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مرکز آمار اعالم کرد:

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛

بر اساس دادههای مرکز آمار ایران  ۲۴درصد خانوارهای
شهری و  ۴.۵درصد خانوارهای روستایی در سال ۹۸
اجارهنشین بودهاند.بررسی دادههای گزارش مرکز آمار از
متوسط هزینه ساالنه خانوار در سال  ۹۸حاکی از آن است
که در بین هزینههای غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین
سهم با  ۴۸درصد مربوط به هزینه مسکن ،سوخت و روشنایی
بوده و همچنین در بین هزینههای غیرخوراکی یک خانوار
روستایی ،بیشترین سهم با ۳۰درصد مربوط به مسکن،
سوخت و روشنایی بوده است .از سوی دیگر بررسی نحوه
تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان
میدهد که بیش از  ۲۴درصد خانوارهای شهری اجارهنشین هستند .این در حالی است که این
آمار در مناطق روستایی بسیار پایینتر بوده و حدود  ۴.۵درصد خانوارهای روستایی در خانههای
اجارهای زندگی میکنند.همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته  ۶۷درصد
خانوارهای شهری و بیش از  ۸۶درصد خانوارهای روستایی در مسکنهای ملکی ساکن بودهاند.
همچنین حدود  ۹درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند
خانههای سازمانی زندگی میکنند .همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳
تا سال  ۹۸متوجه میشویم که طی این سالها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده
که این معنی خانهدار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است .به نحوی که در این آمار از سال
 ۹۳تا  ۹۸در مناطق شهری  ۱.۴درصد و در مناطق روستایی  ۱.۳۹درصد رشد داشته است.

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :هر  ۱۳دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می
کند و هر  ۳۳ثانیه یک نفر در ایران به بیماری کووید۱۹
مبتال می شود.
ایرج حریرچی افزود :از نظر تعداد خالص مرگ به یک
میلیون نفر جمعیت بیماری کووید ۱۹به ترتیب رتبه ،۴۰
 ۴۷و  ۳۰دنیا را با با تعداد  ۱۲۱مرگ در یک میلیون نفر
داریم .وی گفت :هر فرد ناقل کرونا میتواند بدون فاصله
گذاری اجتماعی  ۴۰۶نفر را مبتال کند ،افرادی که قبال به
کرونا مبتال شدند و افرادی که آنتی بادی آنها مثبت شده
و تصور میکنند ایمن هستند باید فاصلهگذاری را رعایت کنند و هنوز نمیتوان اعالم کرد
این افراد در برابر کرونا ایمن هستند ،افزایش تعداد مبتالیان به کرونا به یک میلیون و
نیم نفر در جهان زنگ خطر این بیماری را به صدا درآورده است.وی گفت :اقدامات وزارت
بهداشت ،دولت و نظام جمهوری اسالمی برای کنترل اپیدمی کرونا بسیار وسیع بوده است
اما هنوز کافی نیست .هنوز در استانهای با شدت و موارد رو به افزایش بیماران کووید۱۹
مواجه هستیم و تعداد زیادی از شهرستانها در وضعیت قرمز هستند.معاون وزیر بهداشت
افزود :کنترل این اپیدمی مستلزم همکاری همه مردم است به همین علت عاجزانه و
دوستانه از مردم می خواهیم برای سالمت خود و هموطنان و نیز کارکنان نظام سالمت
حداکثر همکاری را در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند.

 ۲۴درصد خانوارهای هر  ۱۳دقیقه یک نفر بر
شهری اجاره نشین هستند اثر کرونا فوت میکند

خبر
ضرورت تشکیل وزارت امور
اجتماعی در کشور

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
به ضرورت تشکیل وزارت امور اجتماعی در
کشور اشاره کرد و گفت :وزارت امور اجتماعی
با هدف حذف ساختارهای موازی ایجاد شود.
سید حسن موسوی چلک گفت :بازنگری
ساختار دستگاههای اجرایی یک ضرورت
است .یکی از این ضروریات بازنگری در ساختار
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است .سال
 ۱۳۹۰در یک اقدام غیر کارشناسی و با عجله
سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی ،تعاون ،رفاه
و تأمین اجتماعی ادغام شدند .ادغامی که
دولت برای تفکیک آن الیحهای به مجلس
قبلی ارسال کرده بود که در نهایت تصویب
نشد .رئیس انجمن مددکاران اجتماعی
ایران ادامه داد :بنده چند سال مدیرکل
امور آسیبهای اجتماعی همین وزارتخانه
بودم .چند سال در سازمان برنامه و بودجه
کار میکردم و سالهای زیادی در سازمان
بهزیستی کشور مسئولیت داشتم .خالصه
کردن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سابق
در یک معاونت و چهار دفتر یعنی اینکه این
موضوع مهم نبوده است .این در حالی است که
اجرای قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین
اجتماعی و اجرای مفاد آن خود نیازمند یک
وزارتخانه مستقل است .موسوی چلک افزود:
گستردگی وزارتخانه فعلی به گونهایی است که
اگر قویترین وزیر را هم تعیین کنید باز هم
نمیتواند سر و ته این وزارتخانه را جمع کند.
ضمن اینکه گستردگی و اهمیت موضوعات
اجتماعی و تعدد ساختارهای موازی و
ناهماهنگ ایجاب میکند که بعد از  ۴۱سال
این ساختار دستگاههای اجرایی در حوزه
اجتماعی را بازنگری کرد .تا هم هماهنگی
بهتر انجام شود ،هم از منابع انسانی و مادی
و ظرفیتهای موجود برای ارتقا وضعیت
اجتماعی کشور و تسهیل دسترسی به
خدمات اجتماعی استفاده کرد.وی تاکید کرد:
گسترش آسیبهای اجتماعی و موضوعات
اجتماعی در کشور و نگرانی از وضعیت
اجتماعی در کشور ایجاب میکند بهتر از قبل
عمل کنیم در غیر این صورت باید تاوان بد
عمل کردن را پرداخت کنیم.وی گفت :تاکید
من بر تشکیل وزارت امور اجتماعی با هدف
حذف ساختارهای موازی است که به دنبال
بزرگتر شدن ساختار دستگاههای اجتماعی
نیستم ولی نیاز داریم همه کشور در امور
اجتماعی با رویکرد اجتماعی ،نه امنیتی و
سیاسی فعالیت مؤثر داشته باشند .این کمک
میکند تا با رویکردهای اجتماعی برای امور
اجتماعی تصمیمگیری و سیاستگذاری شود.
از کارکردهای ساختار اجتماعی نتیجهاش
میتواند مشکالت متعدد و جدی ایجاد کند.
البته در این راه الزم است که همه ارکان
کشور همکاری کنند و حفظ وضع موجود
کمکی به تغییر شرایط در حوزه اجتماعی
نمیکند.

دبیرکل خانه پرستار ایران خبر داد:

بیکاری  ۵۰هزار پرستار

آئین امضای تفاهم نامه میان شهرداری و شرکت آب و فاضالب تهران

حناچی۶۰۰ :قناتی داریم که از  ۱۶۰قنات تهران استفاده کردیم

شهردار تهران گفت :پس از بررسی جریمه خروج
از طرح ترافیک بعد از ساعت  ۱۴هزینه کسر شده از
شهروندان باز میگردد.
به گزارش امتیاز؛ پیروز حناچی در حاشیه آئین
مبادله تفاهم نامه ساخت تصفیه خانه فاضالب خرگوش
دره منطقه  ۲۲میان شهرداری تهران و شرکت آب و
فاضالب استان تهران ،در پاسخ به سوالی در خصوص
اجرای طرح ترافیک ظرف  ۳هفته گذشته و افزایش
مسافران در بخش حمل و نقل عمومی گفت :در حال
حاضر در اتوبوس و مترو زیر  ۵۰درصد از ظرفیت خود
را استفاده میکنیم و در مورد طرح و ترافیک نیز ساعت
آن به گونهای تنظیم شده است که اگر افراد بخواهند
از ماشینهای شخصی خود استفاده کنند امکان پذیر
باشد .وی افزود :در حال حاضر استفاده شدید در
مترو نداریم البته ممکن است با بازگشایی مدارس و
دانشگاهها این اتفاق بیفتد ،ولی در حال حاضر بیش
از  ۹۵درصد مردم در خصوص استفاده از ماسک و
شیوه نامههای بهداشتی موارد را رعایت میکنند ،ولی
در مناطق جنوبی یک مقدار این رعایتها ضعیفتر
بود که پیگیری خواهیم کردو حال حاضر ماسک در
همه ایستگاههای مترو عرضه میشود.وی ادامه داد:
البته در مورد اتوبوس شرایط متفاوت است .نیاز است
که شهروندان در این حوزه همکاری بیشتری داشته
باشند .شهردار تهران در خصوص میزان افزایش و یا
کاهش ترافیک ناشی از اجرای طرح ترافیک نیز گفت:
آمار جدید را نگرفتم ،اما میزان سفرهای غیر ضروری تا
پیش از اجرای این طرح تاحدود  ۴۰درصد افزایش پیدا
کرده بود .حناچی درباره دریافت جریمه برای خروج از
طرح ترافیک بعد از ساعت  ۱۴اظهار کرد :دیروز این
خبر را دریافت کردم ،قطعا موضوع بررسی خواهد شد
و اگر این گونه باشد این موارد حذف خواهد شد .وی
در مورد جریمه عابرین پیاده و وجود زیر ساختهای
الزم نیز گفت :این موضوع در شورای ترافیک تهران
هنوز مطرح و بحثی نشده است.حناچی در ادامه افزود:
فاضالب تهران مقرر بود به بخشهای جنوبی هدایت و
در آنجا جمع آوری و تصفیه شود که در عمل این کار
با دشواریهای بسیاری روبرو بود لذا تصفیه خانههای
محلی جایگزین این موضوع شده که این مهم نیز جز با
همکاری شهرداری تهران محقق نخواهد شد.
تاکید شهردار تهران بر مدیریت مصرف بهینه و
بازچرخانی آب و توسعه شبکه فاضالب

شهردار تهران با بیان اینکه مصرف آب در پایتخت
یک میلیارد مترمکعب است ،گفت :تهران حدود ۶۰۰
قنات داشته است که درست استفاده نکردیم و امروز
 ۱۶۰قنات قابل استفاده است .پیروز حناچی گفت :ایده
اولیه این بود که فاضالب تهران در جنوب شهر جمع و
برای کشاورزی استفاده شود .اما این ایده محقق شدنی
نبود و از همین رو ایده ایجاد تصفیه خانههای محلی
جایگزین این ایده و مقرر شد مدیریت شهری با آب و
فاضالب همکاری کند.وی با اشاره به اینکه نگاه زیست
محیطی مدیریت پنجم شهری در همه ابعاد شهر به
خصوص در موضوع آب و فاضالب قابل دیدن است،
اظهار امیدواری کرد بازچرخانی آب و استفاده مجدد
آن هم موفق شود .آقای حناچی با اشاره به اینکه
در تهران در سال حدود یک میلیارد متر مکعب آب
مصرف و حدود  ۲۴۰میلیون متر مکعب آن از ارتفاعات

بختیاری ،رئیس شرکت آب و فاضالب شهر تهران
شکایت آب و فاضالب دیگر به دادگاه ارجاع
داده نمیشود

البرز برداشت میشود ،گفت :البته این حجم آب هم به
درستی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
شهردار تهران با اشاره به اینکه رود کن در غرب
تهران به دلیل اینکه بخشی از آن آغشته به فاضالب است
و بوی نامطبوع متصاعد میکند ،اظهار امیدواری کرد با
پیگیری آب و فاضالب و احیای شبکه قنوات شاهد کاهش
خطرات ناشی از سیل و آب گرفتگی باشیم .شهردار
تهران در خصوص جمع آوری آبهای سطحی گفت :باید
پایشهای محیط زیستی هم در حوزه آبهای سطحی
انجام دهیم تا سالمت و بهداشت شهروندان هم مورد توجه
قرار گیرد.وی ادامه داد :در حقیقت در اولویت برنامههای
شورا و شهرداری تهران نیز کمک برای احداث تصفیه
خانههای محلی اهمیت ویژهای دارد .نگاه زیست محیطی
شورا در همه حوزهها به صورت محسوس دیده میشود که
یکی از این حوزهها موضوع آب و بازچرخانی آن است .به
این ترتیب سیاستها را به گونهای اجرا میکنیم که کمک
کنیم با چند بار بازچرخانی آب این نعمت مجددا مورد
استفاده قرار گیرد .وی ادامه داد :توسعه کالبدی در تهران
متوقف نشده و این به معنای افزایش مصرف آب است که
باید با برنامه ریزی مناسب در جهت تامین آب مورد نیاز
گام برداریم .امیدواریم به سمت بازچرخانی آب حرکت
کنیم .شهردار تهران تصریح کرد :رودخانه عظیم در غرب
تهران به نام کن وجود دارد که وقتی از محدوده تهران
خارج میشود دبی آن به اندازه یک رودخانه خروشان است
که البته با فاضالب نیز همراه میشود و در فشافویه به
اوج خود میرسد .شاید یکی از علل بوی نامطبوع در آن
محدوده همین موضوع باشد.
حناچی افزود :ساخت و سازهای بی رویه در سنوات
گذشته بسیاری شبکههای آب تهران را دچار اخالل کرده
وقتی که مسیر آب مسدود میشود به صورت طبیعی
آب مسیر خود را باز میکند .امیدواریم با پیگیری شبکه
قناتهای تهران حوادث ناشی از آب را به حداقل برسانیم.
البته در بارشهای شدید اخیر سیل و آب گرفتگی
نمیبینیم که این موضوع ناشی از اجرای طرح ساماندهی
آبهای سطحی است.حناچی با اشاره بر لزوم بازچرخانی
آب و کم کردن میزان برداشت از آبهای زیرزمینی گفت:
تصفیه خانه منطقه  ۲۲یکی از  ۵منطقهای است که
موضوع بهره گیری از پساب در آن پیش بینی شده و برای
سایر مناطق نیز تصفیه خانههای محلی در نظر گرفته شده
است .امیدواریم قدم بعدی بازچرخانی آب باشد که جزء

برنامههای وزارت نیرو است و قطعا شهرداری در این مسیر
کمک خواهد کرد.
کاهش مصرف آب ،اولویت اول ماست

محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران
در مراسم امضای تفاهم میان شهرداری تهران و شرکت
و آب و فاضالب گفت :اهمیت آب ،از برق و گاز هم باالتر
است و برای شروع هر کاری باید ابتدا به موضوع آب
توجه شود.وی ادامه داد :در استان تهران از سد طالقان،
امیرکبیر ،الر ،ماملو و لتیان به عنوان پنج مخزن آبی
شهر استفاده میکنیم.هاشمی با اشاره به اینکه اولویت
اول ما ،کاهش مصرف آب به خصوص کاهش مصرف آب
در حوزه آبیاری فضای سبز است ،افزود :البته میتوان
از آبیاری تحت فشار استفاده کرد و با توجه به اینکه
شهردار منطقه  ۲۲میگوید به  ۵۰میلیون مترمکعب
آب نیاز دارد ،اگر از آبیاری تحت فشار استفاده شود این
عدد به  ۲۵میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت.وی
تصریح کرد :به خاطر بدهکاری و ندادن پول آب شرکت
آب و فاضالب ،آب پارک چیتگر را قطع کرده بودند در
حالی که ما وقتی جمع و تفریق کردیم دیدیم اگر نصف
آن هزینه را برای آبیاری تحت فشار مصرف میکردیم
به صرفهتر بود.هاشمی با اشاره به اینکه موضوع پس از
مصرف ،توزیع مناسب است ،گفت :شرکت آب و فاضالب
هم باید آب مناسب توزیع کند و هم باید فاضالب و
پساب را کنترل کند .وی افزود :همان قدری که موضوع
مترو برای ما اهمیت داشته است موضوع شبکه فاضالب
و تصفیه خانهها هم اهمیت ویژهای داشته است .رئیس
شورای شهر تهران با بیان اینکه تفاهم نامه خوبی میان
آب و فاضالب در این خصوص بسته شده است ،گفت:
کاش مدت  ۲۵ساله برای استفاده رایگان از پساب را
مادام العمر میکردید ،زیرا من نگرانم  ۲۵سال بعد یک
باره پول زیادی برای پساب بپردازیم ،چون معلوم نیست
پس از  ۲۵سال استفاده رایگان از پساب چقدر پول به
آب و فاضالب بپردازیم و باید مراقب باشیم  ۲۵سال
دیگر برای مردم آن زمان تهران ایجاد نگرانی نشود.
هاشمی تاکید کرد :تصمیم گرفته شده تصفیه خانههای
کوچک مقیاس ساخته شود و همین حاال تفاهم نامه
اش را با همه مناطق منعقد کنید.وی خاطرنشان کرد :از
شرکت برق و گاز شهر تهران درخواست میکنیم تا در
حوزه موضوع تاب آوری شهر تهران به مساله برق و گاز
اضطراری بپردازند.

محمدرضا بختیاری رئیس شرکت آب و فاضالب
شهر تهران نیز در ادامه این جلسه گفت :تمامی مسائل
آب و فاضالب و شهرداری تهران تا امروز حل شده
است ،در حالی که پیش از این برخی از این موارد در
دادگاهها حل و فصل میشد.وی افزود :یکی از مواد
این تفاهم نامه این است که دیگر برای هیچ مشکلی
در دادگاهها شکایتی مطرح نشود و در یک کمیته این
مشکالت مطرح و حل شود .در خصوص پساب هم
به نظر مشترکی رسیده ایم ،زیرا موضوع آبهای زیر
زمینی همواره دغدغه مسئوالن بوده است.وی افزود:
این روزها  ۸۵۰میلیون متر مربع آب از حوزههای
زیرزمینی برداشت میکنیم و با اجرای طرح فاضالب
دیگر این آب به زیر زمین تزریق نمیشود.
نوذرپور ،شهردار منطقه  :۲۲نیاز آبی منطقه ۲۲
بیش از  ۳۴میلیون مترمکعب است

شهردار منطقه  ۲۲گفت :نیاز آبی ما  ۳۴میلیون
مترمکعب است در حالی که  ۲۲میلیون مترمکعب آب
داریم .علی نوذرپور در مراسم امضای تفاهم نامه میان
شهرداری تهران و شرکت آب و فاضالب شهر تهران با
یادآوری این که توسعه تصفیه خانه فاضالب در منطقه
 ۲۲از سال  ۹۰مورد توجه بوده است ،گفت :این طرح برای
اجرا مشکالتی داشت تا اینکه در سال  ۹۵مصوبه دیگری
در این خصوص در شورای شهر تهیه شد .شهردار منطقه
 ۲۲گفت :در سند آسیب شناسی فضای سبز سراسر کشور
هم موضوع فاضالب مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد
فاضالب خام در اختیار شهرداریها قرار گیرد ،هم دولت
و هم مدیریت شهری نگران مصرف درست منابع آبی
هستند و ضرورت داشتن فضای سبز برای شهروندان بر
کسی پوشیده نیست .نوذرپور افزود :ما در منطقه خودمان
سه هزار هکتار فضای سبز داریم که سرانه آن حدود ۱۴۴
متر مربع است در حالی که در کل شهر تهران متوسط
سرانه فضای سبز  ۱۶متر است .البته اعتقاد ما این است
که این  ۱۴۴متر مربع برای کل شهروندان است و از این
رو باید برای آبیاری آن فکر ویژهای داشت و نمیتوان آن
را رها کرد.
یزدانی ،معاون خدمات شهری شهرداری تهران
پیگیری حل معضل فاضالب منطقه  ۲۲به طور ویژه

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت:
حل معضل فاضالب منطقه  ۲۲به طور ویژه پیگیری
و بزودی زده میشود.مجتبی یزدانی معاون خدمات
شهری شهرداری تهران در مراسم امضای تفاهم میان
شهرداری تهران و شرکت و آب و فاضالب با یادآوری
این نکته که از آغاز دهه  ۹۰ساخت تصفیه خانهها
در شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :در
این خصوص تفاهم نامهای برای حل مشکالت میان
شهرداری تهران و آب و فاضالب نوشته شده بود.یزدانی
با اشاره به اینکه بحث ساخت تصفیه خانه در شهرداری
منطقه  ۲۲به طور ویژه پیگیری میشود و جلسات
متعددی به همین منظور تشکیل شد تا به نتیجه
مطلوب برسیم ،گفت :فرمانداری تهران برای ایجاد
تفاهم میان آب و فاضالب و شهرداری تهران عالقهمند
است و به زودی کلنگ ساخت تصفیه خانه در این
منطقه زده می شود و کارهای اجرایی آغاز خواهد شد.
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سرمقاله

لطفاً گوسفندی
زندگی نکنید!!!
مجید فاضلی

نگاه به قیافه ساده و مظلومش
نکنید ،آدم از آن استفادههای بسیار
میبرد.پشم و مو ،دل و جیگر حتی
کله پاچه آن استفاده میشود .نکته
این جاست  ،بهرهای که گوسفند به
آدم میدهد شاید بسیاری از انسانها
به بشریت ندهند.
حاال به این نکته توجه کنید،
گوسفند مگر چگونه زندگی میکند که
این همه مفید است و بعضی انسانها
به اندازه آن مفید نیستند؟گوسفند
متولد میشود ،غذا میخورد ،پربار
میشود ،میخوابد و بیدار میشود ،پر
مو میشود و در آخر هم برای شکم
انسانها قربانی میشود عجیب هم
فایده دارد.
اما انسان ،متولد میشود ،بزرگ
میشود و به مدرسه میرود ،با علم
میشود ،ازدواج میکند و سر کار
میرود ،درآمد کسب میکند و بچه
دار میشود ،عمری را برای تربیت
فرزندانش میگذارد ،خود نیز در این
دنیا زندگی میکند و بعد هم میمیرد.
نکته مهم اینجاست اگر آدمی اندازه
گوسفند برای خدای خودش مفید
بود و تمرد و عصیان نمیکرد و سر
به طغیان نمیگذاشت تا با گناهانش
دنیا را به منجالب تبدیل کند شاید
امروز حال دنیا انقدر بد نبود.دنیایی
که باید جای تعالی انسان باشد و از
آن به معراج برسد تبدیل به سالخخانه
مظلومان و خانه چپاول مستضعفین
نمیشد.
زندگی گوسفند کجا و زندگی
اینگونه انسان کجا؟البته این نوع
زندگی بدتر از نحوه زندگانی
گوسفند است ،برخی مثل گوسفند
زندگی میکنند البته با کمی
تغییرات ،ولی در کل همان است.
بزرگ میشوند ازدواج میکنند،
میمیرند ،این بین اتفاقاتی هم
میافتد که در شکل کار هیچ تاثیری
ندارد.سخن کوتاه آنکه خلیفه خدا بر
روی زمین نباید زندگانی گوسفندی
داشته باشد.زندگی که خدا در آن
هیچ جایی ندارد و فقط دنیا نقطه
توجه است .لطفاً گوسفندی زندگی
نکنید!

