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اجتماعی

هر  150سال یک بار یک زلزله  7ریشتری در تهران میآید

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه گفته میشود هر  ۱۵۰سال یک بار یک زلزله
۷ریشتری در تهران میآید ،گفت :آخرین زلزله در تهران که باالی  ۷ریشتر بوده
۱۸۵سال پیش بوده ۳۵ .سال است انتظار زلزله بزرگ دیگری را در تهران میکشیم.
به گزارش ایلنا؛ محسن هاشمی افزود :مناطق  ۱۶ ،۱۷ ،۱۲ ،۱۰ ،۹و  ۱۴دارای خطرپذیری
باالیی هستند.

خبرتلگرامی
Dهیئتعمومی دیوان عدالت اداری
درخواســت ابطال آییننامه افزایش
هزینه شکار حیاتوحش ایران توسط
اتباع بیگانــه را رد کرد و بدین ترتیب
مانع از کاهش هزینه شکار توسط اتباع
بیگانه در قلمرو کشورمان شد.
Dمحمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی
فرمان حضــرت امــام(ره) :بیش از
150تن کاالی ضروری شامل  16تریلی
آبمعدنی100 ،هزار تن کنسروماهی،
20تن خرما10 ،هزار تخته پتو و بالش،
1000عدد چراغهای والور خوراکپزی
و گرمایشــی در حال انتقال به مناطق
زلزلهزده غرب کشور است.
Dعلی مویدی ،قائــم مقام دبیرکل
ستاد مبارزه با موادمخدر :در سال ،۹۴
بر اساس پیمایش تنوع مواد در مصرف
مواد روانگردان که با مشــارکت دفتر
تحقیقات ســتاد مبارزه با موادمخدر
و ســازمان بهزیستی در بین جمعیت
هدف ۵۲میلیون نفر و در حجم نمونه
۶۰هزار نفر در تمامی مراکز اســتانها
مورد مطالعه و از هر استان ۵شهرستان
مورد بررســی قرار گرفت ،نرخ شیوع
اعتیاد 5/39درصــد در بین جمعیت
۱۵الی ۶۴ســال اعالم شد .طبق این
شیوعشناسیبا53/2درصد،ماریجوانا
و مشتقات آن شامل حشیش ،علف و
گل با 11/9درصد ،شیشــه 8/1درصد،
هروئین 7/1درصد و کراک با 3/5درصد
شایعترینموادمصرفیمعتادانهستند
که با توجه به این آمار ،مصرف تریاک
همچنان درصدر موادمخدر است.
Dزهرا نژادبهرام ،عضو هیئترئیسه
شورای شــهر تهران :فضاهای باز در
زمــان زلزله هم برای اســکان و هم
تردد هستند و هم امکانی که بتوانند
مصدومــان را نگه دارنــد .در تهران
بهخصوص در فضای بافت فرسوده فاقد
چنین امکاناتی هســتیم .باید نسبت
به ایجاد فضاهای باز (برای اسکان در
صورت بروز زلزله) اقدام عاجل انجام
شود .کمبود فضاهای خالی بهویژه بافت
فرسوده و حذف نقاط خالی ،هنگام بروز
حادثه مشــکالت فراوانی را در شهر
تهران بهوجود خواهد آورد.
Dاســداهلل قرهخانی ،نماینده مردم
علیآباد کتول در مجلس :انتقال آب
شیرین چشــمههای «جنگل اَبر» به
شهرستان شاهرود مورد انتقاد است.
این تصمیم غیرکارشناسی وزارت نیرو
منجر به نابودی جنگل اَبر و گونههای
گیاهی و جانوری میشــود .متاسفانه
برای انجام این کار ،از رانتهایی استفاده
میکنند که خطر جدی زیستمحیطی
برای جنگل ابر که زیستگاه بسیاری از
گونهها است ،خواهد بود.
Dدکتر سید حســن هاشمی ،وزیر
بهداشــت :تعدادی از بیمارستانهای
کرمانشاه دارای قدمت باالیی هستند،
با این وجــود اقدامات بهداشــتی و
درمانی انجام شــده برای ارائه خدمت
به آسیبدیدگان در زلزله غرب کشور،
قابل قبول بوده اســت .برای بازسازی
بیمارستان «سیدالشــهدا»ی سرپل
ذهاب به حدود ۵۰میلیارد تومان اعتبار
نیاز داریم و لیست نیازها و اعتبارات
موردنیاز بهداشتی و درمانی را به دکتر
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
ارائه خواهم داد.
Dتیمهای جسدیاب تیپ  ۶۵نیروهای
ویژه هوابــرد ارتش با تجهیزات کامل
عازم مناطق زلزلهزده غرب کشــور
شدند .این تیمها برای کاوش دقیقتر
و کشف اجساد وارد منطقه سرپلذهاب
و قصرشیرین شــدند .کار آواربرداری
همچنان توسط یگانهای نظامی حاضر
در منطقه ادامه دارد .راههای ارتباطی
از کرمانشــاه به طرف سرپل ذهاب و
قصرشیرین باز است.
Dمحمد ســاالری ،رئیس کمیسیون
شهرســازی و معماری شورای شهر
تهران :گودبــرداری مجتمع تجارت
جهانی گلدیس بدون عمل به تکالیف
تعیین شــده و بدون دریافت پروانه
اقدام انجام شده که باید این پروژه تا
بررسی مجدد پیوستهای مطالعاتی
متوقف شــود .این پروژه با مساحت
۴۸هــزار متر و  ۷۳طبقــه واقع در
بزرگراه حکیم و کردســتان در دوره
مدیریت شهری گذشته در کمیسیون
ماده  ۵مورد بررســی قــرار گرفته و
شروطی برای اجرایی شدن این پروژه
تعیین شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مکث

ماجرایبلیت ۹میلیونی
هواپیمابهکرمانشاه

به دنبال افزایش قابل توجه تقاضا برای سفر
به استانهای زلزلهزده شــایعهای در فضای
مجازی به وجود آمد که از افزایش قابل توجه
قیمت بلیت هواپیما حکایت میکرد.
یکی از ســایتهای فروش بلیــت حاکی از
رســیدن قیمت بلیت ســفر به کرمانشاه به
۹میلیون تومان بود .این بلیت که برای پرواز
 ۶۲۲شرکت هواپیمایی آســمان در سامانه
فروش بلیت قرار گرفته بود ،برای یک نفر نرخ
۹میلیون و  ۵۵هــزار تومان را اعالم میکرد.
موضوعی که خیلی زود با واکنشهای جدی
مردم در فضای مجازی مواجه شد.
با توجه به نیاز بــه ثبت نام دقیق و کد ملی
خریدار بلیت در ســامانههای رسمی توزیع،
این شائبه به وجود آمد که شاید بازار سیاهی
جدا از دسترســی مــردم به وجــود آمده و
شرکت یا آژانسهای هواپیمایی در آن دخیل
هستند موضوعی که دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی به طور رسمی آن را رد میکنند.
مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو با ایسنا،
درباره تصاویر منتشر شده از فروش این بلیت
در فضــای مجــازی اعالم کــرد :این تصویر
منتشــر شــد که نتیجه آن شناسایی سریع
آژانــس هواپیمایی و جلوگیــری از این نوع
قیمتگذاریها در بازار بــود .آژانس مذکور
هیــچ مجوزی برای فروش بلیت از شــرکت
هواپیمایی آسمان دریافت نکرده بود .به دنبال
این اتفاق شکایات الزم از این آژانس بهعمل
آمد و در حــال حاضر ســازمان هواپیمایی
کشــوری برخورد قانونی با این آژانس را در
دستور کار دارد.

شهری

توضیحاتشهرداری
درباره قرارداد با صدا و سیما

رئیــس مرکز ارتباطــات و امــور بینالملل
شــهرداری تهران در خصوص تذکر یکی از
اعضای شورای شــهر مبنی بر قرارداد صدا و
سیما و شــهرداری تهران توضیحاتی را ارائه
کرد.
امین عارفنیا در گفتگو با ایسنا ،در خصوص
تذکر علیخانی  -نماینده شورای شهر -درباره
انعقاد قراردادی فیمابین شــهرداری و صدا و
ســیما گفت :انعقاد هر گونه قرارداد فیمابین
شهرداری و صدا و سیما را تکذیب میکنم و
آنچه که پیشتر در خصوص آن اطالع رسانی
شده بود مبنی بر انعقاد تفاهمنامهای در قالب
برنامه چهار ساله بوده است.
وی با بیان اینکه تفاهمنامه شهرداری تهران
و سازمان صدا و سیما در حال تنظیم است،
گفت :امیــد داریم با مبادلــه این تفاهمنامه
بین صدا و سیما و شــهرداری تهران ،صدا و
ســیما نقش پررنگتری در ارائه آموزشهای
شهروندی ،ارتقای فرهنگ عمومی ،تبیین و
تشــریح ظرفیتها و فرصتهای شهر تهران
ایفا کند.
پیش از این علیخانی در تذکر پیش از دستور
خود از رفع ممنوعالتصویری شهردار تهران به
علت عقد تفاهم نامه میان شهرداری و صدا و
سیما ابراز خرسندی کرده بود که مدیر روابط
عمومی شهرداری این موضوع را رد کرد.

استان

حفاظت از معماری تاریخی
کالنشهرتبریز

آفتاب یزد  -فالح :شهردار تبریز با اشاره
به این که صیانــت از معماری اصیل ایرانی
و آذری ،از نیازهای مهم شــهر تبریز است،
گفت :پروژه مغازههای سنگی گام ارزشمند
شــهرداری تبریز در حفاظــت از معماری
تاریخی است.
مهندس ایرج شهینباهر در بازدید از طرح
پیــادهراه و احیای جدارههــای مغازههای
سنگی با بیان این مطلب اظهار داشت :طرح
داشماغازالر با همکاری کارشناسان میراث
فرهنگی و پس از مطالعات اساسی ،عملیاتی
شده و با توجه به موقعیت طرح در محدوده
مرکزی شهر گام ارزشمندی در حفاظت از
معماری اصیل تاریخی به شمار میرود.
وی خاطرنشــان کــرد :پیــادهراه معروف
داشماغازاالر ،از مســیرهای تاریخی است
که پیشــتر به ثبت ملی نیز رســیده با این
حــال برخی نابســامانیها زوایــد بصری،
حفاریهــا و انشــعابات پراکنــده ،موجب
مخدوششدن چهره کلی این بافت تاریخی
شده اســت .شــهرداری منطقه ۴تبریز به
منظــور جبران همین نابســامانی با اجرای
مطالعــات معماری ،ســاماندهی و احیای
جدارهها را در این مســیر ۲۰۰متری آغاز
کرده است.
شهینباهر بر لزوم تسریع در اجرای پروژه با
حفظ شاخصهای فنی و کیفی تاکید کرد
و افزود :طرح ،مطابق زمانبندی ارائهشــده
تــا دی مــاه مصادف بــا آغــاز برنامههای
گردشگری ۲۰۱۸تکمیل خواهد شد.

رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک از
عدم پیگیری و در دسترس نبودن گزارشات سازمان
بازرسی کل کشور انتقاد کرد .به گزارش ایلنا ،محمد
علیخانی در بیســت و دومین جلســه شورای شهر
تهران در تذکر پیش از دســتور خود به گزارشهای
سازمان بازرسی کل کشــور درباره شهرداری تهران اشاره کرد و
گفت :سازمان بازرسی کل کشور طی سالهای گذشته گزارشات
متعددی از تخلفات صورت گرفته در مجموعه شهرداری تهران

مدیرانمتخلفهمچناندرپستهایارشدشهرداریحضوردارند

به شهرداری و شورای شــهر ارسال کرده است اما
بخشــی از این گزارشات که در دوره قبل به رئیس
شــورای شهر ارسال شده قابل دسترس نیست ،لذا
چون این گزارشــات برای پیگیری به شورای شهر
ارســال شده اســت باید مجددا جمعآوری و مورد
رســیدگی قرار گیرد .او ادامه داد :بخش دوم این گزارشــات که
موجود و دسترســی به آن ممکن اســت حاکی از بروز تخلفات
اســت ولی این تخلفات پیگیری نشده و مدیرانی که نامشان در

گزارشهای سازمان بازرسی آمده همچنان در مدیریتهای ارشد
حاضر هســتند .این عضو شورای شهر در ادامه خطاب به هیئت
رئیسه شورا افزود :از هیئت رئیسه خواسته میشود اقدامات الزم
را برای پیگیری و کشف این گزارشات از دسترس خارج شده به
عمل آورند و شهرداری تهران نیز گزارشات سازمان بازرسی کل
کشور را بین سالهای  90تا  96رسیدگی کرده و پیگری قانونی
کنند تا از تضییع حقوق شــهروندان جلوگیری شده و با مدیران
متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

دو مقام هالل احمر در گفتگو با آفتاب یزد پاسخ دادند

چرا رسیدگیبه زلزلهزدگان ُکند است؟
آفتاب یزد – گروه اجتماعی :فضای مجازی پر شده
از فیلمهایی که از توزیع ناعادالنه اقالم ضروری بین
حادثهدیدگان اســت .مردم از ایــن که هنوز اقالم
ضروری و اساسی به دستشــان نرسیده ناراحتند
و گلهمند .از ســوی دیگر عکسها نشان میدهد
اقالمی تاریخ مصرف گذشته هم در توزیعها وجود
داشته است .این ابهامات باعث شده که مردم دیگر
اســتانها به صورت خودجوش کمکهایشان را به
منطقه زلزلهزده ببرند تا اطمینان حاصل کنند که
کمکهایشان مســتقیم به دست کرمانشاهیهای
داغدار رسیده است .اما چرا کمکها اینگونه توزیع
شدند و هنوز هم هستند کسانی که در سرمای بین
صفر تا 05درجه سانتیگراد شب را روی زمین بدون
چادر و حفاظی به صبح میرسانند.
شایعاتبیشترازواقعیتهاست

اســت ،توضیح میدهد:
«هاللاحمــر مســئول
توزیع آب و موادخوراکی
نیست و این کمکهای
مردمــی اســت .مگــر
هاللاحمر مسئول توزیع
اقالم غذایی است؟»
وی در پاســخ بــه این
سئوال که چرا هاللاحمر
از مــردم میخواهد که
کمکهــای خــود را از
طریق این ســازمان به
مناطــق حادثهدیــده
بفرستند؟میگوید«:یکی
از مشکالت ما هم همین
اســت که برخی راســا
تصمیم گرفتند که به این
منطقه موادغذایی ببرند
و توزیع کنند .شــما چه
مدرکی دارید دال بر این
که آن آبها را هاللاحمر توزیع کرده است؟ مشکل
داده در آنجا به
این است که بیشــتر از اتفاقات رخ 
شایعات دامن زده میشود .هاللاحمر کمکهایی را
قبول میکند که حداقل سه ماه تاریخ استفاده داشته
باشد .شــما انبارهای هاللاحمر در محل حادثه را
ببینید اگر یک قلم جنس تاریخ گذشته بود یا تاریخ
مصرف کمتر از سهماه داشت حق با شماست».

مرتضی مرادیپور ،مســئول سازماندهی داوطلبان
هالل احمر در گفتگو بــا آفتاب یزد میگوید« :در
حال حاضر مقام معظم رهبری دســتور دادند و ما
کمکهای نقدی و غیرنقدی مــردم را جمعآوری
میکنیم و وسایلی که فاسدشدنی و مستعمل هست
را قبول نمیکنیم .اما بقیه را جمعآوری کرده و به
مرور به منطقه حادثهدیده ارسال میشود».
وی با اشــاره به پوشاک مســتعمل میافزاید« :ما
امکانات ضدعفونی نداریم و به همین دلیل پوشاک
مستعمل را قبول نمیکنیم .اما قاعدتا اهدای پوشاک
مستعمل هم درست نیســت .البته برخی وسایل
مستعمل را قبول میکنیم مانند هیتر برقیو»...
فیلمهایــی کــه از منطقه زلزلهزده غرب کشــور
کسی از عملیات جستجو و نجات نپرسید
منتشر میشــود نشان از
فیلمهایی کــه از منطقه
توزیــع ناعادالنه وســایل مرتضــی مردایپور :صــد در صد حادثهدیده غرب کشــور
و خوراکیهــا دارد .بــه کمکهــای خودجــوش میتواند در فضای مجازی دســت
همین ســبب اســت که مشکلساز باشد .یکی از مشکالت و به دست میشود ،حکایت
برخــی از مــردم ،راســا علل بینظمی که در این مناطق بهوجود از آن دارد کــه توزیــع
تصمیــم میگیرنــد که میآید این اســت که مردم بهصورت اقالم ضــروری به کندی
کمکهــای خــود را به
صورتمیگیرد .شــاهین
خودجوش کمکهایشان را به منطقه
فتحی ،معــاون عملیات
دســت حادثهدیــدگان
زلزلهزده میبرند
زمینلــرزه برســانند.
سازمان امداد و نجات در
مرادیپــور در اینبــاره
این مورد به روزنامه آفتاب
میگوید« :صددرصد کمکهای خودجوش میتواند
یزد میگوید« :ما دو وظیفه به عهده داریم؛ یکی از
مشکلساز باشد .یکی از مشکالت و علل بینظمی
آنها جستجو و نجات است که هیچ کس در این
که در این مناطق به وجود میآید این است که مردم
مدت از این وظیفه چیزی نپرسید .خوشبختانه این
به صورت خودجوش کمکهایشــان را به منطقه
وظیفه را به سرعت انجام داده و دیروز آن را به پایان
بردیم .دیروز عملیات جستجو و نجات تمام شد».
زلزلهزده میبرند».
مسئول سازماندهی داوطلبان هالل احمر در پاسخ
وی با اشاره به این که دومین وظیفه ما هم اسکان
به این سئوال که چرا اقالم مورد نیاز حادثهدیدگان
اضطراری و تغذیه است ،میافزاید« :جلو ماشینها
را گرفتهاند و بخشی از این اقالم را بردهاند».
به درســتی و در شــرایطی برابر و مناسب توزیع
معاون عملیات ســازمان امداد و نجات در پاســخ
نمیشــود؟ تاکید میکند« :شرایط بحرانی است و
به این که گفته میشــود افرادی که در روستاها
هالل احمر فقط متولی امداد و نجات نیست .امنیت
امکاناتی به آنها نرسیده بود ،اقدام به چنین کاری
و مباحث دیگر هم در این میان وجود دارد».
کردند ،میگوید« :این خیلی مشخص نیست .اگر
وی درباره عکســی کــه در شــبکههای مجازی
واقعا نظم وجود داشــت و امنیت تامین میشد ما
منتشر شــده و نشان میدهد تاریخ برخی آبهای
سهشنبه (دیروز) بعدازظهر حادثهدیدگان را اسکان
توزیع شده در منطقه زلزلهزده مربوط به سال 92

کمکهایشــان را به هاللاحمر آوردنــد .اما در
میدادیم و تغذیه را شروع میکردیم .ولی متاسفانه
این مــورد باید بگویم که مردم باید شــان مردم
این مقوله کمی شــرایط را دشــوار کرد .در حال
آســیبدیده را رعایت کننــد و جنسهای کهنه
حاضر خودروهای امدادی هاللاحمر اقالم مناسبی
خود را اهدا نکنند .از بهترین وســایل اهدا کنند.
را در سرپلذهاب و منطقه ثالث باباجانی و ...بردند
پتو ،موکت و موادخوراکی که حداقل 3ماه تاریخ
ولی شرایط با مشکل روبهرو بود االن این خودروها
مصــرف دارند را اهدا کنند .مــا حتی پتویی که
در آن مناطق زمینگیر هستند .امیدواریم بتوانیم
یکبار استفاده شده را نمیتوانیم اهدا کنیم .بهتر
توزیع را درست انجام دهیم .ما مشکلی برای توزیع
است مردم با هاللاحمر تماس بگیرند تا مشخص
نداریم .چادر ،پتو ،والور و ...به اندازه کافی در منطقه
شود که چه نوع جنســی بیاورند زیرا هاللاحمر
هســت و مازاد آن را به روســتاها میفرستیم اما
فرآیند مشخصی در این مورد دارد».
مشکالت پیش روی ما کمی عملیات را کند کرده و
معاون عملیات ســازمان
انشاءاهلل امروز (چهارشنبه)
اســکان را تمــام کرده و شــاهین فتحی :اگر واقعا نظم وجود امداد و نجات با اشــاره به
عملیات تغذیه اضطراری داشــت و امنیــت تامین میشــد کمکهایی که مردم خود
بــه مناطــق حادثهدیده
را شروع کنیم».
مــا سهشــنبه (دیــروز) بعدازظهر
میبرنــد ،میگوید« :این
فتحی به این ســئوال که
حادثهدیدگان را اســکان میدادیم
روند کار ما را بسیار مشکل
روستا یا دهستانی وجود
و تغذیــه را شــروع میکردیم .ولی
میکند زیرا انتخابهای
دارد که هاللاحمر به آنجا
متاســفانه این مقوله کمی شرایط را
ســلیقهای و تنوع توزیع
نرفته باشد؟ پاسخ میدهد:
«به زعم نیروهای عملیاتی دشوار کرد
صورت میگیرد .توزیع ما
به شکل یکســانی است.
ما مناطق مورد نظر بازدید
وقتــی این چادرها ،پتوها و ...تنوع توزیع و موجب
شده و کمکهایی که نیاز بوده انجام شده .اما چون
نارضایتی میشود».
بخشی از منطق ه حادثهدیده کوهستانی است ،کار
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال که چرا شــأن
کمی ســخت است .مردم با شــماره  112تماس
حادثهدیدگان در توزیع اقالم رعایت نمیشــود؟
میگیرند و مناطقی را اعالم میکنند ما به سرعت
میگوید« :ما مسئول توزیع آب نیستیم و آبرسانی
به آنجا میرویم و اگر امدادرســانی نشــده باشد،
را به عهده نداریم .اما در پاســخ سئوال شما باید
امدادرسانی را شــروع میکنیم .مثال دو روستا به
بگویم در هیچ کدام از عکسها نمیبینید که کسی
ما اعالم شد و وقتی ما به آنجا رفتیم امدادگران در
با لباس هاللاحمر بدون رعایت شأن افراد اقالم را
آنجا مشغول فعالیت بودند .اگر کسی با این شماره
توزیع کند یا اقالم را پرتاب کند».
منطقهای را اعالم کند ما در اســرع وقت به آنجا
فتحــی با تاکید مجدد بر این که مردم اقالم کهنه
خواهیم رفت چون بالگردهای ما در منطقه هستند
خود را اهــدا نکنند ،میافزاید« :پس از اســکان
و به سرعت میتوانیم به این مناطق برویم».
عملیات تغذیه اضطراری 72ساعته توزیع میشود.
وی با اشــاره به کمکهای مردمی تاکید میکند:
ما در بحرانها مشکلی نداریم و چون تجربه داریم
«کمکهای مردمی اصال نمادین نیســت به این
ولی باید شرایط برای نیروهای ما مهیا شود».
دلیــل که قبــل از این که ما اعــام کنیم مردم

وزیر آموزش و پرورش:

12دانشآموز در زلزله جان خود را از دست دادند

وزیرآمــوزش و پــرورش در نشســت
خبری گفت :اطالع رسانی ناقص برخی
رســانهها از صندوق ذخیره فرهنگیان،
باعث كاهش ارزش سهام سهامداران در
بورس شده است.
به گزارش مركز اطالع رســانی و روابط
عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش،
ســیدمحمد بطحایــی اظهــار كرد:
جانباختن تعدادی از هموطنان بر اثر
وقوع زلزله در غرب كشــور را تسلیت
میگویم و آرزوی ســامتی و شــفای
عاجل برای مصدومان این حادثه دارم .براســاس
آخرین آمار ،متاســفانه 12نفــر از دانشآموزان
نیز در این زلزله جان خود را از دســت دادهاند و
تعدادی از فرهنگیان نیز مصدوم شدهاند.
راه اندازی سامانه انتخاب مدیران شایسته
از دی ماه

وزیرآمــوزش و پرورش ارتقای كیفیت آموزش و
پرورش را منوط به شایسته ساالری در انتخاب و
انتصاب مدیران مدارس دانست و خاطرنشان كرد:
یكی از مولفههای مهمی كه می تواند كیفیت را
در نظــام تعلیم و تربیت محقق ســازد انتصاب
مدیران شایسته اســت ،بنابراین اخیرا فراخوانی
از طریق ســایت اطالع رسانی وزارتخانه منتشر
كردیم تــا فرهنگیان و صاحب نظران ،ایده های
خود را درخصوص نحوه طراحی سامانه انتخاب
مدیران شایسته ارائه دهند.

تماس تلفنی وزیر با آموزش و پرورش كرمانشاه

وزیرآموزش و پرورش با توجه به اهمیت موضوع
حادثه زلزله كرمانشاه حین انجام برنامه نشست
خبری به صــورت زنده با مدیــر كل آموزش و
پرورش كرمانشاه ارتباط بر قرار كرد و خبرنگاران
را در جریــان آخرین وضعیــت حادثه دیدگان
قرار داد.

وی پس از گفتگــوی تلفنی با محبی ،مدیركل
آمــوزش و پرورش كرمانشــاه از جــان باختن
12دانشآموز و زخمی شــدن 20فرهنگی خبر
داد و خاطرنشان كرد44 :واحد آموزشی در استان
كرمانشــاه كامال تخریب شده كه اغلب قدیمی
بودهاند ،مدارس نوساز خوشبختانه دچار آسیب
نشــدهاند .با دو نوبته كردن مدارس و اســتقرار
كانكس مشــكل فضای آموزشــی را در مناطق
آسیب دیده رفع میكنیم و به زودی پیگیر جذب
اعتبارات الزم جهت بازســازی مدارس تخریب
شده خواهیم بود.
اعزام تیمی به مناطق زلزلهزده

وی از اعزام تیمی متشــكل از مدیران و معاونین
حوزه ســتادی برای بررســی وضعیت مدارس
آســییب دیده در مناطــق زلزلــهزده خبر داد
و گفــت :آنچه مهم اســت صحت و ســامت
دانشآموزان است بنابراین مدارسی كه ساختمان
آنها كوچكترین آسیبی دیده باشند تا اطمینان
كامل از بیخطر بودن آن از ورود دانشآموزان به
مدرسه جلوگیری میكنیم.
وی ادامه داد :منتخبان فرهنگیان عضو صندوق بر
روند عملكرد صندوق ذخیره و همچنین نظارت
بر عملكرد را برعهده دارند.
عضو كابینه تدبیر و امید ،تغییر و تحول اساسی
در ساختار شــركتهای زیرمجموعه صندوق را

ضروری دانست و افزود :با این تغییرات و
اصالح ساختارها زمینه سوء استفاده در
صندوق از بیــن می رود و ارزش افزوده
نیز تقویت می شود.
وی اطــاع رســانی ناقــص برخــی
رســانهها را عامل كاهش ارزش سهام،
ســهامداران ،صندوق ذخیره فرهنگیان
در بورس دانســت و خاطرنشــان كرد:
در جریان مشــكالتی كه برای صندوق
ذخیره فرهنگیــان پیش آمد جفاهایی
صــورت گرفــت اما علیرغــم وضعیت
ســخت اقتصادی ،در ســالهای 74تا  ،95نرخ
بازده ســهم اعضا حــدود 17.5درصد بوده و در
برخی شركتهای زیر مجموعه صندوق ذخیره
فرهنگیان داراییها تا 4برابر افزایش یافته است.
اطالعرسانی ناقص گاهی اوقات ارزش شركتهای
زیرمجموعــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیان را
25درصد در بورس كاهش داده است.
برخورد با تنبیه دانش آموزان

وزیر آموزش و پرورش گفت :تنبیه بدنی و زبانی
را هیچ گونه بهانهای توجیه نخواهد کرد .لطمهای
که با تنبیه بدنی و تحقیر زبانی انجا م می شود،
از ذهــن دانش آمــوز هرگز نمــی رود .مدیران
مدارس ،مسئول مســتقیم این موضوع هستند.
مواردی هم به واحد بازرسی میآید ،اشد مجازات
خواهد داشت و پیگیری حقوقی میشود.
وی بیان کرد :در مواجهه با آسیبهای اجتماعی
آموزش و پرورش نمیتوان آن را به صفر برسانیم.
اما برای نمونه ،خطــرات را در فضای مجازی به
دانشآموز و خانوادهها هشدار میدهیم .آموزش
و پرورش نباید به دلیل اعتیــاد در مظان اتهام
قرار گیرد .زیاد شدن اعتیاد به هزار عامل بستگی
دارد .آموزش و پرورش سهم و تاثیر قابلی دارد اما
نباید همه تقصیرها را به گردن معلمها و آموزش
و پرورش انداخت.

گالیهمسجدجامعی
ازنفوذفاضالببیمارستانی
به منابع زیرزمینی

عضو شــورای شهر تهران بر ضرورت اطمینان
بخشــی نســبت به ســامت آب شــرب در
تهران تاکید کــرد .به گزارش ایســنا ،احمد
مسجدجامعی در جلسه شورای شهر تهران پس
از استماع گزارش مدیرعامل آبفا با بیان اینکه
امروز جای خالی اطمینان بخشی نسبت به آب
شرب تهران احساس میشود ،گفت :در گذشته
مردم در خصوص میزان نیترات در آب احساس
نگرانی میکردند .البته ما در آن زمان نمیگفتیم
که منبع این گزارشهایمان کجاست؟ اما حاال
میگوییم که سازمان استاندارد اعالم کرده بود
که میزان نیترات در آب هشــت منطقه تهران
باال است که بیان این مسئله در شورا حساسیت
عمومی ایجاد کرد و البته بعد از الحاق آب سد
ماملو به شبکه آب تهران این موضوع مرتفع شد.
وی با بیان اینکه باید اطمینان بخشی نسبت
به آب شــهر از طریق نهاد مستقلی ادامه یابد،
گفت :یکی از مهمترین دالیل فرونشستهای
زمین نفوذناپذیری آب و بارندگی در شهر است
کــه خیابانها ،کوچهها ،پشــت بامها و حتی
کانالهای آب روددرهها نیز نفوذناپذیر هستند
و باید در تصمیم گیری مدیریت شــهری نگاه
اصالحی در این موارد دیده شود تا بارندگی از
طریق چاههای جذبی به منابع زیرزمینی انتقال
یابد .مسجد جامعی همچنین از نفوذ فاضالب
بیمارستانی به منابع زیرزمینی و حتی فاضالب
شــهری گالیه کرد و آن را بســیار خطرناک
دانســت و گفت :الزم اســت مدیرعامل آبفا
گزارشی در این خصوص ارائه کند.

