دیر بجنبیم ،نشریات خاطره میشوند
هوشنگ صدفی

ســخن گفتن و انتظاراز ســكاندار مطبوعاتی
جدید هنوز زود اســت هرچند میتوان وضعیت
مطبوعــات را طی  4ســال گذشــته معاونت
مطبوعاتی كاوید و ســنجید .در طول  4ســاله
گذشته ،شاید معاون مطبوعاتی به زعم مدیران
رسانهها توانست در بخشهایی ازحوزه مطبوعات
از جمله رتبه بنــدی مطبوعات و خبرگزاریها،
شفافســازی یارانــه مطبوعاتی ،قطــع یارانه
مطبوعات دولتی و وابسته به نهادهای عمومی،

توجه به مطبوعات محلی و تخصصی ،اختصاص
یارانه به بیمه خبرنگاران ،ایجاد سامانه اشتراک،
ســاماندهی خانههای مطبوعات کشور ،تنظیم
و تصویب الیحه قانون ســازمان نظام رسانهای
و تدوین منشــور اخالق حرفهای رســانهها تا
حدودی موفق عمل كند .اما با این وجود برخی
از منتقدان نســبت به ناكامی حوزه مطبوعات
حرفهایی دارند كه كمتر بدان پرداخته شــد.
نقدهایی درباره ریخت و پاش یارانهای ســامانه
اشتراك نشریات كم مخاطب ،حمایت از مدیران
رسانه و نه روزنامهنگاران ،عدم تعامل با تشكلهای
صنفی روزنامهنگاران و عدم حمایت از بازگشایی
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران از جمله موارد
ناكامی حوزه مطبوعاتی طی4ســال گذشته به

شمار میآید.
فــارغ از نكات قــوت و ضعف كارنامه حســین
انتظامی باید گفت ،بهترین ســنجش برای این
موفقیت یا ناكامی در حــوزه مطبوعات به تیراژ
نشریات قبل از تصدیگری پست معاونت و بعداز
آن برمیگردد؛ هرچنــد قضاوت در این زمینه با
توجه به توسعه شبكههای اجتماعی و رسانههای
خرد در فضای مجازی شاید مورد اعتنا نباشد ،اما
نمی توان مسئولیت فرهنگی معاونت مطبوعاتی
در كاهش تیراژ نشریات را كتمان كرد.
براساس آمار حسین انتظامی دركسوت معاونت
مطبوعاتی درآغازدولت یازدهم تیراژ نشــریات
درابان سال  92كمتر از یك میلیون و  200هزار
نســخه بود اما بعداز  4ســال فعالیت مستمر و
فعاالنه حوزه مطبوعاتی ،افت تیراژ نشــریات به
 900هزار نسخه رســید .آمارهای  4سال اخیر
بهترین ارزیابی برای كارنامه معاونت مطبوعاتی

است؛ چرا كه این واقعیت تلخ نشان میدهد یك
چهارم مخاطبان از فضای نشــریات مكتوب به
فضای مجازی كوچ كردهانــد .هنوز آمار دقیقی
از نشریات منتشر نشــده ماههای آبان و آذرماه
سال  96براثر كمبود كاغذ ،افزایش قیمت كاغذ،
خدمات فنی و فقدان نقدینگــی وجود ندارد تا
بتوان ارزیابی دقیقی از كارنامه  4سال ارائه نمود.
به رغم این كاستیها باید گفت امیدواریم محمد
سلطانی فر ،سكاندار معاونت مطبوعاتی قبل از
به دست گرفتن این مسئولیت مهم بتواند با تغییر
رویكردها و اصالح روشهای قبلی از كاهش تیراژ
نشریات و تقویت آنها بكوشد.
بیگمان بســتن روزنامهها ،برخــورد با روزنامه
نگاران منتقد ،عدم حمایت دولت از نقد رسانهای،
حلقه نقــد و نقادی روزنامهها را بســتهتر كرد و
مخاطبان برای دسترســی آزاد بــه اطالعات و
فضای نقــادی به فضای مجازی و شــبكههای

اجتماعی پناه بردند.
هرچند با گذشــت قریب  4دهه از استقرار نظام
جمهوری اسالمی ،باید قدرت تابآوری مسئوالن
قوای ســهگانه نســبت به ركن چهارم جامعه
افزایش یابد اما اینگونه نشد و بستهشدن فضای
نقادی در رسانهها بدانجا رسید كه دبیر شورای
عالی امنیــت ملی ،از مســئوالن قضایی تقاضا
میكند تا از رسانههای افشاگر حمایت كنند.
امیدواریم متولــی معاونت مطبوعاتی با حمایت
از تشكلهای صنفی روزنامهنگاری ،رفع چالش
روزنامهنــگاران درباره الیحه جامع رســانهای،
كاهش خطوط قرمز و تزریق امید در مطبوعات،
زمینه افزایش تیراژ و اعتماد عمومی مخاطبان
به نشریات مكتوب را فراهم كند؛ وگرنه اگر باز با
همان رویكردها در حوزه مطبوعات پیش برویم
دیر بجنبیم در پایان دولت دوازدهم ،نشــریات
خاطره میشوند.

بررسی تکاندهنده وضعیت آب در مناطق مختلف ایران از سوی مرکز پژوهشهای مجلس

یادداشتاختصاصی

مـــــردم
فـردا
social@Jameefarda.com

۵
گـــــــزارش

ایران تشنهتر خواهد شد

جامعه فردا :تثبیت روند تغییر اقلیم ،کاهش 11
درصدی متوســط بلند مدت بارندگی ،افزایش 6
صدم درجهای دمای هوا ،ممنوعه اعالم شدن 355
دشت از  609دشت کشور ،کاهش ذخیره آب پشت
سده تا  50درصد ،پيشی گرفتن تخليه منابع آب
زیرزمينی از تغذیه آنها ،کاهش  32درصدی منابع
آبهای تجدیدپذیر کشــور و صدها مورد آماری
دیگر در وضعیت آب کشور نشان میدهد ،سرزمین
ایران از نظر مدیریت منابع آب در وضعیت اضطراب
آوری قرار دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در «بررسي بحران آب و
پیامدهاي آن در كشور» آمار و اطالعاتی از آخرین
وضعیت کشــور از منظر مدیریت آب و دالیل بروز
پدیده کم آبــی و احتماالت تنشهای اجتماعی و
محیطزیستی پیرامون آن ،ارائه داده است.
در اینگزارش عالوه بــر ارائه آمار کاهش بارندگی
در کشور طی  10ســال گذشته ،به تبعات کاهش
بارش و کاهــش حجم جریانهای ســطحی نیز
پرداخته و تأکید کرده که در  10ســال گذشــته
حدود 44درصد ،حجــم روان آبها کاهش یافته
اســت .کاهش در مقدار بارندگی بــه دليل وقوع
خشكســالی و تغيير اقليم صورت میگيرد ،ولی
کاهش در حجم جریان سطحی عالوه بر این امر ،به
دليل برداشتهای باالدست نيز صورت میگيرد.
این موضوع باعث شده است که در پانزده سال اخير
مجموع حجم مخازن ســدها در کشور حداکثر تا
نصف از آب پر باشد.
طبق اینگزارش ،در حال حاضر حدود 120ميليارد
مترمكعب کســری مخزن در منابع آب زیرزمينی
وجــود دارد که این مقدار حــدود یک چهارم کل
ذخایر استاتيک منابع آب زیرزمينی است .عواقب
زیست محيطی ،اقتصادی و اجتماعی متعددی از
کسری مخزن آبهای زیرزمينی ناشی میشود.
طبق بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،برخی از چالشهای مهم بخش آب کشور
عبارتند از :تغييــر اقليم و کاهش آب تجدیدپذیر،
نابودی و تخریب زیســت بومهای آبی ،بهرهوری
پایين آب در بخشهای مختلــف و منازعات آبی
محلی و منطقهای و...
ایــران از  6حوضه آبریز درجه یــک دریای خزر،
سرخس ،هامون ،دریاچه اروميه ،مرکزی و خليج
فارس تشكيل شــده اســت .همانطور که انتظار
میرود ،حداکثر بارش در کشــور در حوضه آبریز
دریای خزر و حداقل آن نيز در حوضه آبریز هامون
به وقوع میپيوندد .کمترین و بيشترین پتانسيل
توليد رواناب در کشور به ترتيب در حوضههای آبریز
هامون و خليج فارس وجود دارد.
کاهش  18درصدی بارش و عظیم ترین مخازن
سدسازی ایران

به جز حوضه آبریز دریای خزر ،در 10سال آبی اخير
در تمام حوضههای آبریــز ،بارندگی کاهش یافته
اســت .کاهش بارش در حوضه آبریز خليج فارس
نسبت به ســایر حوضههای آبریز بيشتر بوده و در
حدود  18درصد نسبت به متوسط بلندمدت برآورد
شده اســت ،این در حالی است این حوضه آبریز به
تنهایی تأمين کننده بيش از نيمی از حجم جریان
سطحی در کشور اســت و بیشترین سدسازی در
این محدوده رخ داده و عظيم ترین مخازن سدهای
کشور را داراست.
در 15ســال اخير هيچگاه مخازن سدها در کشور
به طور کامل پر نبوده است .در حوضه آبریز خليج
فارس به طور متوسط در 15سال اخير 50،درصد
حجم مخازن این سدها از آب پر بوده است .این رقم

عکــس :روشــن
نوروزی/جامعه فردا

وضعیت منابع آب زيرزمیني

نابودی یکچهارم ذخایر آبهای باستانی

در حال حاضر حــدود  120ميليارد مترمكعب از
ذخایر استاتيک منابع آب زیرزمينی از دست رفته
اســت .با توجه به کل ذخایر اســتاتيک منابع آب
زیرزمينی کشــور که رقمی حدود  500ميليارد
مترمكعب اســت ،میتوان گفت متأسفانه حدود
یکچهارم ذخایر اســتاتيک منابع آب زیرزمينی
نابود شدهاند.
تجدید ذخيره اســتاتيک منابــع آب زیرزمينی
ســالهای متمادی به طول میانجامد .از آنجایی
که ذخيره استاتيک به دليل پر کردن خلل و فرج
آبخوان تا حد زیادی متضمن بقای آن است ،با از بين
رفتن این ذخيره ممكن است که به دليل پدیدههای
نشست و تحكيم ،منبع آب زیرزمينی برای هميشه
از بين رفته و دیگر هيچگاه امكان احيای آن وجود
نداشته باشد .موارد بسيار زیادی از نشستها و ایجاد
فروچالهها در مناطق مختلف کشور وجود دارد که
مؤید این موضوع است.
براساس آخرین آمار ،در کشــور حدود 760هزار

وضعیت تعداد چاهها و میزان برداشت از آنها طی سالهای مختلف

حلقه چاه وجود دارد که حدود  420هزار حلقه آن
مجاز و حدود  340هزار حلقه آن نيز غيرمجاز است.
این امر بدان معناســت که  45درصد کل چاههای
موجود در کشور غيرمجاز هستند.
آنطور که پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس نشان
میدهد ،یكــی از مهمترین دالیــل این موضوع،
سياســتهای ناصحيح بهرهبرداری و حفاظت از
منابع آب زیرزمينی در ســطوح مختلف اســت و
ادامه روند ،منجر به ممنوعه شدن تعداد بيشتری
از دشتهای کشور خواهد شد.
تغییر اقلیم و كاهش آب تجديدپذير

منطقه خاورميانه و کشــور ایران نه تنها از بحران
تغییر اقلیم جهانی مســتثنا نيست ،بلكه با شدت
بيشتری از این پدیده تأثير میپذیرد .آثار این پدیده
در اقليم کشــور به صورت عمدتا خشكسالیهای
بلندمدت و سيلهای شدید ظهور پيدا میکند .در
 15سال اخير دمای متوسط شهرهای مختلف ایران
نسبت به متوسط بلندمدت آنها حدود 0/6درجه
ســانتيگراد افزایش داشته اســت .از سال 1383
به بعد ميانگين متحرک  15ســاله دمای متوسط
شهرها نسبت به متوســط بلندمدت آنها ،افزایش
داشته و این روند تاکنون روبه فزونی بوده است.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،طی  15سال
آینده دمای تمام مناطق کشور افزایش خواهد یافت
که این افزایش تحت سناریوهای متوسط و بدبينانه
به ترتيب برابر 0/7و  1درجه سانتيگراد خواهد بود.
طی  15ســال آینده به ترتيــب حوضههای آبریز
خليج فارس ،ســرخس ،دریاچه اروميه ،مرکزی،

وضعیت دشتهای کشور از لحاظ آزاد و ممنوعه بودن در سالهای  1347و 1395

هامــون و دریای خزر ،از نظــر منابع آبی وضعيت
بحرانی تری را نســبت به وضعيــت کنونی تجربه
خواهند کرد .با توجه به آثار تغيير اقليم ،در آینده
به طور حتم بخشهای مختلف کشــور شــرایط
بحرانیتری را تجربه خواهند کرد .در حال حاضر
نيز برخی از جنبههای مذکور آشــكار شده است
که به عنوان مثال میتوان به مشكالت تأمين آب
شرب شهرهای کشور در سالهای اخير اشاره کرد.
نابودي و تخريب زيست بوم هاي آبي

نابودی و تخریب زیست بومهای آبی از مهمترین
عواقب بحران آب در کشــور اســت که بازگشت و
احيای آن به ســاليان متمادی نياز داشته و شاید
امكانپذیر نباشد .زیست بومهای آبی مذکور شامل
رودخانه ها ،تاالب ها ،مردابها ،دریاچهها و غيره
بوده اســت که نماد تعادل طبيعــت از جنبههای
مختلف بوده و نابودی آنها عواقب بسيار گستردهای
را به دنبال خواهد داشــت .خشک شدن دریاچه
اروميه ،خشــک شــدن تاالبهای غرب و جنوب
غرب کشور و ظهور توفانهای گرد و خاک ،خشک
شدن تاالبهای شرق کشور و ظهور توفانهای گرد
و خاک ،خشک شدن رودخانه زاینده رود ،آلودگی
منابع آب و....
منازعات آبي محلي و منطقهاي

یكی دیگــر از چالشهای مهم مرتبــط با بحران
آب ،منازعات و مناقشــات آبی در مقياس محلی
و منطقــهای اســت .جنبه ایــن اتفاق بــا وقوع
خشكسالیها و تغييرات اقليم در سالهای پيشرو

معاون منابع انسانی شهردار تهران با اشاره به شیوه مدیریت شهرداران سابق:

شهرداری به ماشین تولید قدرت و ثروت تبدیل شده بود

جامعه امروز :معاون توسعه منابع انســانی شهردار تهران دیروز
در یک نشست خبری به نگرانیها درباره تعدیل نیرو در شهرداری
پاسخ داده و گفته حتی یک مورد تعدیل نداشتیم ،نداریم و نخواهیم
داشت.به گفته ابراهیم شیخ ،شهر تهران با 9میلیون جمعیت باید
 45هزار نفر پرسنل شهرداری داشته باشد ،در حالی که االن بیش
از  68هزار نفر در شــهرداری کار میکنند بــا این همه این نیروها
تعدیل نخواهند شد.
او البته این را هم اضافه کرده که شــهرداری عالوه بر تراکم نیروی
انسانی با چالش فقر نیروی انسانی متخصص هم مواجه است .شیخ
با تأکید براینکه افراد ســالم ،متخصص و معتقــد به برنامهریزی
شهری حتما باید مورد توجه قرار بگیرند ،گفته بعضیها میخواهند
شهرداری تهران تبدیل به ماشین قدرت و سیاست شود ،همانطور
که در دورههای گذشته سازمان شهرداری تهران به ماشین تولید
قدرت و ثروت تبدیل شده بود.
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران که عضو هیأت امنای
صندوق ذخیره کارکنان شــهرداری تهران است ،درباره مشکالت

این صندوق هم توضیح داده و گفته صندوق ذخیره کارکنان جایی
است که هر ماه  3درصد از منابع کارکنان شهرداری و  3درصد هم از
شهرداری تهران به صندوق و به نسبت سرمایهگذاری و ثروتآفرینی
برای آنان ،واریز میشود.او همچنین اضافه کرده سبد داراییهای
صندوق در سالهای گذشــته به سمت نقد شوندگی و ملکآوری
رفته است .در حال حاضر بیش از  85درصد از داراییهای صندوق
به سمت امالک رفته است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه احتمال سوءاستفاده در معامالت
ملکی وجود دارد که در حال پیگیری هســتیم ،از ورود ســازمان
بازرسی کل کشــور برای بررسی اســناد و مدارک صندوق به این
موضوع ورود پیدا کرده است.
بودجه سال آینده شهرداری انقباضی است

مدیرکل برنامه و بودجه شــهرداری تهران هم دیروز درباره بودجه
سال آینده شهرداری تهران صحبت کرده است .به گفته مهدی پندار
مالک تدوین بودجه  ۹۷شهرداری تهران ،براساس برنامه شهردار

تهران و موارد منطبق بر برنامه پنج ساله دوم شهر تهران خواهد بود.
او با اشــاره به اینکه در قسمت منابع ،ســهم درآمدهای پایدار از
مجموع درآمدهای شهرداری تهران  25درصد تعیین شده است،
گفته صرفهجویی در هزینهها و بازپرداخت دیون پیمانکاران ،اقساط
بانکی و بازپرداخت مربوط به اوراق مشارکت در اولویت شهرداری
تهران قرار گرفته است.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران مدعی شده در بودجه سال
 1397شهر تهران بیش از دو هزار میلیارد تومان صرفهجویی خواهیم
داشت و اجازه هزینه کرد به واحدهای زیرمجموعه شهرداری داده
نمیشود.
به گفته پندار امسال از مجموع  17هزار و  900میلیارد تومان بودجه
شهرداری ،ســهم درآمدهای پایدار سه هزار و  900میلیارد تومان
بوده است .مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران اضافه کرده یکی
دیگر از تکالیفی که شورای شهر در تدوین بودجه سال 1397برای
شهرداری تهران مشخص کرده است ،کاهش10درصدی کمکهای
شهرداری تهران به سازمانها و شــرکتهای زیرمجموعه است؛

بهداشت

لزوم ارائه خدمات
به اقشار کمدرآمد

برای کل کشور به طور متوسط  44درصد است .از
آنجایی که مدت  15سال نسبت به کل عمر مفيد
یک سد ،مدت چشمگيری است ،وجود ضعف در
مبانی طراحی برای تعيين حجم مخازن سدها قابل
توجه ارزیابی شــده است .چه بسا مخزن سدهایی
که در مدت زیادی از عمر مفيد خود ،حتی یک بار
هم به طور کامل از آب پر نشــوند .خشكسالیها و
تغيير اقليم عالوه بر اثرگذاری در مقدار بارندگی ،بر
الگوی آن نيز اثر میگذارد .در سالهای اخير الگوی
بارندگی به سمتی تغيير کرده است که بسياری از
بارندگیهای کشور به رواناب تبدیل نمیشوند .از
آنجایی که در چرخه هيدرولوژی آب ســطحی و
زیرزمينی از یكدیگر جدا نيســتند ،کاهش سطح
ســفرههای آب زیرزمينی و کسری مخزن آنها در
برخی موارد باعث تغيير جهت گرادیان هيدروليكی
از رودخانهها به سمت سفرههای آب زیرزمينی شده
است .به عبارت دیگر در حالت جریان پایه ،به جای
اینكه آبهای زیرزمينی تغذیــه کننده رودخانهها
باشند ،رودخانهها تغذیه کننده آبهای زیرزمينی
شدهاند.
دشــتها محدوده مطالعاتی و واحد تقسيم بندی
هيدرولوژیكی برای منابع آب زیرزمينی ،هستند.
کل کشور از  609دشت تشكيل شده است .منابع
آب زیرزمينی به صورت چاه ،چشمه و قنات تقسیم
بندی شده و مصارف زیادی از کشور به این منابع
وابسته است .اگر مقدار تخليه ساليانه از منابع آب
زیرزمينی از مقدار تغدیه ساليانه (ذخيره دیناميک)
آنها بيشتر باشــد ،بعد از چند سال ادامه این روند
منجر به برداشت و کاهش ذخایر استاتيک منابع
آب زیرزمينی میشود .ذخایر استاتيک در حقيقت
ذخایری هستند که طی ساليان متمادی (آبهای
باستانی) ذخيره شــدهاند و در حقيقت متضمن
حفظ و بقای منابع آب زیرزمينی هستند.
طبق مطالعات صورت گرفته از سوی وزارت نيرو،
بعد از ســال  1357تقریبا هرساله مقدار تخليه از
منابــع آب زیرزمينی از مقدار تغذیه آنها بيشــتر
بوده و از حجم ذخيره اســتاتيک آنها کاسته شده
اســت .حداکثر مقدار کســری مخزن ساليانه در
سال  1386و به ميزان  4/9ميليارد مترمكعب بوده
است و همچنين متوســط کسری مخزن ساليانه
طی  10سال آبی اخير حدود  5ميليارد مترمكعب
بوده است.

سهشنبه  5دی 1396

اهميت بيشــتری خواهد یافت .عــدم پراکنش
یكنواخت مكانی و زمانی بارندگی در کشور باعث
شده است که دســت اندرکاران بخش آب کشور
در برنامهریــزی برای تأميــن آب مناطق مختلف
دچار مشكل باشند .کمبود آب در شهرهای مهم و
پرجمعيت کشور و وجود صنایع مهم در این شهرها،
برنامهریزان بخش آب کشور را به فكر تأمين آب این
مناطق از مناطق دوردست و سایر حوضههای آبریز
کشور انداخته است .در ســالهای اخير به دالیل
ذکر شده راهحل انتقال آب بين حوضهای ،بيشتر
مورد توجه قرار گرفته اســت .به دليل تنشهای
عمدتا اجتماعی ناشی از انتقال آب بين حوضهای
در نقاط مبدأ و مقصد انتقــال ،این نوع انتقال آبها
هميشه با چالشهای اجتماعی همراه بوده است.
چالشهای اجتماعی به حدی است که در بعضی
از موارد به چالشهای امنيتی در مقایسهای محلی
و یا ملی بدل شــده است .برای مصداق میتوان به
انتقــال آب بين حوضهای بيــن حوضههای آبریز
کارون و زاینده رود اشــاره کرد که به درگيریها
و تنشهای اجتماعی بين اســتانهای اصفهان و
خوزستان ،بين استانهای اصفهان و چهارمحال و
بختياری و همچنين بين استانهای اصفهان و یزد
منجر شده است .از بعد منطقهای نيز ،کمبود ذاتی
آب در منطقه خاورميانه به دليل واقع شــدن در
قسمت خشک و نيمه خشک جهان از یک طرف و
همچنين وقوع خشكسالیهای پی درپی و تغييرات
اقليم از طرف دیگر ،باعث شده است که کشورهای
این منطقه و از جمله ایران در تأمين منابع آب خود
همواره دچار مشكالتی باشند.

بدین معنا که پنج درصد از کمکهای شهرداری براساس عملکرد
سازمانها و شرکتها در ســال 1395کاهش یابد و پنج درصد از
طریق منابع درآمدی آنها تأمین شود.
پندار با تأکید بر اینکه بودجه ســال  1397شهرداری تهران یک
بودجه انقباضی خواهد بود ،گفته در بودجه سال آینده  10درصد
افزایش حقوق و مزایای کارکنان و  12درصد افزایش حقوق و مزایای
کارگران در نظر گرفته شده است ،که ممکن است با توجه به مصوبه
شورای عالی کار و هیأت وزیران این رقم تغییر کند.
او یادآوری کرده شهرداری تهران ،بدهی بسیار زیادی دارد که این
بدهی از مدیریت شهری گذشته باقیمانده و باید برای تسویه آن در
بودجه سال آینده و سالهای بعد برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
براساس تأکید شهردار محترم تهران ،فعالیتهای عمرانی باید به
صورت کامل در بودجه دیده شود و با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان
خود درباره بودجه حوزه حمل و نقل شهر تهران هم گفته در زمینه
تکمیل پروژههای حوزه حمل و نقل و ساماندهی آن ،خط شش و
هفت مترو در اولویت شهرداری تهران قرار دارد.
به گفته او در بودجه سال آینده کشور مجوز الزم برای فروش اوراق
مشارکت از طریق شهرداریها و  100میلیون دالر اعتبار از محل
صندوق توســعه ملی به منظور ســاماندهی حمل و نقل عمومی
همچون تاکسی ،اتوبوس ،مینیبوس و ...پیشبینی شده است.

طی  15سال
آینده دمای
تمام مناطق
کشور افزایش
خواهد
یافت که این
افزایش تحت
سناریوهای
متوسط و
بدبينانه
به ترتيب
برابر0/7
و  1درجه
سانتيگراد
خواهد بود

شهری

در حوزه سالمت هرکسی باید به اندازه توان
خود پرداخــت و به انــدازه نیازش خدمت
دریافت کند .اگر کســی ثروتمند است باید
پول بیشــتری بپردازد .کســی که درآمد
متوســطی دارد کمتر از قشر ثروتمند و اگر
خانوادهای توان مالی ندارد نباید پولی بپردازد
این موضــوع در حوزه ســامت خط قرمز
ماســت .در برخی کشورها و گاهی کشور ما
اقشاری که دسترسی به خدمات دارند بسته
خدماتی بیشتری نیز دریافت میکردند .یکی
از نکات کلیدی در حقوق شهروندی این است
که آحاد ملت با هر میزان سطح درآمد و فارغ
از قومیت و محل سکونت باید بتوانند از این
خدمات استفاده کنند.
این بخشهایــی از صحبت ایرج حریرچی،
سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری
هفتگی وزارت بهداشــت بود کــه از لزوم
حمایت از اقشار آسیبپذیر سخن گفت .او
در حالی به این نکات اشاره کرد که به تازگی
بیمه ســامت ایرانیان ارائه خدمات خود را
به مشمولین این بیمه محدود کرده است.
سخنگوی وزیر بهداشــت با اشاره به اینکه
تعاریف زیــادی در مورد میــزان هزینهها
درحوزه ســامت گفت :برخــی معتقدند
هرکسی  ۴۰درصد هزینههای غیر خوراکی
خود را برای ســامت هزینه کنــد ،دچار
هزینههای اسفبار میشود .در تعریفی دیگر
آمده است که پرداخت  ۴۰درصد کل درآمد،
 ۲۵یا  ۱۰درصد کل درآمد اگر برای سالمت
هزینه شــود آن خانــواده دچارهزینههای
اسفبار خواهد شد ۳۱ .درصد از کسانی که
در ایران دچار هزینههای اسفبار میشوند در
پنجک ثروتمند جامعه قرار دارند .تأثیر این
هزینهها روی این پنجک جامعه این است که
یا از اولویت دیگر خود کم میکنند یا دچار
نارضایتی و عدم پسانداز میشوند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :در بررسی
دیگر مشخص شده است که  ۳۵.۸از پنجک
درآمد باالی جامعه و  ۱۳.۷۳درصد پنجک
فقیر جامعه دچار هزینههای اسفبار در حوزه
سالمت میشــوند ۲۳ .درصد این هزینهها
برای خدمات دندانپزشکی ۲۳ ،درصد برای
خدمات سرپایی و  ۱۷درصد برای خدمات
پاراکلینیک ۲۴ ،درصد برای بســتری و ۹
درصد سرپایی صرف میشود.
او در ادامه این نشست با اشاره به هزینههای
باالی سیســتم درمان گفت :این هزینهها
باید از ســوی بیمهها تامین شــود؛ اما این
پرداختها به موقع انجام نمیشــود و اغلب
به ارائهدهنــدگان خدمت در مراکز درمانی
بدهکار هستیم .سخنگوی وزارت بهداشت
در ادامه نشست درباره درخواست اصلی این
وزارتخانه در زمینه بودجه سال آینده گفت:
درخواست اصلی ما سقف بودجه مشخص و
اتصال آن به منابع پایدار است تا بتوان آن را
طبق زمانبندی مشخص پرداخت کرد ۶۳ .تا
 ۷۰درصد هزینههای نظام سالمت به صورت
مستقیم و غیرمستقیم هزینه نیروی انسانی
اســت .ما  ۲۲هزار مراقب سالمت داریم که
پایه اجرای پزشــک خانواده هستند ،اما در
پرداخت حقوق آنان مشکل داریم .اگر برای
تامین حقوق نیروی انسانی بیمارستانهای
جدید نیز مطمئن نباشــیم در این زمینه با
مشکل روبهرو میشویم.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با تأکید
بر اینکه این وزارتخانه بــا تولید تجهیزات
پزشکی غیرقانونی برخورد میکند ،گفت:
یکی از اقدامات بزرگ بعد از طرح تحول نظام
سالمت کدبندی تجهیزات پزشکی بود .در
حال حاضر بیمارســتانها براساس کد این
تجهیزات را دریافت میکنند؛ اما نمیتوان
ادعا کــرد که تولیــد تجهیزات پزشــکی
غیرقانونی صفر شده است.
او در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت
برای کنترل داللی در حوزه گردشــگری و
سالمت چه اقداماتی انجام میدهد ،گفت:
ما اقدامات الزم برای اعتباربخشــی مراکز
درمانی مناســب برای گردشگری سالمت
را انجام دادهایم .اولویت اصلی ما  ۸۰میلیون
ایرانی است اما برای ورود منابع مالی به کشور
از طریق گردشگری سالمت نیز اقدامات الزم
انجام شده اســت .ما با همکاری وزارت امور
خارجه و ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اقداماتی انجام دادهایم
تا بتوانیم آمار گردشگری در این حوزه را به
حداکثر برســانیم اما گاهی برخی مسائل،
سیاســی میشــود و در اختیار ما نیست.
برای مثــال محدودیتهایی از طرف برخی
کشــورهای عربی برای ســفر به شهرهای
مذهبی ایران وجود دارد.

