اجتماعی
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خبری از افزایش  50درصدی
حقوق فرهنگیان نیست

ایسنا -بطحاییوزیرآموزشوپرورشدرخصوصرتبهبندیفرهنگیانوافزایشحقوقگفت:درنظامرتبهبندیکسانیکهشایستگیبیشتری
دارندازمزایایباالتریبرخوردارخواهندشدوافرادیکهشایستگیکمتریدارندازمزایایکمتریبرخوردارمیشوندامامتاسفانههمکاران
فرهنگیبندهتصورمیکننددررتبهبندییکمرتبهحقوقآنها ۵۰درصدافزایشپیدامیکندکهبههیچعنوانچنینچیزینخواهدبود.

...

نیش و نوش
دکتر رحمت ا ...فتاحی
نیش ونوش به رفتار های مطلوب و نامطلوب اجتماعی می پردازد

قابل پیشبینی بود!
شــورای شهر تهران طی روزهــای گذشته مصوب کرد که از
اینپس و بهدلیل کمآبی ،کاشت چمن ممنوع اســت .این
مصوبهومصوبههایمانندآندردیگرزمینههابایدسالهاپیش
تصویبمیشد،زیراقابلپیشبینیبودکهمابابحرانآبروبه
رو هستیم و وضعیت در آینده بدتر خواهد شد .همچون بحران
آب ،برخی از چالش ها و مسائل کنونی کشور از سال ها قبل
قابل پیشبینی بود .وقتی به مبانی تولید و نگاه به درون توجه
نکنیم،بایدانتظارمیداشتیمکهاقتصادمادرچنینشرایطی
قراربگیرد.مشکالتفعلیدرصنایع،آمارقابلتاملبیکاری،
مسائل نوپدید اجتماعی و اخالقی ،آلودگی هوا ،ریزگردها،
کمبودآبوگسترشخشکسالی،وسعتو اینقبیلمواردکه
ازگذشتهتاامروزتاحدودیقابلپیشبینیبود،اماآنطورکه
بایدتوجهیبهآنهانشد؟
مشکل آن جاست که برخی از ما و شاید مسئوالن نمیتوانند
یا نمیخواهند منطقی بیندیشند و به شکل همه جانبه
تصمیمگیری کنند .استفاده از روش آزمون و خطا خود یک
خطای منطقی است که ما نباید این شیوه را به کار ببندیم.
برخی از ما اهل مطالعه و اندیشهورزی درباره آینده نیستیم،
مسائلرابهدرستیتحلیلنمیکنیم،قادرنیستیمتاثیربرخی
تصمیمهایخودراپیشبینیکنیم،ازتجربههایموفقدیگر
جوامعبهرهنمیبریمودریککالم،ماچنداناهلآیندهپژوهی
نیستیم!جالبآنکهدرظاهرتنهادریکیادودانشگاه،رشته
آیند هپژوهیداریم.
عقلسلیمهموارهحکممیکندکهانساندربارهباورها،برنامه
ها و تصمیم های خود بیندیشد تا بتواند پیامدهای آن ها را در
کوتاهمدت و حتی درازمدت برآورد کند .درست مثل فرمول
های ریاضی ،میتوان نتایج جمع یا تفریق یا تقسیم یا ضرب
دو یا چند عدد را محاسبه کرد .یا مثال در آزمایشگاه شیمی،
میتوان حاصل ترکیب دو یا چند عنصر در شرایط خاص را
پیشبینیکرد.درعلممنطقهمهمینطور:باتحلیلوترکیب
دویاچندعاملمیتوانانتظارداشتکهحاصلچهخواهدشد.
برایمثال:هرچهفرهنگرانندگیراافزایشندهیم،احتمال
حوادثبیشترخواهدشد؛یاهرچهحملونقلعمومیرابهبود
نبخشیم،مصرفسوختبیشتروهواآلودهترخواهدشد؛هرچه
تاالبهاخشکترشوند،ریزگردهابیشترخواهدشد.
برای کسب توانمندی در پیشبینی آینده ،نیاز داریــم تا در
ذهن خود یک الگوریتم تشکیل دهیم تا قــادر باشیم همه
احتماالت و سناریوهای ممکن را شناسایی و ردگیری کنیم.
علم آیندهپژوهی میتواند به ما در پیشبینی روندهای آینده
کمککند.مسئوالنبایدبیشتربهآیندهوپیامدهایبرنامهها
و تصمیم های خود فکر کنند .از سال ها پیش باید تصمیم
میگرفتیم که مثال چمنکاری ،کشت گل های تزئینی آب بر
مانندگلرز،نورپردازیهایبیموردساختمانهاودرختان،
تولید بی رویه خــودرو و واردات خودروهای لوکس ،بحران
هایمحیطزیستی،مصرفبیشازحداستانداردانرژیو...را
کنترلکنیمتابهبرخیچالشهاگرفتارنشویم.
اکنوندرشرایطیهستیمکهاگررونداینمسائلورخدادهای
پیش رو را پیشبینی نکنیم احتماال روزهــای دشوارتری را
خواهیمداشت .بیشکهیچگاه برایبرنامهریزیدقیقترو
نگاهبهآیندهدیرنیست،بیاییددراینزمینهیککاربزرگوملی
کنیم و هر یک از ما برای رفع این مشکالت با تفکر منطقی گام
هایاساسیبرداریم...
 استاددانشگاهفردوسیورئیسانجمنکتابداریواطالعرسانی

آبی که با محصوالت کشاورزی
از کشور می رود

صندوق بازنشستگی کشوری:

راهی جز افزایش سن و سابقه
بازنشستگی نداریم

ب نباید صادر شود
وزیر نیرو:محصوالت پرآ 
دانــش پــور -آمــار ها نشان می دهــد  ،تا مــرداد ســال 96
محصوالتی چون هندوانه که مصرف آب باالیی دارنــد با
 ۵۰۳/۴هزار تن و گوجه فرنگی با ۱۳۶/۵هزار تن عمده
اقالم صادراتی به لحاظ وزنی در بخش کشاورزی بودهاند و
در ۱۰سالاخیر،ایرانرتبهچهارمتولیدهندوانهرادرجهان
بهخوداختصاصدادهاست.ارائهاینآماردرحالیاستکه
وزیرنیروضمنآنکهتاکیددارددرشرایطکمآبیوکمبارشی
نباید صادر کننده آب باشیم اظهار کرد :ما محصوالتی را
میکاریمکهبسیارآببرهستندوسپساینمحصوالترابا
قیمت نازل صادر میکنیم که یکی از این صادرات هندوانه
است .رضااردکانیانبااشارهبهاینکهتعدادقابلتوجهیاز
شهرهایکشورازحیثآبشربتحتتنشهستند،گفت:
تنشبهاینمعناستکهمیزانتولیدومصرفتقریبانزدیک
بههماستوهرقدرمصرفازتولیدپیشیبگیرد،شدتتنش
بیشترمیشود .ویاضافهکرد:درسطحکالنمیتوانگفت
که کلیت منابع آب موجود کشور به ویژه در شرایط نرمال و
عادی ،اگر با مصرف صحیح روبه رو باشد ،قطع ًا کفاف این
جمعیتوحتیبیشترازآنراخواهدداد.
▪بخشکشاورزینیازمندتحولاست

وزیــر نیرو بــا تاکید بــر ایــن کــه باید در بخش کــشــاورزی
اتفاقات بــزرگــی رخ دهــد افـــزود :تــدویــن الــگــوی کشت
مناسب یک موضوع بوده و استقرار آن یک موضوع مهمتر
است .اردکانیان متذکر شد :آن طور که اعالم شده باید
برنج را در استانهای شمالی
کشور کاشت در حالی که االن
در حــدود  ۱۷۰هــزار هکتار
برنجکاری در غیر استانهای
شمالیداریمیعنیماکشتیرا
برخالف اقلیم انجام میدهیم
کهکشتفوقالعادهآببریاست.
وزیرنیروبابیاناینکهمادرشرایطکمآبیوکمبارشینباید
صادرکننده آب باشیم خاطرنشان کرد :گاهی از من سوال
میپرسند که آیا ما صادرات آب در کشور داریم و جواب بنده
ایناستکهآبداخللولهرامنظورماننیستبلکهآبداخل
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محصوالت را صادر میکنیم.وی ادامه داد :برای هر کیلو
هندوانهکهارزشناچیزیازحیثمنافعمالیبرایکشاورز
دارد ،مقدار زیادی آب مصرف میشود .وزیر نیرو با اشاره
به این که صادرات آب از طریق محصوالت آببر همانند این
است که در این شرایط کمآبی کشور شاید مستقیم آب لوله
صادر نکنیم ولی به صورت غیرمستقیم آب صادر میشود،
گفت :باید در این خصوص برنامههایی تدوین و اجرا شود.
هشدارهای وزیرنیرو در حالی است که آخرین آمارها نشان
می دهد تا مرداد سال  96هندوانه با  ۵۰۳/۴هزار تن و
گوجه فرنگی با  ۱۳۶/۵هزار تن عمده اقالم صادراتی به
لحاظوزنیدربخشکشاورزیبودهاند.باتوجهبهآمارباالتر
هندوانهآنهمبااختالفزیاد،معلوممیشودکهکشاورزان
عالقه بیشتری به کاشت این محصول داشتهاند .در ۱۰
سال اخیر ،ایــران رتبه چهارم تولید
اردکانیان  :شاید
هندوانهرادرجهانبهخوداختصاص
مستقیم آب لوله صادر
داده اســت؛ محصول صــادراتــی که
نکنیم ولی به صورت
غیرمستقیم آب صادر چهارفصل اســت و بــازار هدفش در
پنجماهاولامسال،بالروس،اتریش،
میشود
جمهوری آذربــایــجــان ،آرژانــتــیــن،
ارمنستان ،استونی ،افغانستان ،آلمان ،امــارات متحده
عربی،انگلستان،بحرین،بلغارستان،پاکستان،تاجیکستان،
ترکیه،ترکمنستان،رومانی،سوئد،عراق،عمان،فدراسیون
روسیه،قبرس،قزاقستان،قطر،کویت،گرجستان،لهستان،
مجارستانوهلندبودهاند.

...

پرستاران

خبری خوش برای پرستاران

معاونپرستاریوزارتبهداشتگفت:بحثیکهدربارهکدرشتههایپرستار
بیمارستانی در سال گذشته وجود داشت به طور کامل خاتمه یافته است و
گروههایمختلفپرستاریازایننظرنگراننباشند.بهگزارش فارسمریم
حضرتی،بااعالماینکهداوطلبانیکهدررشتههایگروهپرستاریپذیرفته
می شوند ،در مقطع کارشناسی چهار سال در دانشکده های پرستاری و
مامایی تحصیل می کنند ،بیانکرد :دانشجویان رشتههای گروه پرستاری
همزمانباتحصیلدردانشکدههایپرستاریبرایگذراندندورههایکارآموزی
وکارورزیدربخشهایمختلفبیمارستانیومراکزدرمانیحضورمییابند.



معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این که
پیگیر هستیم تا اصالحات پارامتریک در قانون مدیریت
خدمات کشوری پررنگتر دیــده شــود گفت :با توجه به
وضعیتیکهصندوقهادارنداصالحاتپارامتریکضروری
استوچارهایجزآننداریم.
محمدعلی ابراهیم زاده دربــاره زمــان انجام اصالحات
پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوری به ایسنا اظهار
کــرد :اصالحات پارامتریک در قانون مدیریت خدمات
کشوریدیدهشدهولیچندانقوینیستوماپیگیرهستیم
تا آن را قوت ببخشیم و پررنگ کنیم .با توجه به وضعیتی
که صندوقها دارند این کار ضروری است و چاره دیگری
هم نداریم.وی افزود :ماه گذشته نیز با اعضای کمیسیون
اجتماعی مجلس نشستی در همین زمینه داشتیم ،زیرا
اصالحات پارامتریک اثرات اجتماعی دارد .به عنوان مثال
نمیتوان یک مرتبه سابقه خدمت زنان را ۳۰سال کرد زیرا
برنامه ریزیها بر اساس بازنشستگی  ۲۵سال بوده و این
تغییرات مقاومت و واکنشهایی خواهد داشت .در دیگر
مواردهمهمینگونهاست.
معاونفنیصندوقبازنشستگیکشوریدرپاسخ
بهاینکهچگونهقراراستاعمالاصالحاترا
در قانون مدیریت خدمات کشوری پررنگ
کنید؟ اعالم کرد :ما وضعیت صندوقها
را در چند ســال آیــنــده بــه شکل دقیق
تبیین میکنیم و تبعات اعمال نکردن
اصالحاترابهتصمیمگیران
منتقل میکنیم .در دو
سه ســال اخیر دولت
هــــر ســـــال حــــدود
 ۲۰۰۰میلیارد
تــومــان ع ــاوه بر
اعتبار افزایش
قهــــا
حــــقــــو 
بـــــه م ــن ــظ ــور
ترمیم حقوق
با ز نشستگا ن

...
اعتیاد

بیکاری ۹۸ ،درصد معتادان بهبودیافته رابه اعتیاد
برمی گرداند
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی گفت :طبق
مطالعات انجام شده  98درصد معتادانی که بهبود مییابند اما بیکار
میمانندبهچرخهاعتیادبرمیگردندوحتیرفتارهایتخریبیبدترازخود
نشانمیدهند.محمدحسینجوادی   دربارهاشتغالمعتادانبهبودیافته
پ ترک اعتیاد بسیار
گفت :همکاری خانواده پس از ترخیص معتاد از کم 
اهمیتداردچراکهخانوادهبایدکناراینافرادباشدوازآنهاحمایتکند
واینگونهاستکهحتیزمینهاشتغالهمفراهمخواهدشد.



به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری تزریق
کــرده است.ابراهیم زاده ادامــه داد :در عرض چند سال
آینده با توجه به موج بازنشستگی در آمــوزش و پــرورش،
یک سوم کل مشترکان ما به جمعیت بازنشستگان اضافه
میشوند و اعتبارات با این افزایشها جواب گو نیست و
ضریب پشتیبانی نیروی شاغل به بازنشسته ما بیش از
این کاهش مییابد .ما واقعیت را بیان میکنیم و تصمیم
با مراجع سیاست گذار است.وی با بیان این که اصالحات
پارامتریک هر سه مورد سن ،سابقه و فرمول بازنشستگی را
در برمیگیرد گفت :فرمول بازنشستگی فعلی مستمری را
بر اساس معدل دو سال آخر خدمت محاسبه میکند .باید
کل شاخصهای تعیین کننده وضعیت بیمهای در چند
دهه اخیر ارتقا مییافت ؛ به عنوان مثال سن امید به زندگی
باال رفته و باید سن بازنشستگی افزایش مییافت که این
اتفاق نیفتاده است.ابراهیم زاده افزود :نمایندگان مجلس
و مجموعه دولت این دل مشغولی را دارند اما هنوز مباحثی
درباره چگونگی اعمال این اصالحات و زمان اجرای آن در
جریاناستوتالشمیکنیماینمواردرادرقانونمدیریت
خدمات کشوری پررنگ کنیم .اگر این اتفاق نیفتد همه
متضررمیشوندواینمشکلصندوقهایدیگرهم
هست ولی صندوق کشوری چون قدیمیترین
صندوق است مشکالتش بیشتر نمود پیدا کرده
است.وی با بیان این که کارفرمایی مشترکان
ما با دولت است ،گفت :دولت عالوه بر این که
کارفرمای اختصاصی مشترکان است
وظیفه اداره کشور را هم برعهده دارد
و الزم است وظایف کارفرمایی از
وظــایــف حــمــایــتـیاش تفکیک
شــود .به عنوان مثال صندوق
بــازنــشــســتــگــی کــشــوری
صندق بیمه پایه اجباری
بــوده و بیمه تکمیلی
بـــــرعـــــهـــــدهاش
نیست.

...

موادمخدر

افزایش ۲برابری تولید موادمخدر درافغانستان
میزان تولید مواد مخدر در کشور افغانستان در سال های اخیر دو
برابر شده و  ۳۰درصد از این تولیدات نیز به ایران ترانزیت می شود.
به گزارش مهر ،پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به
مهر افزود :بر اساس آمارهای بین المللی ،کشورها حداکثر  20تا
۲۵درصــد مواد ورودی به کشور را می توانند کشف کنند .میزان
کشفیات ما در سال گذشته  ۸۱۰تن بوده است و این نشان می دهد
که احتماال سوداگران مواد مخدر قصد داشتند  ۲۴۰۰تن مواد را از
کشور ما عبور دهند.
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از میان خبر ها
حضور «مراقب» در سرویس مدارس مقطع
ابتدایی الزامی شد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از الزامی
شدن مراقب برای سرویس مدارس در پایه دبستان خبر داد
و گــفــت :بــراســاس آییننامه مــصــوب هیئت وزیــــران و
دستورالعملی که به تبع آن به تصویب کارگروه ماده ۱۹
رسیده ،حضور مراقب بــرای ناوگان انبو هبر مانند ون،
مینیبوس و اتوبوس در پایه ابتدایی الزامی است.
مرتضی ضامنی به ایسنا گفت :وقتی قرار است ناوگان
انبوه بری مانند اتوبوس ،مینی بوس و ...خدماتی ارائه
دهند عالوه بر راننده باید فردی با عنوان "مراقب" حضور
داشته باشد که در سوار و پیاده شدن و عبور دانش آموزان
از معابر شهری کمک کند .حضور مراقب در گذشته هم
بوده اما امروزه به صورت جدیتر و برجسته تر در دستور
کار قرار دارد.
▪حضور مراقب برای ناوگان انبوهبر

ضامنی با بیان این که آییننامه و دستورالعملهایی در
حوزه سرویس مدارس وجود دارد ،گفت :براساس آییننامه
مصوب هیئت وزیــران و دستورالعملی که به تبع آن به
تصویب کارگروه ماده  ۱۹آییننامه اجرایی حمل و نقل
دانشآموزان مدارس رسیده ،حضور مراقب برای ناوگان
انبو هبر مانند ون،مینیبوس ،اتوبوس در پایه ابتدایی
الزامی است.
وی با بیان این که سپند(سامانه پایش ناوگان دانش آموزی)
از جانب وزارت کشور به شهرداریهای زیرمجموعه ابالغ
شده ،افزود:امکان دسترسی به این سامانه در کل کشور
فراهم شده است و تمامی شهرها در صورت اتصال به این
سامانه میتوانند از آن استفاده کنند.به عبارت دیگر به
تمام استانداری ها و شهرداریها این موضوع ابالغ شده و
هدف نهایی نیز اتصال تمامی شهرها به سامانه سپند است
اما ممکن است برخی شهرها به دالیل فرایند کاری نتوانند
به این سامانه متصل شوند که البته تمامی بسترها از جانب
سازمان شهرداری ها و آموزش و پرورش برای استفاده
تمام شهرها  از این سامانه در سال تحصیلی جدید فراهم
شده است.

ایران ،شاخه خراسانfattahirahmat@gmail.com
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از میان خبر ها
وامهای دانشجویی به  2برابر افزایش یافت
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،از افزایش ۲برابری وامهای شهریه ،ازدواج ،ودیعه
مسکن ،ویژه دکترا ،ضروری دکترا ،عتبات دانشجویی و
تغذیه در سال تحصیلی پیش رو خبر داد .ذوالفقار یزدان
مهر به افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویی اشاره کرد و به
ایرنا گفت :در بخش وام ودیعه مسکن در تهران از  ۷میلیون
تومان به  ۱۴میلیون تومان امسال افزایش یافته و در کالن
شهرها از  ۶میلیون به  ۱۲میلیون تومان افزایش یافت.
یزدان مهر اضافه کرد که در دیگر شهرها نیز وام مسکن از
 ۴میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به  ۹میلیون تومان رسیده و
آمادگی داریم پوشش مناسبی در این زمینه داشته باشیم.
وی افزود :وام عتبات دانشجویی نیز در گذشته  ۳۰۰هزار
تومان برای دانشجویان متاهل بوده که به یک میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون
تومانبرایدانشجویانمجردافزایشیافت.رئیسصندوق
رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری همچنین
با بیان این که پرداخت وام ضروری دکترا که یکی از وامهای
مهم این صندوق برای دانشجویان است ،افزایش خوبی
داشته است ،گفت :به هر دانشجوی دکترا  ۳میلیون تومان
وام ضروری ارائه میشود که در گذشته رقم این وام یک
میلیون تومان بود.
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