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اجتماعی

آخرین تعداد مبتالیان به  HIVدر کشور
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:
بر اساس آخرین آمار موجود تا پایان سال  1396در مجموع  37هزار و  650فرد مبتال
به  HIVدر کشور شناسایی ،ثبت و گزارش شده است که  83درصد آنان را مردان و
17درصد را زنان تشکیل میدهند.به گزارش ایرنا  51درصد موارد ثبت شده  HIVدر
گروه سنی  21تا  35سال هستند.

گزارش

دستهگلی که وزارت نیرو به آب داد

روزگار تار رودخانه «تیره»
ِ

رودخان��ه تی��ره یک��ی از رودخانهه��ای مهم
شهرستان دورود است که سالهاست در بستر
دشت سیالخور و شهرستان دورود جریان دارد.
رودخانه تیره از سرش��اخههای رودخانه سزار و
در پی آن رودخانه دز است .اما این روزها رودخانه
«تیره» روزگار تیرهوتاری را سپری میکند؛ بستر
رودخانه خشکشده و آبزیان آن در گودالها و
آبگیرهای گلآلود باقیمان��ده ،جان میدهند.
رودخانه تیره حاال دیگر به یک رودخانه فصلی
تبدیلشده که تنها در ایامی از سال آب دارد و از
اوایل تابستان رو به خشکی میرود و با دستانی
خالی از آب قتلگاه صدها هزار ماهی میشود .به
گزارش مهر ،امسال نیز مسئوالن از همان ابتدای
تابستان از خشک شدن کامل رودخانه تیره تا
پایان تیرم��اه خبر دادند و ح��اال این رودخانه
روزهای خشک خود را در تابستان طی میکند
و درعینحال با مرگ صدها هزار ماهی ش��اهد
فاجعهای زیستمحیطی نیز است.
فاجعهزیستمحیطی

نکته قابلتأملی که شاید عامل اصلی وقوع این
فاجعه زیستمحیطی در رودخانه «تیره» باشد،
دستهگلی است که وزارت نیرو در احداث  ۲سد
بر روی یک حوضه آبریز ،به آب داد .احداث دو
سد کمال صالح در استان مرکزی و سد مروک
در لرستان بر روی حوضه آبریز رودخانه «تیره»،
س��طح این حوضه آبریز را بهشدت کاهش داد.
حاال با عدم رهاس��ازی حق آبه زیستمحیطی
رودخان��ه «تی��ره» دورود از س��د کمال صالح
استان مرکزی ،این رودخانه در ابتدای تابستان
بهسرعت خش��ک میشود.سد کمال صالح در
حالی در س��ال  ۸۴کلنگ زنی شد که دو سال
قبل از آن سد مروک آغازشده بود و متولیان امر
باید از همان روز به این موضوع میاندیشیدند که
قرار است چگونه سد  ۱۳۰میلیون مترمکعبی
م��روک در پاییندس��ت س��د  ۱۲۰میلی��ون
مترمکعبی کمال صالح پر ش��ود و درعینحال
خطری متوجه زیستگاههای پاییندست این دو
سد یعنی رودخانه «تیره» نشود.
حق «تیره» را ندادند

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه عالوه بر س��هم ۲۰
میلیون مترمکعبی که باید س��د کمال صالح
بهعنوان حقابه به س��د مروک لرس��تان بدهد،
باید سهم  ۱۰میلیون مترمکعبی محیطزیست
منطقه نیز اختصاص داده ش��ود ،موضوعی که
باگذش��ت س��الها از این ماجرا تاکنون تحقق
پیدا نکرده اس��ت و حاال ش��اید باید مسئوالن
حفاظت محیطزیست لرستان ،آب منطقهای
لرستان ،نمایندگان مردم در مجلس و مجموعه
مدیریت ارش��د استان با اقدام قانونی نسبت به
دریافت حقابه لرستان اقدام کنند.مهرداد فتحی
ط زیست لرستان
بیرانوند مدیرکل حفاظت محی 
در این رابطه گفت :به دلیل خشکس��الیهای
چند سال اخیر دبی رودخانه «تیره» بهشدت
کاهش پیداکرده اس��ت و معموالً در این فصل
سال و با توجه به خشکسالیهای اخیر بهطور
کامل خشک میشود.وی بابیان اینکه با توجه
به گودالها و آبگیرهای موجود در مس��یر این
رودخانه آبزیان و باألخص ماهیان در آنها تجمع
پیدا میکنند ،تصریح کرد :براثر تبخیر آب این
گودالها و بعض ٌا برداشتهای غیرمجاز ،حیات
آبزیان موجود در آنها بهشدت در معرض تهدید
قرار میگیرد و باعث مرگومیر آنها میشود.
ط زیست لرستان ادامه
مدیرکل حفاظت محی 
داد :امسال هم مانند سنوات گذشته با همکاری
ادارات محیطزیست ،آبفا ،آبفار و دوست داران
محیطزیست و با توجه به امکانات شهرستان
و اس��تان اقدام به انتقال دهها هزار قطعه از این
ماهیها به پشت س��دها و رودخانههای جاری
شهرستان دورود شد.
علت خشکی رودخانه تیره دورود چیست؟

خبرتلگرامی
 Dریی�س کمیس�یون شهرس�ازی و
معماری شورای شهر تهران از تشکیل
جلس�ه مش�ترک مدیری�ت ش�هری
و قوهقضایی�ه در خص�وص بررس�ی
پروندههای تخلفات ساختمانی از جمله
پرونده پاالدیوم خبر داد.

مکث

عضو کانون شوراهای اسالمی کار:

یک کارگر شاید نتواند یک بار
در ماه هم گوشت بخرد

عضو کان��ون عالی ش��وراهای اس�لامی کار
ضم��ن اب��راز نگران��ی از وضعی��ت س��ازمان
تامین اجتماعی کش��ور گفت :سازمان تامین
اجتماعی  3میلیون و  800هزار بازنشس��ته
را تحت پوش��ش خود دارد که ماهانه حدود
 4000میلی��ارد تومان به این قش��ر پرداخت
میکند و متاس��فانه میزان بیمه بیکاری هم
در حال نزدیک ش��دن به میزان مبلغی است
که به بازنشس��تگان پرداخت میش��ود.علی
اصالن��ی در گفت و گو با ایس��نا تصریح کرد:
در وضعیت کنونی یک کارگر شاید نتواند یک
بار در ماه هم گوشت خریداری کند .بنابراین،
این فاصله خط فقر و تورم یک معضل بسیار
ب��زرگ ایجاد کرده اس��ت؛ اگر فکری به حال
این نشود رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار
و بیکاری بیشتر خواهد شد .این عضو کانون
عالی شوراهای اسالمی کار در خصوص خط
فقر نیز اظهار کرد :پیش از آغاز سال  97خط
فقر در شهرهای بزرگ  2میلیون و  800هزار
تومان تا  3میلیون و  500هزار تومان در نظر
گرفته ش��د و این در حالی است که کارگران
یکمیلی��ون و  200ه��زار تومان دس��تمزد
میگیرن��د؛ این فاصله را کارگ��ر چگونه باید
جبران کند؟

دولت

واکنش وزارت بهداشت
به یک تخلف
دربرخیبیمارستانها

مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان
معاون��ت درمان وزارت بهداش��ت نس��بت به
اخب��اری مبنی ب��ر ارجاع برخ��ی بیماران به
خارج از بیمارستان برای تهیه دارو ،تجهیزات
و ملزومات پزش��کی در حوزه بستری واکنش
نش��ان داد .علیرضا عس��گری در گفتوگو با
ایس��نا ،در این باره گفت :با آغاز طرح تحول
نظام سالمت ،فرستادن بیمار یا همراهش به
خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات
و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان در
بیمارس��تانهای دولتی ممنوع ش��د و آنقدر
روی این موضوع حساس��یت وجود داش��ت
که حتی اگر تخلفی در این زمینه مش��اهده
میش��د تا پای استعفای مس��ئول آن مرکز
درمانی هم پیش میرفتیم .وی با بیان اینکه
با فراگیر شدن این اقدام در سایر بیمارستانها
اع��م از خصوص��ی ،عمومی غیر دولت��ی و...
همچنان با همان ش��دت بر اجرای آن تاکید
میکنیم،افزود :البته اخیرا جوی ایجاد شده
بود و این ش��ائبه پیش میآمد که از آنجایی
که پرداختهای سازمانهای بیمهگر به موقع
انجام نمیشود و متعاقب آن مراکز درمانی هم
به شرکتهای تجهیزاتی و دارویی بدهی دارند
و دچار مشکل میش��وند ،برخی میتوانند از
این فضای گلآلود استفاده کرده و اجازه دارند
که بیماران را برای تهیه تجهیزات و ملزومات
پزشکی مورد نیازشان به خارج از بیمارستان
بفرس��تند .این درحالیست که این کار تخلف
اس��ت و این موض��وع همچنان م��ورد تاکید
جدی وزارت بهداشت ،شخص وزیر بهداشت و
سیستم درمان کشور است و به هیچوجه نباید
بیمار در حوزه بستری برای تهیه ملزومات و
داروهای مورد نیازش به خارج از بیمارس��تان
ارجاع شود.

دولت

نمایندهمجلس:

 30میلیونزنایرانیازچادر
استفادهمیکنند

عضو کمیس��یون صنایع مجلس میگوید در
ش��رایطی که ۳۰میلی��ون زن ایرانی از چادر
اس��تفاده میکنند ،تنها حدود ۵میلیون متر
مربع پارچه چادری در کشور تولید میشود.
ن��ادر قاضیپور در گفتوگو ب��ا خانه ملت با
انتقاد از میزان پایین تولیدات پارچه چادری،
اظهار کرد :بر اساس اعالم نیازی که از سوی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت اعالم ش��ده
است با توجه به اس��تفاده حدود 30میلیون
بانوی ایرانی از چادر ،رقمی معادل 90میلیون
متر مربع پارچه چادری نیاز کش��ور اس��ت.
نماین��ده م��ردم ارومیه در مجلس ش��ورای
اس�لامی افزود :از سوی دیگر بر اساس اعالم
انجمن صنفی کارفرمایان نساجی ،نیاز کشور
به پارچه چادری 68میلیون متر مربع اس��ت
ک��ه در هر ص��ورت و صحیح ب��ودن هر یک
از ای��ن آمار تولیدات کش��ور ب��ه هیچ عنوان
کفایت نمیکند.

در پی شعله ور ش��دن دوباره آتش در هور العظیم
(هور الهوی��زه) وزارت منابع آب ع��راق کمکهای
بین المللی برای خاموش��ی آن درخواس��ت کرد.به
گ��زارش ایرنا ،وزارت منابع آب عراق روز دوش��نبه
با ص��دور اطالعی��های از س��ازمانهای بین المللی
ذیربط خواس��ت برای خاموش ک��ردن آتش هور و نجات جان
س��اکنان آن به بغداد کمک کنند .در این اطالعیه آمده است:
اخیرا آتش سوزیهایی در بخشهای شمالی هور الهویزه که از

عراق برای خاموش کردن هورالعظیم کمک بین المللی خواست

س��رمایههای میراث جهانی و نخستین مرکز ثبت
ش��ده در توافقنامه رامسر بشمار میرود ،رخ داده
است.وزارت منابع آب عراق ،خشکسالی بی سابقه،
کاهش بارندگی و افت ورودی آب به هور را بویژه
در س��الجاری از عوامل مهم آتش سوزی در هور
دانس��ت.در این اطالعیه از س��ازمانهای بین المللی و عراقی
خواس��ته شده است ورود به این موضوع و ارائه کمکهای الزم
برای نجات س��اکنان ،تامین آب شرب و مواد غذایی مورد نیاز

جزئیات طرح جدید سربازی

آن��ان و نیز تامین علوفه دامها در این مناطق ش��ده اس��ت تا
دامن��ه ضرر و زیان آن��ان کاهش یاب��د.وزارت منابع آب عراق
همچنین خواس��تار همکاری میان ایران و عراق برای افزایش
ورودی آب به منطقه و کاهش مش��کل خش��کی آن ش��د.این
اطالعیه درحالی است که هفته گذشته نیروی هوافضای سپاه
پاس��داران انقالب اسالمی ایران بشکل داوطلبانه و پس از طی
مراح��ل هماهنگ��ی با ط��رف عراقی ،آتش در ه��ور العظیم را
خاموش کرد.

بسیجی به ایسنا گفته است« :بر اساس این طرح جوانان به صورت داوطلب به
س��ربازی رفته و حقوق دریافت میکنن��د و افراد خود محل خدمت را انتخاب
میکنند و دوره آن بین دو تا پنج سال است».
ابوالفضل ابوترابی بیان کرد« :بر اس��اس این طرح ،اف��راد به صورت داوطلبانه
به خدمت س��ربازی میروند و با انگیزه دوران س��ربازی خود را طی میکنند.
همچنین س��ربازان بر اس��اس قوانین وزارت کار حقوق دریافت خواهند کرد.
مناب��ع درآمدی حقوق این افراد از کس��انی که قصد دارند به خارج از کش��ور
بروند یا کاندیدای انتخابات ش��وند ،یا کارمند ش��وند تامین میش��ود .این سه
گروه باید سه برابر حقوق افرادی که به سربازی میروند پول پرداخت کنند».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس تصریح کرد« :متاسفانه ما
بدترین نوع سربازی را در دنیا اجرا میکنیم .در بین هشت کشوری که سربازی
در آنها اجباری اس��ت تنها در کش��ور ما بیش از یک س��ال و نیم باید خدمت
اجباری انجام شود ،در سایر کشورها یک سال است ».ابوترابی خاطرنشان کرد:
«اجباری بودن س��ربازی باعث میش��ود تا س��رباز تحت تاثیر مشکالت روانی
قرار بگیرد و حتی دست به خودکشی یا فرار بزند».

یکی از نمایندگان مجلس از طرحی جدید برای خدمت سربازی
خبر داده که نام آن «داوطلب بسیجی» است .به گفته وی
این طرح الگوبرداری از اقدام سپاه برای جذب نیرو در شهرهای مرزی است.
برای اطالع از جزئیات طرح مذکور این گزارش را بخوانید

اطالعی نداریم!

در شرایطی که س��ربازی اجباری تبدیل به مسئلهای مهم برای جوانان کشور
ش��ده و با آینده آنها گره خورده اس��ت ،به نظر میرس��د در ص��ورت اجرایی
ش��دن چنین طرحی اوضاع برای واجدین ش��رایط بهتر پیش خواهد رفت .اما
ب��ا این حال باید دید این طرح براس��اس وضعیت فعلی کش��ور ت��ا چه اندازه
ب��ه مصلح��ت جامعه خواهد ب��ود .آفتاب یزد نیز برای بررس��ی بیش��تر طرح
داوطلب بس��یجی و این مس��ئله که با توجه به ش��رایط فعلی کشور آیا چنین
طرحی امکان تصویب را خواهد داش��ت و اساس��ا تا چه اندازه به صالح ایران
خواه��د بود ،با اعضای کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس
توگو پرداخت .اما علیرغم اظهارات ابوالفضل ابوترابی مبنی بر مطرحشدن
به گف 
این موضوع در کمیسیون امنیت ،اعضای این کمیسیون از آن اظهار بیاطالعی
کردن��د! برهمین اس��اس به نظ��ر میرس��د راه درازی تا بررس��ی طرح فوق
وجود دارد.
آفت�اب ی�زد -گ�روه اجتماع�ی:
س��ربازی به دورهای اطالق میش��ود
که مردان یا زنان ب��رای مدت زمانی
مش��خص ب��ه خدمت ارتش کش��ور
خود در میآیند .مدت زمان خدمت،
اجب��اری یا اجباری نب��ودن و حضور
زنان س��رباز در کشورهای مختلف به
اَش��کال مختلف اجرا میشود .مثال با
اینکه در بیشتر کشورها تنها مردان به
س��ربازی میروند اما در کشور کوبا زنان نیز همپای مردان باید
به خدمت اجباری بروند .برخی کشورها نیز خدمت سربازی را
اجباری ندانسته و به صورت داوطلبانه جوانان را در بیشتر مواقع
ب��ا حقوقهای باال به خدمت ارتش خود در میآورند .همچنین
کش��ورها برای مشموالن س��ن خاصی را نیز در نظر میگیرند
که بر این اس��اس سن افراد واجد شرایط الزم برای پیوستن به
خدمت سربازی غالبا  18سالگی به بعد تعیین شده است .با این
حال علیرغم اجباری بودن س��ربازی در برخی کشورها ،برخی
از افراد به دالیلی چون بیماریهای جس��می یا روانی و برخی
مسائل دیگر از خدمت معاف میشوند.

متاسفانه ما بدترین نوع سربازی را در
دنیااجرامیکنیم.دربینهشتکشوری
ک�ه س�ربازی در آنه�ا اجباری اس�ت
تنها در کشور ما بیش از یکسال و نیم
بای�د خدم�ت اجب�اری انجام ش�ود،
در سایر کشورها یک سال است

سربازی در ایران

سال  1303هجری شمس��ی بود که در ایران سربازی عمومی
ب��رای مردان باالی  18س��ال به ص��ورت امری اجب��اری وارد
قانون ش��د .رضا شاه در آن س��ال الیحه خدمت اجباری نظام
وظیفه را تقدیم مجلس ش��ورای ملی کرد و با وجود موافقان
و مخالف��ان زیاد در نهایت قانون نظام اجباری که مش��تمل بر
سی و شش ماده بود خرداد ماه  ۱۳۰۴تصویب شد .قانونی که
صراحتا میگوید گذراندن دوره سربازی برای تمامی مشمولین
اجباری است.
برخی از افراد خدمت در نیروی نظامی کش��ور را جانفش��انی
در راه وطن دانسته و این کار را اقدامی مقدس برمیشمارند.
با توجه به قانون مربوط به سربازی اجباری در کشور ،موانعی
بر سر راه مشمولینی قرار دارد که این دوره را به پایان نرسانده و
از انجام خدمت سربازی هم معاف نشده باشند .همین موضوع
آنه��ا را در انج��ام هرگونه خدمات دولتی ،خروج از کش��ور و
استفاده از برخی خدمات شهروندی باز میدارد .وجود چنین
قوانین س��ختگیرانهای درخصوص پس��ران جوان��ی که بنا به
دالیلی از رفتن به سربازی امتناع کرده و گاهی پس از ثبتنام
در خدم��ت ،خود را تبدیل به س��رباز ف��راری میکنند باعث
شده تا آنها دس��ت به هر کاری برای دریافت گواهی معافیت
از خدم��ت بزنند .از طالقهای س��وری والدی��ن آنها گرفته تا
دریافت گواهیهای جعلی پزش��کی .فوتبالیس��تها نیز برای
فرار از س��ربازی تا به حال با حواشی زیادی دست به گریبان
بودهاند تا آنجا که چند سال قبل ماجرای کارت پایان خدمت
برخ��ی از بازیکنان خبرس��از ش��د و در آخر با اس��تعالمهای
صورت گرفته مش��خص ش��د هم��ه آنها جعل��ی بودهاند و به
همی��ن دلیل برخ��ی از آن بازیکنان را ب��رای گذراندن دوره

گره کور نوسازی تاکسیها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از روند نوسازی
تاکسی گالیه کرد و گفت :متاسفانه در سالی
که مزین به نام "حمایت از کاالی ایرانی" است،
شاهد توقف روند نوسازی تاکسیهای فرسوده
هس��تیم.علیرضا قنادان در گفتوگو با ایسنا،
گفت :از برنامه نوسازی تاکسیهای فرسوده به
دلیل عدم تحویل خودرو توسط خودروسازان
به شدت عقب هستیم.وی با بیان اینکه تاکسی
فرس��وده نه تنها مردم بلکه حت��ی رانندگان
را اذی��ت میکن��د ،گف��ت :تص��ور نکنید که
خودروساز ،خودرویی برای تحویل ندارد ،بلکه
موضوع نوسازی ناوگان تاکسی برای خودروساز
اهمیتی ندارد و به همین دلیل ترجیح میدهد
ب��ه جای آنکه تمرکزش بر تولید تاکس��ی که
تاثیر مس��تقیمی بر کاهش آلودگی هوا دارد،
باش��د ،وقتش را به تحویل س��ایر خودروهای
دیگر اختصاص دهد.قنادان ادامه داد :متاسفانه
با پدیدهای روبرو هس��تیم که خودروس��از هر
خودرویی را که نتواند بفروشد ،به تاکسیرانی
معرفی میکند و این درست نیست.

س��ربازی به تیمه��ای نظام��ی چون
ملوان فرستادند.
طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی

حاال با توجه به مش��کالتی که جوانان
ب��رای رفتن به س��ربازی ب��ا آن مواجه
هس��تند مانن��د ورود ف��وری آنه��ا به
دانش��گاهها پس از اتمام دبیرستان -به
ای��ن دلیل که در ص��ورت عدم قبولی،
آنها مجبور به انجام س��ربازی خواهند ش��د -سالها است که
چنین مس��ائلی نارضایتی بخشی از این افراد را به دنبال داشته
اس��ت و باعث ش��ده یک عضو فراکس��یون نمایندگان والیی و
کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس ش��ورای اسالمی از
طرحی جدید توس��ط مجلس برای تغییر شیوه اجرای خدمت
وظیفه عموم��ی خبر بدهد .ابوالفضل ابوترابی ،درباره این طرح
جدید برای تغییر ش��یوه اجرای خدمت نظام وظیفه ،به تسنیم
گفته اس��ت« :ش��یوههای مختلفی از خدمت نظ��ام وظیفه در
کش��ورهای مختلف دنیا اجرا میش��ود که شامل خدمت نظام
وظیف��ه حرفهای ،خدمت نظام وظیف��ه داوطلب ،خدمت نظام
وظیف��ه اجب��اری و خدمت نظام وظیفه مدنی میش��ود ».وی
افزود« :تنها در  28کشور دنیا خدمت نظام وظیفه اجباری اجرا
میش��ود و در این بین معدود کش��ورهایی هستند که خدمت
اجباری آنها بیش از یک سال است که این شیوه اجرای خدمت
س��ربازی مشکالت عدیدهای را به همراه دارد .برای مثال امروز
بیش��ترین پروند ه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوط به
فرار از خدمت س��ربازی اس��ت ».ابوترابی ادامه داد« :مجلس
ش��ورای اسالمی برای حل این مشکالت و اجرای بهتر خدمت
نظام وظیفه ،طرحی را پیش��نهاد کردهاس��ت که بر مبنای آن
خدمت س��ربازی به صورت "داوطلب بس��یجی" اجرا شود که
مش��ابه این طرح هم اکنون توسط سپاه در مرزهای کشور در
حال اجرا اس��ت .در این طرح س��پاه در استانهای سیستان و
بلوچستان و برخی اس��تانهای غربی از مردم بومی منطقه به
عنوان نیروی داوطلب بسیجی برای تامین امنیت مرزها استفاده
میکند ».عضو کمیس��یون شوراها و امور داخلی کشور مجلس
تصریح کرد« :بر اس��اس ط��رح جدید مجلس که با الگو گیری
از تجربیات س��پاه در مناطق مرزی تدوین شده است ،سربازی
ب��ه صورت داوطلب و حرفهای در میآید و میتواند تا  5س��ال
به طول بیانجامد .البته کس��انی که میخواهند در دستگاههای
دولتی استخدام شوند و سربازی هم نروند ،میبایست سه برابر
مبلغی را که س��تاد کل نیروهای مسلح برای یک سرباز هزینه
میکند ،پرداخت کنند ».وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون
در کمیس��یون امنیت مطرح شده اس��ت ،گفت« :قرار است با
تش��کیل کار گروهی متش��کل از نمایندگان ستادکل نیروهای
مسلح و مجلس شورای اسالمی این طرح بررسی شود».
خداحافظی با سربازی اجباری

او همچنی��ن در خص��وص جزئیات بیش��تری از طرح داوطلب
فراخوان مناقصه عمومیشماره 200971192000002
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

نوبت اول

مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان کاهش
بارندگیها ،کش��ت محصوالت آبدوس��ت و
کاهش سطح حوضه آبریز به علت احداث سد
کمال صالح را  ۳عامل اصلی خشکی رودخانه
«تیره» دورود میداند.رضا میرزایی مهر گفت:
کاهش  ۱۵درص��دی بارندگیها ،قطع ارتباط
هیدرولوژیک��ی و کاهش ح��دود  ۷۰درصدی
سطح حوضه آبریز رودخانه تیره با احداث سد
کمال صالح استان مرکزی در باالدست و کاشت
محصوالت آبدوس��ت و کش��ت دوم در فصل
تابس��تان در اراضی حاشیه رودخانه ،سه عامل
اصلی خشک شدن رودخانه «تیره» دورود است.
وی در خص��وص وضعیت بارشها در محدوده
مطالعاتی رودخانه «تیره» دورود گفت :بر اساس
آمار ش��بکه بارانسنج ش��رکت آب منطقهای
لرستان ،میزان بارش در حوضه آبریز رودخانه
تیره حدود  ۴۷۶میلیمتر بوده که نس��بت به
دوره مشابه سال گذشته که  ۵۶۲میلیمتر بوده،
حدود  ۱۵درصد کاهش نشان میدهد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.
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اعالم زمان اجرای مقررات کسر خدمتهای جدید سربازی

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا زمان اجرای طرح جدید
کسرخدمتهای رزمندگی ،ایثارگری و آزادگی را تشریح کرد .سردار
ابراهیم کریمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره زمان اجرای مقررات جدید
کس�ر خدمتهای ناش�ی از رزمندگی ،ایثارگ�ری و آزادگی والدین
مش�موالن اظهارکرد :س�ال گذش�ته بود که قوانین مربوط به کسر
خدمتهای ناش�ی از ایثارگری ،رزمندگی و آزادگی با نظر نمایندگان
مجلس ش�ورای اسالمی تغییر کرد و بر این اس�اس تنها در هر سال
 ۲۰هزار نفری که دارای بیش�ترین امتیاز بودند میتوانس�تند از این
کسر خدمتها بهرهمند شوند ،موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از
مشموالن قرار گرفت و اتفاقا خود ما نیز موافق آن نبودیم؛ چرا که تنها
افراد دارای  ۲۸و  ۲۹ماه سابقه رزمندگی و آزادگی یا  ۲۸و  ۲۹درصد
جانبازی توانستند از آن بهرهمند شوند .وی با بیان اینکه برای تغییر
در این قانون ،جلسات متعددی در ستادکل نیروهای مسلح و مجلس
شورای اسالمی برگزار شد ،اظهارکرد :در نهایت با هماهنگیهای انجام
شده ،تصمیم به اجرای طرحی جدید در مورد کسر خدمتهای ناشی
از ایثارگری ،آزادگی و رزمندگی والدین مشموالن گرفته و مقرر شد
تا به ازای هر یک ماه س�ابقه اسارت و رزمندگی و نیز به ازای هر یک
درصد جانبازی ۱۲ ،روز کس�ر خدمت به فرزندان این افراد داده شود.
جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه همه موافق
این طرح جدید هستیم ،گفت :این طرح در روزهای آتی برای اجرا به
سازمان وظیفه عمومی ناجا ابالغ خواهد شد.

