک حاصلخيز اين
اســتان نهتنها با ديگر جاهاي کشور بلکه
با دنيا قابل مقايســه نيست و مردم استان
سيستان و بلوچســتان  20سال است که
بيآبي و خشکسالي را تحمل ميکنند که
اين امر از بحران گذشته و يک فاجعه است.
نماينده مردم استان سيستان و بلوچستان در
شوراي عالي استانها تصريح کرد :جمعيت
روســتايي يک فرصت در استان است و
براي تثبيت جمعيت روســتايي بايد نگاه

معطوف به روستاها داشته باشيم و سيستان
و بلوچستان  9هزار و  761روستا دارد.
وي افــزود :هماکنــون اداره کل راه و
شهرسازيجنوباستانيکيازبدهکارترين
ادارات کل وزارت راه و شهرسازي است و
الزم اســت تخصيصهايــي در دولت و
مجلس بهصورت عادالنــه و با نگاه ويژه
صورت بگيرد ،ضمن اينکه شاخص اجراي
طرحهايهادي روستايي ميانگين کشوري
 45درصد اســت اما در اســتان سيستان
و بلوچســتان  16درصد است .گرگيجي
تصريــح کرد :مــا منکر خدمــات نظام
مقدس جمهوري اســاميايران نيستيم
اما محروميت گذشته بهقدري عميق بوده
که حالت عادي نميتواند غبار محروميت
و مظلوميت را از چهره اين استان بزدايد و
بعد از گذشت  40سال مردم انتظار دارند به
حداقلي از زندگي استاندارد برسند.

اخبار
تملک اماکن با کشيدن گوني
به دور آن در فرحزاد

عضو شوراي شهر
تهران با اشــاره به
اينکه افــرادي در
منطقه فرحــزاد با
ي برخي
کشيدن گون 
ک ميکنند گفت :تنها راه
مکانها را تمل 
حل اين مسئله اين است که طرح تفصيلي
هر چه زودتر نهايي شود.زهرا نژادبهرام در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره
به ساخت و سازهاي غيرمجاز در منطقه
فرحزاد گفت :فضاي فرحزاد يک فضاي
ويژه است که يک بخش آن تجاري شده
و يک بخش ديگر هم به طرح تفصيلي
برميگرد د که بــه فرحزا د به عنوان يک
روستاشــه ر و يا روســتاي گردشگري
نگريسته شده اســت.عضو شوراي شهر
تهران با بيان اينکه اين طرح  10ســال
اســت که بر زمين مانده اظهار کرد :اين
وضعيت سبب شده مردم براي کسب جواز
ساخت و ساز و يا جواز کسب و کار معطل
بمانند و تا اين طرح مصوب نشود مردم از
اين حالت خارج نميشوند.نژادبهرا م با بيان
ي موجود سبب شده هر از
اينکه بالتکليف 
ي بکشد
گاهي يک نفر در محوطهاي گون 
و با قرار دادن چاي و سماور آنجا را محل
کســب و کار خود کند اظهار کرد :در اين
شرايط تنها راه حل مسئله اين است که
طرح تفصيلي هر چه سريعتر به سرانجام
برسد.
اقدامات جديد مجلس براي رفع
ايرادات طرح تحول سالمت

سخنگوي کميســيون بهداشت و درمان
مجلس از اقدامات جديــد پارلمان براي
رفع ايرادات طرح تحول نظام ســامت
خبر داد.احمد همتي در گفتوگو با خانه
ملت از روش دولت در اجراي طرح تحول
نظام ســامت انتقاد کرد و گفت :طرح
تحول ســامت ،طرح خوبي اســت ،اما
مانند ساير طرحها و قوانيني که از سوي
مجلس تصويب ميشود ،درست اجرا نشد.
همتي اضافه کــرد :برنامهريزي کردهايم
تا وزارت بهداشــت گزارش مستمري از
وضعيت اجراي طرح تحول ســامت در
حوزههاي پزشک خانواده و نظام ارجاع به
کميسيون بهداشت مجلس ارائه تا از اين
طريق ،ضمن کاهش هزينههاي سالمت
براي بيماران که در اين طرح ديده شده،
مشکالت نيز کاهش يابد.وي يکي ديگر
از نواقص و اشکاالت طرح تحول سالمت
را اجرا نشــدن قوانين مرتبط با اين طرح
دانســت و گفت :از جمله ايــن قوانين،
پزشک خانواده ،سيســتم الکترونيک و
ارجاع و بســتههاي خدماتي اســت در
راســتاي طرح تحول نظام سالمت اجرا
نشــده و باعث شده تا هزينهها در بخش
درمان افزايش يابد.
بکارگيري پرستاران با گرايش
بهداشت در مراکز جامع سالمت

معاون پرســتاري
وزارت بهداشــت
بــا بيــان اهميت
پرداختــن به بحث
سالمندي گفت :بي
شک  ۳۰ســال آينده ،کشور ما ،کشوري
ســالمند خواهد بود و زمان زيادي براي
برنامهريــزي در اين خصــوص نداريم و
الزم است با شتاب بيشتري در اين راستا
گام برداريم.به گزارش ايسنا ،دکتر مريم
حضرتي در همايش مديران پرســتاري
دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ،افزود:
در حال حاضر  ۱۰درصد از مددجويان در
بيمارستانها بستري هستند و  ۹۰درصد
مردم ما در جامعه رها شــدهاند و مراقبتي
دريافت نميکنند و اين اشــکال در کل
سيستم درمان و ســامت کشور وجود
دارد که نياز به پرستاري جامعهنگر شديدا
احساس ميشود.وي ادامه داد :بر اساس
تفاهم انجام شده ميان معاونت پرستاري
و معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،مقرر
شد فارغ التحصيالن پرستاري با گرايش
بهداشت جامعه ،در راستاي ارتقاء سالمت
همگانــي در مراکز جامع ســامت به
کارگيري شــوند .وي گفت :اين در حالي
اســت که قريب  ۳۰ســال است که در
دانشکدههاي پرستاري ،پرستار بهداشت
جامعه تربيت ميکنيم اما اين افراد پس از
فارغ التحصيلي جايگاهي نداشته اند.

