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اجتمـــــــاعی
سالم ايران

سال بیست و دوم شماره 6191
یکشنبه  29فروردین 1395

تلفن تماس88769075 :

 اتوبان قم به کاشان :آقاي غزنوي در تماس با ما چنين بيان داشتند
کــه با توجه ب ه اينکه  3دهه از احداث اتوبان قم -کاشــان ميگذرد اما هنوز
اين اتوبان در شب از روشنايي کافي برخوردار نيست با اينکه عوارض در اين
بزرگراه  3برابر شــده اما براي روشنايي آن اقدامي نشده است .در صورتي که
اتوبان قم به تهران يک سوم عوارض قم -کاشان را دريافت ميکند از روشنايي
خوبي برخوردار است.
 تجديد نظر در فيش حقوق کارگران :آقاي ســيدي فرد نيز چنين
بيان کردند که خواهشــمندم در مورد مبالغي که در حکم کارگران بهعنوان
حق مســکن ،حق خوار وبار و هزينه ناهار ثبت شــده اســت مجدداً توسط
نمايندگان مجلس بازبيني شــود .آيا با ايــن مبالغ ميتوان هزينه يک روز را
پوشش داد؟ حال چه برسد به هزينههاي يک ماه.
 گره ترافيکي در جاده مخصوص کرج :آقاي امير محبي نســب در
تماس با ستون سالم ايران عنوان کردند که بعد از چهار راه ايرانخودرو واقع
در جاده مخصوص کرج چراغ قرمزي براي ورودي به شهر قدس و جاده قديم
وجود دارد که هميشه باعث ايجاد بار ترافيکي سنگين در اين منطقه ميشود.
از شــهرداري منطقه  21تقاضامنديم با ســاخت يک پل اين گره ترافيکي را
بگشايد.
تأثير نمايشگاههاي بهاره بر بازار :آقاي مرادي نيز گفتند از دولت و
سازمانهاي تابعه براي برپايي نمايشگاههاي بهاره در تهران که بازار را کنترل
و از گراني بسياري از اجناس جلوگيري ميکند تشکر ميکنم و اميدوارم که
سالهاي بعد هم اين نمايشگاهها در مناطق مختلف تهران برگزار شود.
 برنامه تلويزيوني بي محتوا :آقاي اميني در تماس با ما چنين اظهار
داشتند که من معموالً تلويزيون تماشا نميکنم اما امروز اتفاقي برنامه سهشو
را ديدم -که هم تقليد از برنامه خارجي بود و هم بسيار بي محتوا -با دو اجرا
کننده ضعیف و از همه مهمتر لباس اين مجري است که اگر جواني اين شلوار
بسيار تنگ را در خيابان بپوشد حتماً با او برخورد خواهد شد.
 حقالتدريس معلمان حقالزحمهاي :آقاي خيرخواه نيز در تماس
با ما بيان کردند که اين همه مســئوالن مملکت در مورد پرداخت مطالبات
فرهنگيان صحبــت ميکنند اما آموزش و پرورش منطقــه  13مدت  7ماه
اســت که حقالتدريس معلمان حقالزحمهاي را پرداخت نکردهاســت .من
بهنمايندگي جمعي از همکاران اين پيام را دارم که اميدوارم مسئوالن آموزش
و پرورش رسيدگي کنند.

تهران
تهرانيها هشدارهاي سيل و طوفان را جدي بگيرند

رئيس ســازمان پيشگيري و مديريت بحران شــهر تهران با اشاره به احتمال
طغيان رودخانههاي شــمالي تهران و در پي آن مسيلها در نقاط جنوبي ،گفت:
شــهروندان در زمان بارش از اســتقرار در اطراف رودخانهها و مســيلها بويژه
روددرههاي دربند ،درکه و کن خودداري کنند.
دکتر احمد صادقي با تقسيم هشدارها و نکات ايمني به سه بخش قبل ،حين
و بعد از وقوع ســيل ،از انتشار هشدار ســيل از طريق رسانه ها ،توجه به تأمين
جاني و مالي در مناطق سيل خيز ،پيشبيني مکانهاي امن پيش از وقوع سيل
و آمادهسازي کيف امداد و نجات به عنوان بخشي از توصيههاي ايمني در مرحله
قبل از وقوع سانحه ياد کرد.
وي همچنين از حفظ خونسردي و کنترل اعصاب و همدلي با ديگران ،استفاده
از مســيرهاي هموار و پرهيز از تردد در مسيرهاي خطرناک ،توجه به توصيههاي
ايمني در حين رانندگي ،فاصله گرفتن از رودخانهها و نهرها و توجه به توصيههاي
ايمني مبني بر قطع جريان آب و برق و گاز به عنوان بخش ديگري از نکات ايمني
هنگام وقوع سانحه ياد کرد.
صادقي در ادامه به بررســي توصيههاي ايمني بعد از وقوع ســيل پرداخت و
ضمن تأکيد بر مراقبتهاي بهداشــت فردي و عمومي براي پيشگيري از بيماري
و رعايــت نکات الزم در زمينه اســکان اضطراري افــزود :در صورتي که قادر به
کمکرســاني نيستيد از مناطق ســيلزده دور شويد ،از ســيمهاي آويزان برق،
پستهاي برق فشــارقوي ،دکلهاي برق ،منابع اصلي آب و شبکههاي فاضالب
دور شــويد و در صورت مشاهده خرابي موارد را ســريعاً به اطالع مسئول ستاد
بحران منطقه برسانيد.وی همچنين وقوع تندباد و طوفانهاي بهاري در اين ايام
را محتمل خواند و به شهروندان توصيه کرد هنگام وقوع طوفان حتيالمقدور در
خانه بمانند ،از تردد غيرضروري پرهيز کنند ،اجسام معلق مانند گلدان و اشياي
رهاشده در محوطه تراس و پشت بام را تثبيت يا جمعآوري کرده و از حضور در
فضاهاي باز گردشــي و تفريحي پرهيز نمايند.احمد صادقي با بيان اين نکته که
ايجاد ساختار مديريت بحران در کنار استفاده از سامانههاي هشدار سريع ،اجراي
طرحهاي کنترل سيالب به همراه رعايت حريم رودخانهها و جلوگيري از ساخت
و ساز در اين مناطق ميتواند باعث کاهش تلفات و خسارتهاي سيالب شود ،از
احياي جنگل ها ،پهنهبندي سيالب و احياي تاالبها به عنوان راه حلهاي مؤثر
و کــم هزينه در اين زمينه نام برد و گفت :بايد مخاطرات را با دقت نظر مطالعه،
برنامهريزي ،پشــتکار و همکاريهاي بين بخشي شناسايي کرد و هر نوع اقدام و
سرمايه گذاري براي پيشگيري از مخاطرات و کاهش خطرپذيري بايد در دستور
کار قرار گيرد.رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ضمن اشاره
به اين نکته که در طول  20سال اخير 90 ،درصد حوادث سهمگين بر اثر سيل،
طوفان ،گرما و ديگر وقايع مرتبط با آب و هوا ايجاد شده است ،يادآور شد :در اين
مدت تاکنون شش هزار و  457حادثه مربوط به آب و هوا ثبت شده که در نتيجه
وقوع آن  606هزار نفر جان خود را از دست داده و چهار ميليون و  100هزار نفر
نيز آسيب ديده و بيخانمان شدهاند.
صادقــي با تأکيد بر اينکه طي  20ســال اخير افزايش تعداد حوادث جوي و
تغييرات اقليمي بر افزايش طوفان و سيل در جهان تأثير گذاشته ،گفت :سيل به
تنهايــي  47درصد از تمامي حوادث جوي را به خود اختصاص داده و زندگي دو
ميليارد و  300ميليون نفر را تحت تأثير قرار داده است که بيشترين تعداد تلفات
نيز به قاره بزرگ آسيا اختصاص دارد.
صبح ديروز از سوي قاتل  17ساله ايراني صورت گرفت

بازسازي صحنه قتل دختر  6ساله افغان در ورامين

گروه شوک :پسر  17سالهاي که يک دختر افغان را در ورامين ربوده و پس از
آزار و شکنجه به قتل رسانده بود ،صبح ديروز با حضور مقامات قضايي صحنه جرم
را بازسازي کرد.به گزارش پرونده ،متهم يکشنبه هفته گذشته –  22فروردين ماه
 يک دختر شش ساله افغانستاني به نام ستايش را از در خانه شان واقع در منطقهخيرآباد ورامين ربوده و پس از تجاوز او را با اســيد سوزانده و کشته است.با ناپديد
شدن ستايش ،پدرمقتول براي يافتن دخترش در اطراف خانه و محله شان اطالعيه
پخش ميکند و به اين صورت تمام محله براي يافتن اين کودک بسيج ميشوند.پدر
ستايش ميگويد :نزديک به  12ساعت از ناپديد شدن دخترم گذشته بود که يکي از
همسايهها به من زنگ زد و گفت ،نگران نباش دخترت در اين نزديکيها است .اين
تماس چندبار ديگر نيز تکرار شد و من مشکوک شدم و موضوع را با پليس درميان
گذاشتم.وي ادامه داد :ساعتي بعد پليس در جست و جوي خانه اين همسايه جسد
بيجان و سوخته دخترم را پيدا کرد و پسر وي را به خاطر قتل و تجاوز به دخترم
بازداشت کرد.اين مرد گفت :پس از بازداشت متوجه شدم که متهم موضوع تجاوز
و قتل دخترم را با دوســتش در ميان گذاشــته است و او از ترس موضوع را به پدر
و خانواده متهم اطالع داده اســت و دليل تماسهاي آنان با ما اين بود که فرصتي
براي انتقال جسد دخترم پيدا کنند که پليس اين امکان را به آنها نداد.به گزارش
خبرنگارما ،متهم که پس از دســتگيري به جرم خود اعتراف کرده اســت با قرار
بازداشــت موقت دراختيار کارآگاهان قرار گرفت و صبح ديروز به دستور بازپرس
جنايي ورامين در محل جنايت حاضر شده و چگونگي حادثه را بازسازي کرد.

سقف وام ازدواج
زوجين به  20ميليون
تومان افزايش يافت

editorial@iran-newspaper.com

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جريان رسيدگي به بخشهاي هزينهاي
اليحه بودجه  95کل کشــور تسهيالت قرضالحســنه ازدواج را براي هر يک از
زوجين تا  10ميليون تومان افزايش دادند.به گزارش ایرنا ،مجلس شوراي اسالمي
در مصوبهاي مقرر کرد تسهيالت قرضالحسنه ازدواج براي هر يک از زوجين از
 3ميليون تومان به  10ميليون تومان با دوره بازپرداخت  4ساله افزايش مييابد.
همچنين بر اســاس اين مصوبه بانک مرکزي موظف شــد اعطاي تسهيالت

قرضالحسنه ازدواج را به نحوي مديريت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج
در پايان هر ماه کمتر از  50هزار نفر باشد.
بانــک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانکهاي متخلف
در اين زمينه را بر عهده دارد.
گفتني است بنابر گزارشهاي ارائه شده ،در حال حاضر از سراسر كشور تعداد
قابل توجهی متقاضي وام ازدواج در نوبت قرار دارند.

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانهها در گفتوگو با «ايران» اعالم کرد

احتمال خطاي  40درصدي در شناسایی پر درآمدها با اجراي مصوبه مجلس
سيد حسين قاآني

بر اســاس مصوبه مجلس شوراي
اســامي دولت مكلف اســت امسال
يارانــه  24ميليون نفر از ســه دهك
گروههاي درآمدي را حذف كند ،اين
تصميم در شرايطي بايد اجرايي شود
كه دولت اطالعات و مكانيســم هاي
اجــراي آن را به طور كامل در اختيار
ندارد و به لحــاظ آماري نميتواند به
طور دقيق ،اقشــار مرفه را مشــخص
كند .نمايندگان دولت معتقدند دولت
قادر به شناســايي سه دهك پردرآمد
نيســت و چنانچــه مصوبــه مجلس
الزم االجرا شــود ،اجــراي اين قانون
با مشكل مواجه خواهد شد .آنــــــها
می گویند دولت تالش خواهد كرد در
تدويــن آيين نامه اجرايي براي حذف
دهكهاي ثروتمنــد از دريافت يارانه
نقدي به نحوي عمــل كند كه يارانه
نقدي هيچ فرد نيازمندي حذف نشود.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي
يارانهها نیز در گفــت و گو با ایران
اعالم كرد سال گذشــته با استفاده
از پايگاههــاي اطالعاتي موجود كه
از  21دســتگاه مرتبط در كشــور
گردآوري شــده اســت نســبت به
شناســايي و حذف تعداد  3ميليون
و  849هزار و  511نفر اقدام شد.
اكبر ايزدي در پاسخ به اين سؤال
كه ســال گذشــته مجلس شوراي
اسالمي دولت را مكلف كرد تا حدود
 6ميليــون نفر از افراد غيرنيازمند را
شناسايي و نسبت به قطع يارانه آنان
اقدام كند اما بنابر اطالعات اعالمي
به طور كامل عملياتي نشــد ،گفت:
از تعداد حذفشدگان يارانهبگير بالغ
بر  30درصد به حــذف يارانه خود
معتــرض بودند كه پس از بررســي
توســط وزارت تعــاون ،كار و رفاه
اجتماعي تاكنون يارانه حدود 687
هزار و  713نفر دوباره برقرار شــده
است.
وي افــزود :برقــراري مجــدد
يارانــه اين تعداد از حذفشــدگان
نشــاندهنده ضريب نســبتاً باالي
خطاي موجود در اطالعات ارســالي

نیم نگاه

 ëëمديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها :سال گذشته با استفاده از پايگاههاي
اطالعاتي موجود كه از  21دستگاه مرتبط در كشور گردآوري شده است نسبت به
شناسايي و حذف تعداد  3ميليون و  849هزار و  511نفر اقدام شد

ëëاز تعداد حذفشدگان يارانهبگير كه در آمار باال اشاره شد بالغ بر
 30درصد به حذف يارانه خود معترض بودند كه پس از بررسي توسط
وزارت تعــاون ،كار و رفاه اجتماعي تاكنون يارانه حدود  687هزار و
 713نفر دوباره برقرار شده است
ëëپيشبيني ميشــود ميزان خطاي مزبور در صورت اجراي مصوبه
مجلس بالغ بر  40درصد اســت كه اين امر نه تنها از لحاظ منطقي
مورد پذيرش نبوده بلكه موجب بروز مشكالت و نگرانيهايي در ميان
خانوارهاي نيازمند در سراسر كشور خواهد بود.

از سوي دســتگاههاي اجرايي است
كه در صورت استمرار ضريب خطاي
مزبور رو به افزايش خواهد گذاشت.
رئيس ســازمان هدفمندســازي
يارانههــا در ادامه اظهار داشــت :به
دليل نداشــتن اطالعــات درآمدي
كامل درخصوص تمام افراد كشــور
زمينــه افزايش بروز خطاي نوع دوم
نيــز افزايش خواهد يافــت يعني با
فرض شرايط يكســان براي دو نفر
همســايه به علت نبود اطالعات هر
يك از آنها ميتواند تنها يكي از آنها
حذف شــود كه اين امر موجب اجرا
نشدن كامل قانون خواهد شد.
ايــن مقام مســئول ادامــه داد:
با توجــه بــه اطالعــات موجود و
بررسيهاي كارشناسي الزم ،برآورد
ميشود كه حدود  30ميليون نفر از
جمعيت دريافتكننده يارانه نقدي
فاقد اطالعات كافي جهت شناسايي
و حذف افراد غيرنيازمند در كشــور
است.

با استقرار گشتهاي امنيت اخالقي پليس پايتخت

دور جديد برخورد با بدپوششي آغاز شد

با استقرار گشتهاي امنيت اخالقي پليس پايتخت در بزرگراهها ،خيابانهاي
پرتــردد و مراکزفروش و تجاري ،ازصبح ديــروز دور جديد برخورد قانوني با
بدپوششــان و بدحجابان آغاز شــد .به گزارش مهر سردارساجدينيا ،فرمانده
انتظامي تهران بزرگ درباره اجراي اين طرح گفت :برخورد با جرايم مشهود و
توقيف خودروهايي که سرنشينان آن اقدام به کشف حجاب کردهاند ،يکي از
اهداف اين طرح ذکر شده که در اين رابطه هماهنگيهاي الزم با مراجع قضايي
به عمل آمده اســت.وي افزود ۲۶ :دســتگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئول
رسيدگي ،کنترل ،نظارت و حتي برخورد هستند اما هنگامي که دستگاههاي
متخلف در اين حوزه به مسئوليت خود عمل نميکنند ،ناجا مجبور ميشود باز
هم اين مهم را به تنهايي به دوش بکشد.ســاجدينيا ادامه داد :از صبح ديروز
گشتهاي امنيت اخالقي اعم از خودرويي و موتوري در خيابانها و بزرگراههاي
تهران مستقر شدند و مأموران پايتخت با اقتدار ،ادب ،مهرباني و رأفت اسالمي
به هنجارشکنان تذکر دادند .براساس اين گزارش ،پليس پايتخت اعالم کرده
اســت در روزهاي آتي مراحل ديگري از طرح مربوط با ناامنکنندگان امنيت
اخالقي جامعه و افرادي که اقدام به مزاحمت نواميس ،آلودگي صوتي و کشف
حجاب ميکنند را به مرحله اجرا درمي آورد.

ëëاطالعات هزینه ای خانوار
در دسترس نیست
ايزدي با اشاره به اينكه اطالعات
مربــوط بــه هزينههــاي خانــوار
دردســترس مراجــع تصميمگيــر
نيســت ،گفت :پايگاههاي اطالعاتي
صرفــاً براســاس اطالعــات منابع
درآمدي خانوار شــكل گرفته است
و در اين ميــان اطالعات مربوط به
هزينههــاي خانوارها از جمله هزينه
مربوط بــه بيماران خــاص و افراد
معلول ،فرزندان دانشــجو در مراكز
غيرانتفاعي و ...دردســترس نيست
كه بتــوان عدالــت را در مورد آنان
برقرار كرد.وي در پاسخ به اين سؤال
كه بــا توجه به وضعيــت اطالعات
پايگاههاي موجــود و ميزان خطاي
قابل مالحظه در ســال گذشته ،آيا
اجراي مصوبه اخير مجلس شــوراي
اسالمي براي حذف  24ميليون نفر
امكانپذير خواهد بــود يا نه ،گفت:
اگر شــاخصهاي مندرج در مصوبه

مجلس را بررســي كنيــم مالحظه
ميشــود كه عمــده گروههاي قيد
شــده در سال گذشــته شناسايي و
حذف شدهاند و بعضاً نيز اين گروهها
با يكديگر داراي همپوشاني بودهاند
بــه طوري كه يك فــرد ميتواند به
طور همزمان در چندين گروه حضور
داشته باشــد ،كه درنهايت تنها يك
نفر از يارانهبگيران حذف خواهد شد.
وي ادامــه داد :اما درخصوص حذف
یارانه ســه دهك باالي درآمدي نيز
با توجه به تجربه  5ســال گذشــته
كارشناسان اين سازمان بايد بگويم
كه برآورد درآمــد خانوار با توجه به
اطالعــات موجود و تشــكيل دهك
درآمدي بــا خطاي قابل مالحظهاي
همــراه خواهد بود كه عالوه بر قطع
يارانه برخي از جمعيت غير نيازمند،
باعث ميشــود تعداد زيادي از افراد
نيازمند نيز از دريافت يارانه محروم
شوند.
ëëاجتناب از هرگونــه برخورد
احساسی با هدفمندی یارانه ها
ايزدي افــزود :در گذشــته نيز
اين امــر بارها از ســوي نمايندگان
مجلــس مورد اعتراض قــرار گرفته
اســت .بنابراين با توجه به عملكرد
ســال گذشــته پيشبيني ميشود
ميــزان خطــاي مزبــور در صورت
اجــراي مصوبه مجلــس بالغ بر 40
درصد اســت كــه اين امر نــه تنها
از لحــاظ منطقــي مــورد پذيرش
نبــوده بلكه موجب بروز مشــكالت
و نگرانيهايــي در ميان خانوارهاي
نيازمند در سراسر كشور خواهد بود.
رئيس ســازمان هدفمندي يارانهها
در پايان اظهار داشت :ضرورت دارد
مجلس شوراي اســامي با توجه به
توضيحات ارائه شــده به هر طريق
ممكن نسبت به اصالح و تجديدنظر
در مصوبه مزبور اقدام کرده و اجازه
دهد كه دولت همچون گذشــته با
تدبير و اجتنــاب از هرگونه برخورد
احساسي طبق روال گذشته با دقت
و حساسيت باال نسبت به شناسايي
و حــذف افــراد غيرنيازمند به طور
مستمر اقدام كند.

سازمان هواشناسي هشدار داد

احتمال سيل در مازندران و گلستان

سازمان هواشناسي با صدور اخطاريهاي از احتمال وقوع آبگرفتگي و جاري
شدن سيالب در استانهاي مازندران و گلستان خبر داد.
به گزارش ايران ،ســازمان هواشناســي با صدور اخطاريهاي اعالم کرد
آخرين خروجي مدلهاي هواشناســي بيانگر اين است که طي روز يکشنبه
بارش شــديد باران با احتمال آب گرفتگي و ســيالبي شدن رودخانهها در
گلستان و نيمه شرقي مازندران رخ خواهد داد که اين شرايط در بعداز ظهر
يکشنبه خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي را در بر ميگيرد.
دماي هوا روز يکشــنبه در مناطق شــرقي ســواحل خزر  4تا  6و در
مناطــق غربي  6تا  10درجه کاهش خواهد يافت و دريا نيز مواج و طوفاني
خواهد بود.
بارش در دامنههاي البرز و جادههاي کوهســتاني تا دوشنبه به شکل برف
است که سبب لغزندگي جاده ميشود .توصيه ميشود براي گذر از جادههاي
کوهستاني تمهيدات الزم اتخاذ شود و در مناطق هشدار سيل از توقف و برپا
کردن چادر در حاشيه رودخانهها اجتناب شود.
همچنين خليج فارس بويژه مناطق مياني و شرقي آن و درياي عمان از تا
دوشنبه مواج و طوفاني خواهد بود.

ابالغ دستورالعمل جذب و بهكارگيري سرباز معلمان در سال جديد
دســتورالعمل جذب و بهكارگيري سرباز معلمان
در ســال  95از ســوي معاونت توســعه مديريت و
پشتيباني وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد.
به گزارش ایرنا بر اســاس بخشنامه مذكور ،افراد
واجد شرايط بايد فارغالتحصيل در مقطع فوق ديپلم،
ليسانس و فوق ليسانس بوده و تاريخ اعزام آنها اول
تيرماه و اول شــهريور ماه  95باشــد .اين افراد در
رشــتههاي مورد نياز آمــوزش و پرورش و در مدت
خدمت خود به عنوان ســرباز معلم جذب ميشوند
و متقاضيان ميتوانند براي ثبتنــام به امور اداري
آموزش و پرورش شهرستانها مراجعه كنند.
در ايــن بخشــنامه آمــده اســت« :در جذب و
بهكارگيري افراد ارتباط رشــته تحصيلي با رشــته
تدريــس بايد رعايت شــود .همچنين ضمن تأمين
بخشي از نيروي انساني مورد نياز مدارس استثنايي
از پذيرش رشــتههاي مرتبط با پزشكي (ارتوپدي،
فوريتهاي پزشكي و ) ...بايد خودداري شود.
در ادامه اين بخشنامه آمده است كه از مشمولين
واجد شــرايط داراي شــرايط برگه آماده به خدمت

بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزامآنها تير و شــهريور
 95اســت ثبتنام صورت گرفته و اســامي پذيرفته
شــدگان نهايي در تاريخ  25ارديبهشــت امسال به
حوزه ستادي آموزش و پرورش ارسال شود.
در بخش ديگري از اين بخشــنامه اشــاره شده
است :مجريان معلمان وظيفه استان پس از ثبتنام
داوطلبان برگه اعزام به خدمت آنها را تا چند روز قبل
از اعزام به مراكز آموزشي نزد خود نگه دارند و سپس
قبل از اعزام به همراه برگه اعالم محل خدمت كه از
ســازمان وظيفه عمومي ناجا براي پذيرفته شدگان
ابالغ شــده جهت تحويل به مراكز آموزشي به آنها
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عودت دهند .بر اين اســاس اسامي پذيرفته شدگان
نهايي مطابق ســهميه تخصيصي در زمان مقرر و به
صورت تكميل نرمافزار طراحي شده در اين خصوص
ارسال ميشود.
در بخش ديگري از اين بخشــنامه تأكيد شــده
است :برنامه اين وزارتخانه انتخاب مشموليني است
كه كســري خدمت ندارند و بايد در اين خصوص از
متقاضيان تعهد گرفته شود.
متقاضيان در صورت كتمان كسر خدمت و سپس
درخواست استفاده از آن در طول سال تحصيلي ملزم
به جبران خســارات مادي ناشــي از «خروج قبل از
پايان ســال تحصيلي» و «هزينه دوره آموزشي بدو
خدمت و دوره آموزش نظامي» هستند .بر اين اساس
ادامه اشــتغال معلمان وظيفه پس از اتمام خدمت
موظف غيرمجاز اســت و انجام خدمت ضرورت در
آموزش و پرورش هيچگونه حق اســتخدامي براي
افراد ايجاد نميكند.
همچنيــن وزارت آموزش و پــرورش اعالم كرد:
اعزام پذيرفته شــدگان به مراكز آموزش نظامي در
تاريخ اول تيرماه  95انجام خواهد شد،

گفت و گوی خبری
مديرعامل سد و نيروگاه «دز»:
حميد حاجي پور

سد «دز» سالم است

خبرنگار اعزامي به مناطق سيلزده

مدير عامل ســد و نيروگاه
دز از سالم بودن اين سازه در
پي وقوع سيالبهاي اخير در
استان خوزستان خبر داد.
مهندس «ســعيد رئوفي
توگو با خبرنگار
نسب» در گف 
اعزامي ايران به خوزســتان گفت :با توجه به هشدارها و اخطارهاي سازمان
هواشناسي در هفته گذشته درباره احتمال وقوع سيالب در اين استان ،تدابير
الزم براي ذخيره آوردهاي آبي و كنترل آن در دستور قرار گرفت .وي با بيان
اينكه از ساعت  10شب چهارشنبه  26فروردين ماه ،ورودي آبهاي جاري به
سد دز ،روند افزايشي به خود گرفت ،گفت :در ابتدا ميزان ورودي آب به سد
از  200متر مكعب بر ثانيه به حدود  2هزار متر مكعب در ثانيه رسيد ،بنابراين
با توجه به افزايش اين روند ،تيمهايي از همكاران فني كه از ساعتها قبل از
وقوع ســيالب در آماده باش كامل بودند ،روند محاسبه خود را براي كنترل
ورودي و مديريت خروجي آب در نظر گرفتند .مهندس رئوفي نسب ادامه داد:
مجموع بارندگي در اســتان خوزستان در طول سال  250ميليمتر است ،اما
تنها طي اين دو روز (چهارشنبه و پنجشنبه) مجموع بارشها به  230میلی
متر بر ثانيه رسيده است.
وي با بيان اينكه ورودي آب به ســد دز در شــرايط طبیعی حدود 200
تا  300مترمكعب بر ثانيه اســت ،تأكيد كرد :با اين حال از ســاعت  10شب
پنجشنبه تا ساعت  5صبح روز جمعه ،حجم ورودي آب به  8هزار متر مكعب
بر ثانيه رسيد يعني  40برابر افزايش يافت.
به گفته وي ،ورودي خطرناك آب به ســد در فاصله ســاعت  3صبح تا 5
صبح روز جمعه بوده اســت كه با افزايش  3متري ارتفاع آب مواجه شدیم.
مهندس رئوفي نســب با اشاره به اينكه در آن زمان بين يك دو راهي بزرگ
مانديــم تا تصميم نهايي را بگيريم ،ادامه داد :از طرفي احتمال بروز آســيب
جدي به سد و شكسته شدن ديوارههاي سد وجود داشت و از طرف ديگر اگر
خروجي آب راباز ميكرديم ممكن بود در شهرهاي انديمشك و دزفول سيل
جاري شــود و البته چون ســاعت  4صبح بود و مردم در خواب بودند امكان
اطالعرســاني براي خروج از این شــهرها هم وجود نداشت ،در نتيجه تنها 2
دريچه خروجي آب را باز گذاشتيم و سرريز آب از هزار و  250متر مكعب را
به حدود  3هزار و  400متر مكعب رسانديم .براين اساس خوشبختانه ما هيچ
فوتي در استان نداشتيم و سازه نيز هماكنون در وضعيت مناسبي قرار دارد.
درياچه سد دز به عنوان يكي از مهمترين تأمينكنندگان آب شرب و برق
منطقهاي استان خوزستان  65كيلومتر طول دارد و ساالنه  520مگابايت برق
توليد ميكند.

گزارش ویژه
بيمارستان  ۱۵۵تختخوابي مينودشت
با حضور وزير بهداشت افتتاح شد

بيمارستان  ۱۵۵تختخوابي
فاطمه زهرا(س) شهرســتان
مينودشــت كه با مشــاركت
بنياد بركت تكميل شده است،
صبــح دیروز با حضــور وزير
بهداشت و درمان افتتاح شد.
به گزارش «ايــران» ،اين
بيمارستان داراي بخشهاي آي سي يو ،سي سي يو ،ان آي سي يو ،زايشگاه،
جراحي داخلي ،اطفال و زنان بوده و با بهرهبرداري از آن براي حدود  200نفر
اشتغالزايي شده است.
فرماندار مينودشــت با اشــاره به مشــاركت بنياد بركت در ساخت اين
بيمارســتان گفت :وزير بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکي نيز قول تجهيز
كامل اين بيمارســتان تا يك ماه آينده را داده است .وي گفت :با بهرهبرداري
كامل از اين بيمارســتان مردم مينودشت و ديگر شهرهاي استان گلستان از
خدمات آن بهرهمند ميشوند.
فرماندار مينودشــت افزود :حضور پزشكان متخصص در اين بيمارستان،
مردم اين شهرســتان را از مراجعه به بيمارستانهاي شهرستان گنبدكاووس
بينياز خواهد كرد.
بــه موجب تفاهمنامهاي كه در ســال  ۱۳۹۴ميان ســتاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) و وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكي براي تكميل و
ساخت  ۱۰بيمارستان با ظرفيت  ۱۰۰۰تخت در مناطق محروم كشور به امضا
رسيد ،مقرر شد عمليات تكميل بيمارستانهاي نيمهتمام كه از  ۵تا ۷۰درصد
پيشرفت فيزيكي داشتهاند طي دو سال به اتمام برسد.

جشنواره «وبالگها و رسانههاي اجتماعي بانكي»
برگزار ميشود

جشــنواره وبالگها و رسانههاي اجتماعي بانكي با هدف تبيين اهميت و
كاركردهاي وبالگها و رســانههاي اجتماعي در حوزه بانكي ايران و تشويق
جامعه بانكي ايران به تعامل در محيط آنالين و كسب مهارتهاي ديجيتالي
و آموزش و بهرهبرداري عمومي از خدمات بانكداري الكترونيك در ارديبهشت
 95برگزار ميشود.
دكتر حميد ضيايي پرور مســئول ســتاد اجرايي اين جشنواره مهمترين
هدف اين جشنواره را تبيين اهميت و كاركردهاي وبالگ نويسي و شبكههاي
اجتماعــي در حوزه بانكي در ايــران و ارائه و معرفي وبالگهاي برتر و نمونه
از نظر اســتانداردهاي فني و محتوايي در حوزه بانكــي در ايران اعالم كرد.
توليد محتــواي تخصصي مرتبط در فضاي مجــازي و باالبردن مهارتهاي
ديجيتالي كاركنان بانكي در جهت رسيدن به اهداف روابط عمومي الكترونيك
از ديگر اهداف اين جشــنواره است .به گفته ضيايي پرور ،بخشهاي مختلف
جشنواره شامل :بانكي ،اقتصادي ،مديريت ،روابط عمومي ،بازاريابي و بانكداري
الكترونيك است و در هر يك از بخشهاي مذكور به شخص برگزيده و جمعاً
 12برگزيده جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

