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ديروز جمعي از بازنشستگان صندوق 
فوالد در مقابل مجلس شوراي اسالمي 
تجمع كردند تا نمايندگان مجلس اعتبار 
پايدار و قابل اطميناني را براي پرداخت 
حقوق آنها در بودجه سال 95 اختصاص 

دهند.
به گــزارش »ايران«، آنهــا با بيان 
اينكه سياســت ها و اقدامات نسنجيده 
و غير كارشناســي مديريــت وقت اين 
صندوق در دولت قبل باعث شده حقوق 
بازنشستگان فوالد كه عمري را در كنار 
كوره هاي ذوب شــرايط طاقت فرسايي 
را تحمل كرده اند بــا تأخير چندماهه 
پرداخت شود. اما با اين همه مشكالت و 
گرفتاري ها سال گذشته با پيگيري وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي عقب ماندگي 
دســتمزد بازنشســتگان فوالد به طور 
كامل رفع و تمامــي معوقات پرداخت 
شد. بازنشستگان صندوق فوالد بر اين 
باورنــد: نمايندگان مجلس مي توانند با 
اتخاذ تصميمي حساب شده و اختصاص 
بودجه اي مناسب و پايدار در درآمدهاي 
عمومي دولت مشكالت پرداخت حقوق 
بازنشســتگان اين قشــر زحمتكش را 
برطرف كنند و از بار دشــواري هايي كه 
در گذشته بر اين صندوق تحميل شده 

بود، بكاهند.
اکبــر نــوروزي مديرعامل صندوق 
بازنشســتگي فوالد نيز در گفت و گو با 
اين باره مي گويد: متأسفانه  »ايران« در 
اين صندوق در شرايطي به دولت يازدهم 
تحويل داده شد كه به لحاظ منابع مالي 
در بدترين و بحراني ترين وضعيت قرار 
داشت و چون تشكيل آن بدون مطالعات 

آكچوئري  محاســبات  و  كارشناســي 
بود،  انجام شده  بيمه اي(  )محاســبات 
مشكالت عديده اي مثل پرداخت حقوق 
و عيــدي براي بازنشســتگان به وجود 

آورد.
وي با اشــاره به اينكه دولت قبل در 
اقدامي عجوالنه بيشــتر شــركت هاي 
زيانــده و كم بــازده را بــه صنــدوق 
بازنشستگي فوالد واگذار كرد، مي افزايد: 
متأسفانه در اواخر عمر دولت قبل طي 
توافقي وزارتخانه وقت صنعت، معدن و 
تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
منظور پرداخت كســورات بيمه اي اين 
صندوق به دليل انتقال به وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعي هرچه شــركت 
مشــكل دار و زيانده بــود را به صندوق 

فوالد دادند بدون آنكه به تبعات منفي 
و بحرانزاي اين تصميم فكر كرده باشند.

نوروزي اظهار مي دارد: اگر مسئوالن 
وقت اين شركت ها را از طريق سازمان 
خصوصي ســازي مي فروختند و درآمد 
حاصــل از فــروش آن را بــه صندوق 
مي دادنــد مطمئنــًا اداره صنــدوق به 
نحو بهتــري انجام مي گرفت و حقوق و 
معوقات بازنشستگان فوالد هم با تأخير 
چندماهه پرداخت نمي شد و اجازه داده 
نمي شد برخي از افراد با بهره برداري از 
مشكالت صندوق به تسويه حساب هاي 

سياسي بپردازند.
مديرعامــل صندوق بازنشســتگي 
فــوالد در ادامه توضيح مي دهد با همه 
ايــن مشــكالت و چالش هايي كه طي 

سال گذشــته پيش روي صندوق بود، 
خوشبختانه با پيگيري های وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و تأمين منابع مالي 
تا پايان اســفند 94 حقوق و عيدي 84 
هزار بازنشســته صندوق فوالد به طور 

كامل پرداخت شد.
اختصاص 2هزار میلیارد تومان در 

بودجه 95
نــوروزي دربــاره تجمــع ديــروز 
بازنشســتگان فوالد در مقابل مجلس 
شوراي اســالمي مي گويد: اين تجمع 
به خاطــر تأخيــر در پرداخت حقوق 
نبود بلكــه خواســته و مطالبه اصلي 
بازنشستگان فوالد از نمايندگان مجلس 
اين است كه به جاي اختصاص 2 هزار 
ميليارد تومان بودجه اعتبار به صندوق 
فوالد در جدول شــماره 18 بودجه كل 
كشور، اين اعتبار را نمايندگان در محل 
درآمدهــاي عمومي دولــت ببينند تا 
هر ماه پرداخت حقوق اين قشــر دچار 
مشكل نشود زيرا بر اساس جدول شماره 
18 بودجه اي كه پيش بيني شــده ابتدا 
بايد به خزانه دولت واريز شــود، سپس 
از طريق خزانه اعتبار مذكور به صندوق 
پرداخت شــود تا حقوق بازنشستگان 
فوالد داده شــود البته اين در شرايطي 
اســت كه براي همين بودجه هم ديگر 

دستگاه هاي اجرايي درخواستي ندهند.
مديرعامل صندوق بازنشستگي فوالد 
در پايــان مي افزايد اين صندوق هر ماه 
بابت حقوق 84 هزار بازنشســته رقمي 
پرداخت  تومان  ميليــارد  معادل 170 
مي كند لذا اگر اعتبار پايدار و مستمري 
بــراي آن از ســوي نمايندگان مجلس 
پيش بيني نشود، دوباره پرداخت حقوق 

اين افراد با مشكل مواجه خواهد شد.

يادداشت تلگرامي موالوردي درباره مرگ دختر افغان
طي روزهاي گذشــته خبــر تعرض به يك 
دختر شش ســاله افغان از سوي يك پسر 17 
ســاله بازتاب وسيعي يافته است. متأسفانه اين 
پسر در اعتراف هايش بيان كرده پس از تعرض 
به دختر كوچك، جســد او را آتش زده سپس 

روي آن اسيد ريخته است. 
»شهيندخت موالوردي« معاون امور زنان و 

خانواده رياســت جمهوري در واكنش به اين حادثه، اين متن را در كانال 
تلگرامش منتشر كرده است: 

هنوز در حال و هواي خبر جانفشاني معلم فداكار سيستان و بلوچستاني 
در نجات جان دانش آموزانش بوديم كــه ديروز خبر تكان دهنده جنايتي 
كه عليه دختر شــش ســاله مهاجر افغان در ورامين به وقوع پيوسته است 

جانمان را به درد آورد. 
بازتاب وسيع رسانه اي و واكنش هاي گسترده عمومي نسبت به اين خبر 
بعد از يك هفته نشــان از عمق فاجعه دارد. در اين شرايط، عرض تسليت 
و ابراز همدردي با خانواده »ســتايش« كمترين كاري اســت كه مي توان 

انجام داد. 
بي ترديد مانند موارد مشــابه اين روزهــا تحليل هاي متعددي از منظر 
جامعه شــناختي، روان شناسي و حتي جرم شناسي و... در خصوص وجوه، 
شخصيت و شرايط و اوضاع و احوالي كه جوان هموطنمان را به ارتكاب اين 
جنايت شــنيع سوق داده است ارائه خواهد شد و مجازاتي متناسب با جرم 
ارتكابي هم كه بدون هيچ اغماضي انتظار وي را مي كشــد و خانواده اي كه 
يك عمر بار شــرمندگي و عذاب وجدان اين رفتار غير انساني مرتكب را بر 

دوش مي كشد. خالصه درد را از هر طرف كه بخواني درد است... 
از ديروز با ذهني به هم ريخته و آشــفته، مدام اين موضوع را با خودم 

مرور مي كنم كه به كجا چنين شتابان در حركت هستيم؟

نیاز به راهکارهای عملی برای پرداخت وام ازدواج
وام ازدواج از ســه ميليون به 
يافت؛  افزايش  تومان  10 ميليون 
خبري که روز شــنبه سرو صداي 
زيادي بويژه در ميان جواناني که 
قصــد ازدواج دارنــد ايجاد کرد.
نمايندگان مجلس مصوب کردند 
که وام ازدواج براي هر زوج از سه 
افزايش  ميليــون  به 10  ميليون 

يابد. همچنين براساس اين مصوبه مجلس، بانک مرکزی وظيفه  نظارت بر 
اجرای اين قانون و جريمه بانک های متخلف در اين زمينه را عهده دار شد.
بــه گزارش »ايران«، اگرچه اين خبرموجب شــادي و نشــاط جوانانی 
می شــود که قصد ازدواج دارند اما همواره اين دغدغه در بين آنها و حتي 
مسئوالن حوزه وزارت ورزش و جوانان وجود دارد که آيا اين وعده عملياتی 
می شــود و بانک ها آنقدر موجودی دارند تا بتوانند به اين مصوبه مجلس 
عمــل کنند؟ چراکــه  پيش از اين تعداد زيــادي از جوانان در صف نوبت 
دريافت وام هاي سه ميليوني هستند اما هنوز موفق به دريافت آن نشده اند.
 اين خبر با واکنش مديرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانــان هم روبه رو شــد. ناصر صبحی با اســتقبال از مصوبه مجلس در 
خصــوص افزايش وام ازدواج گفت: بايد راهکارهای عملی پرداخت اين وام 
انديشــيده شود. وی  با اشــاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص افزايش 
وام ازدواج از ۳ به ۱۰ ميليون تومان افزود: پرداخت هرگونه تسهيالت برای 
ترغيب جوانان به ازدواج امری پسنديده است مشروط بر آنکه عملی باشد.
بــه گفته وي، در حــال حاضر بانک ها در پرداخــت وام ۳ ميليونی هم 
بخوبی عمل نمی کنند و اينکــه چگونه بايد وام ۱۰ ميليونی را به جوانان 
ارائه دهند، بايد از نمايندگان مجلس پرســيد که آيا عملياتی شدن طرح 
قابل اجراســت يا خيــر؟ به اعتقاد وي، قبل از هــر اقدامی در افزايش وام 
ازدواج، بايد اهداف مشــخص شــود و راهکارهای عملی رسيدن به آن نيز 
دقيقًا بررســی و شناسايی شود، در غير اين صورت انتطارات باال می رود و 

مشکلی هم از جوانان حل نمی شود. 
اين در حالي اســت که »عباس قائد رحمت« عضو کميســيون تلفيق و 
سخنگوي کميســيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي درباره افزايش وام 
ازدواج جوانــان به »ايران« گفت: در گذشــته وامي که به جوانان در قالب 
وام ازدواج پرداخت مي شــد با توجه به نيازهاي موجود در جامعه جوابگو 
وپاســخگوي نياز آنها نبود.از اين رو افزايش چندبرابري وام ازدواج از ســه 
ميليون به 10 ميليون در دستور کار مجلس قرار گرفت.اگرچه اين افزايش 

به معناي برآورده کردن نياز جوانان براي ازدواج نيست.
وي افزود: پول هايي که در گذشــته به صورت قرض الحســنه در مسير 
ازدواج پرداخت وهزينه مي شد قرار است يک جا جمع شود وکسري موجود 
را جبران کند وهمه در قالب وام ازدواج به وســيله بانک ها پرداخت شــود. 
به گفته وي، مصوبه جديد مجلس مي تواند بســيار کمک کننده وتسهيل 
کننده  مشــکالت جوانان در ازدواج باشد اگرچه معتقديم که اين مبلغ نيز 
جوابگوي نياز آنها نخواهد بود ولي اميدواريم تا پايان سال  نتايج خوبي  در 

اين زمينه به دست آيد. 
وي درباره اجرايي شــدن مصوبه افزايش وام ازدواج تصريح کرد: وقتي 
قانــون بودجه تصويب مي شــود ظرف دو مــاه قابليت اجرايــي دارد که 
اميدواريم از دو ماه آينده به تدريج و براساس فرمول جديد شاهد  اجرايي 

شدن آن باشيم. 

 موافقت مقام معظم رهبري 
با گذراندن خدمت سربازي طالب در آموزش و پرورش

دبير ستاد همکاري هاي حوزه علميه و آموزش و پرورش گفت:  با موافقت 
رهبر معظم انقالب، طالب عالقه مند و واجد شــرايط مي توانند دوره خدمت 

سربازي را در آموزش و پرورش بگذرانند.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمسلمين مجتبي ملکي مشاور وزير و 
دبير ســتاد همکاري هاي حوزه هاي علميه و آمــوزش و پرورش، با اعالم اين 
خبر تأکيد کرد: نخســتين اقدام ما اســتفاده از فرصت خدمت نظام وظيفه 
طالب عالقه مند و واجد شــرايط است که براي نخستين بار با موافقت رهبر 
معظم انقالب ايجاد شده است تا طالب عالقه مند که مي خواهند دوره خدمت 

سربازي خود را در آموزش و پرورش طي کنند، به اين وزارتخانه بيايند.
وي افــزود: برنامه  ديگر ما، اســتفاده از ظرفيت دروني آموزش و پرورش 
است. يعني تعداد زيادي از روحانيون را داريم که شاغل رسمي در آموزش و 
پرورش هستند و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش که رهبر معظم انقالب 
در ديدار هفته معلم سال گذشته با فرهنگيان تأکيد کردند، نياز است به عنوان 

قانون اساسي و نقشه راه آموزش و پرورش تعيين شود.

ايجاد نظام جامع اطالعات بازار کار
معــاون وزير تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعــي از ايجــاد نظــام جامع 
اطالعات بازار کار تا شش ماه ديگر  
خبر داد. به گــزارش روابط عمومی 
وزارت تعــاون، عيســي منصوري با 
اعالم اينکه تا ۶ ماه آينده نظام جامع 
اطالعات بــازار کار ايجاد مي شــود، 
گفت: زمينه هاي ايجــاد اين نظام از 

ابتداي امسال آغاز شده است. وي با بيان اينکه در دولت يازدهم اولويت رشد فراگير 
اقتصادي همراه با اشتغال و کاهش فقر است، افزود: اکنون نبود تطابق ميان تعداد 
نيروي ماهر و نياز صنايع از مشکالت اشتغال زايي است. منصوري ادامه داد: به عنوان 
نمونه در منطقه اي تعداد نيروهاي ماهر در مقايسه با نياز صنايع آن منطقه کمتر از 
۱۰ درصد اســت و روند سياست و قانونگذاري کشور کمتر به ظرفيت هاي اشتغال 
توجه دارد؛ بنابراين بايد به ظرفيت هايي که خروجي آن نوآوري و کارآفريني است 
توجه شــود. وي تأکيد کرد: يکي از ظرفيت هايي که در مقايسه با ديگر زمينه ها 
سرعت دو و نيم برابري اشتغال زايي دارد طرح هايي با محوريت گردشگري است. 
شش ماه است طرح هاي گردشگري با محوريت گردشگري مذهبي و طبيعت گردي 
در استان سمنان اجرا مي شود و نتايج خوبي داشته است. وی افزود: براساس گزارش  
مرکز آمار ايران 1/2 ميليون شغل در فاصله سال های 92 تا 94 ايجاد شده است. وی 

از تک رقمی کردن نرخ بيکاری در دولت يازدهم خبر داد. 

آماده باش وزارت بهداشت در مناطق سیالبي
معاون بهداشــت وزارت بهداشت، با اشاره به وقوع سيل در برخي مناطق 
كشــور و احتمال بروز برخــي بيماري ها، از آماده باش ايــن وزارتخانه براي 

مراقبت هاي بهداشتي و درماني در مناطق سيالبي خبر داد. 
به گزارش وبدا، دكتر علي اكبر سياري گفت: از آنجا كه به دنبال وقوع سيل، 
برخي بيماري هاي مختلف ممكن است شايع شود، وزارت بهداشت همواره در 
زمينه حفظ و تأمين ســالمت مردم پيش بيني هاي الزم را در دستور كار خود 
قرار داده است و آمادگي كامل دارد.  دكتر سياري از تشكيل تيم ارزيابي سريع 
آسيب ها و نيازها، توسط معاونت بهداشت هم خبر داد و گفت: در برخي مناطق 
سيلزده، پايش ميكروبي و شيميايي آب آشاميدني، صورت گرفته است و عالوه 
براين در برخي مناطق سيلزده، از منابع آب شرب و همچنين مراكز مواد غذايي، 
انبارهاي مواد غذايي و تهيه مواد غذايي و عالوه بر آن مراكز بهداشتي درماني 
و بيمارستان ها بازديد شده اســت. وي افزود: تأمين واكسن از شهرستان هاي 
مجاور، توزيع آب بطري شده، فعال سازي سامانه فرماندهي حادثه، هماهنگي 
براي اســكان احتمالي، اســتفاده از داروهاي ذخيره گروه بيماري هاي واگير و 
بهداشت محيط، ويزيت بيماران توسط تيم پزشكي مستقر در محل هاي اسكان، 
استقرار تيم هاي بهداشتي در محل اسكان و كنترل مستمر مواد غذايي، آب و 
وضعيت بهداشت محيط محل اسكان، نمونه برداري از آب آشاميدني، بازديدهاي 
ميداني از جمعيت آسيب ديده و نظارت بر وضعيت دفع زباله و فاضالب از ديگر 

اقدامات وزارت بهداشت براي مناطق سيلزده كشور است. 

مخازن سدهاي پنج گانه تهران پر نشد
آب  شــركت  مديرعامــل 
منطقه اي تهران گفت: حجم آب 
موجود در مخازن ســدهاي پنج 
گانه تهــران بيش از 733 ميليون 
متر مكعب است كه اين ميزان در 
مقايسه با سال گذشته 95 ميليون 
مترمكعب بيشــتر اســت اما در 
مقايسه با حجم نرمال و سال هاي 

پرآبي 53 ميليون متر مكعب كمتر است. 
به گــزارش ايرنا »خســرو ارتقايــي« با اشــاره به پيش بيني ســازمان 
هواشناســي درباره وقوع بارش و احتمال سيالب، گفت: اين شركت بر اساس 
پيش بيني هايي كه درباره آوردهاي ســدها به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه 
و بلندمدت انجام مي شــود، نسبت به برنامه ريزي براي آبگيري مخازن سدها 
و كنترل ســيالب هاي بهاري اقدام مي كند. وی با بيان اينكه در حال حاضر 
ســدهاي طالقان و ماملو هيچ گونه سرريزي ندارد، افزود: در زمان كنوني، 90 
درصد حجم مخزن ســدهاي اميركبير و لتيان، 67 درصد مخزن سد طالقان 
و 61 درصد حجم مخزن سد ماملو پر شده است و تمام رهاسازي ها به شكل 
برنامه ريزي شــده و به منظور كنترل سيالب انجام مي گيرد.  او همچنين با 
اشاره به بارش هاي ثبت شده در استان تهران، گفت: حجم بارش هاي استان 
تهران از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به حدود 215 ميليمتر رسيده است 
كه اين ميزان در مقايســه با 180 ميليمتر ســال گذشته 19 درصد افزايش 
يافته است. با اين حال، حجم بارش هاي سال جاري در استان تهران همچنان 

در مقايسه با دوره بلند مدت 48 ساله، چهار درصد كاهش نشان مي دهد. 

شیراز میزبان برترين پزشكان متخصص از سراسر جهان
براي نخستين بار بيش از 450 متخصص از 30 كشور جهان در شيراز حضور 
مي يابند. رئيس ســومين دوره بين المللي آموزشي شــيراز با اعالم اين خبر به 
»ايران« گفت: محورهاي اين همايش، درمان تمامي بيماري هاي بيني و سينوس 
اعم از پليپ ها، آلرژي ها، تومورهاي بيني و سينوس، اعمال جراحي زيبايي بيني و 
اعمال جراحي ترميمي صدمات ناشي از تصادفات، جنگ و بيماري هاي مادرزادي 
اســت.  دكتر ســيد عليرضا مصباحي با تأكيد بر اينكه اين همايش مي تواند در 
كنار باال بردن جايگاه علمي كشور، توان متخصصان ايراني را نشان دهد، عنوان 
كرد: اين همايش آموزشــي از سوي جامعه جراحان بيني اروپا، آكادمي جراحان 
پالستيك اروپا و جامعه جراحان پالستيك صورت و ترميمي كشورهاي آسيايي 
تأييد شــده و ايران مي تواند در پايان برنامه ســه روزه براي شــركت كنندگان 
گواهينامه بين المللي صادر كند.  وي همچنين از حضور پايه گذار اعمال جراحي 
آندوسكوپي و جراحي سينوس جهان در همايش آموزشي شيراز خبر داد و گفت: 
مدرســان سرشناس بين المللي ديگري مانند  رئيس آكادمي جراحان پالستيك 
اروپا از كشور سوئيس، رئيس آكادمي جراحان بيني اروپا از كشور آلمان،  رئيس 
آكادمي جراحان بيني كشورهاي عربي از كشور مصر، رئيس بورد فوق تخصصي 
بين المللي جراحي پالســتيك صورت از كشور انگلستان، دبير آكادمي جراحان 
پالستيك صورت تركيه و همچنين رئيس گروه جراحان بيني كشورهاي اروپاي 

شرقي از كرواسي نيز در اين همايش سه روزه شركت مي كنند.

سيل زندگي مان را شست و برد
براي رســيدن به آهو دشت شوش و 
از آنجا تا روســتای »بيت کاظم« چند 
کيلومتــر با موتور و پای پيــاده در آب 
طی می کنيم. موتور کاماًل در آب غرق 
مي شود و مجبور مي شويم پياده شويم. 
سجاد صفري عکاس روزنامه، دوربين را 
باالي ســرش مي گيرد که خيس نشود. 
آب تا ســينه باال مي آيــد. آرام آرام به 
تکه اي خشکي مي رسيم که شماري از 
روستاييان سيلزده دور و بر آنجا گرفتار 
شــده اند. صبح يکشــنبه 29 فروردين. 
قايق فرسوده اي کنار آب لنگر گرفته که 
مي توانيم با آن در کوچه پس کوچه هاي 

روستاهاي اطراف بچرخيم.
حسن کعب يکي از روستاييان بيت 
کاظم که همچنان در ميان ســيل براي 
محافظت از خانه اش در روســتا مانده، 
مي گويد: »آب چنان بشدت وارد روستا  
شد  که نيمي از گاو و گوسفندهاي مان 
زير سيل خفه شدند. من تنها کاري که 
توانستم بکنم اين بود که زن و دخترهايم 
را با قايق به ســمت آهو دشت بفرستم. 
االن با پسرهايم اينجا مانده ايم تا اگر آب 
پايين آمد بتوانيم وســايل مان را از خانه 

بيرون بکشيم. 
کعب از هالل احمر تشــکر مي کند 
و مي گويــد: »هالل احمــر با هليکوپتر 
براي مان غــذا مي آورد ولي بقيه کمکي 
نکردند. ما قبل از اين حادثه چند بار به 
مسئوالن گفته بوديم سيل بندي را که از 
زمان انقالب مانده تعمير کنند. اگر  اين 
کار انجام مي شد، مطمئن باشيد روستاي 
ما زيــر آب نمي رفت. هميــن االن من 
کل خانه و نيمي از حيواناتم را از دست 
داده ام که ارزش آنها حداقل 70 ميليون 
تومان اســت. معلوم نيست کي اين آب 
فروکش کند و معلوم نيســت مي توانند 
زمين يا پولــي در اختيارمان بگذارند. از 
دار دنيا براي من فقط 5 گوسفند مانده و 
نمي دانم چطور با اين وضعيت سر کنم. 
بيشتر از 10 روز نمي توانيم دوام بياوريم، 
از مسئوالن و مردم تقاضا مي کنيم به ما 

کمک کنند و نجات مان دهند.«

زينب که همراه سه پسر بچه اش در 
چادرهاي هالل احمر آهو دشت اسکان 
داده شده، مي گويد: »ما اينجا 300 نفر 
هستيم ولي فقط يک دستشويي داريم. 
آب آشــاميدني و غذاي کافــي نداريم، 
همه چيزمــان را آب برده و حتي لباس 
نداريم عوض کنيم. تمام سرمايه مان را 
که زمين و حيوانات مان اســت آب برد. 
شوهرم به روستا برگشته بود که بخشي 
از وســايل مان را از خانه بيرون بکشــد، 
در راه مار نيشــش زده و به بيمارستان 

منتقلش کرده اند.«
سيد راضي نوري نماينده شهر شوش 
در مجلس شوراي اسالمي که ساعت يک 
بامداد براي سرکشــي و بازديد از کمپ 
آهو دشت به اين منطقه آمده بود به ما  
گفت: »ما در مجلس بابت خدمات رساني 
به مردم صحبت کرده ايم، مردم را درک 
مي کنيم. آنهاهمه زندگي شان را از دست 
داده اند. با معاون فني و عمراني اســتان 
خوزستان هم صحبت کرده ايم که همه 
نيروها را براي ايجاد مراکز موقت اسکان، 
بازگشايي مسيرها و ايجاد سرويس هاي 
بهداشــتي، بســيج کنند و تا جايي که 
ممکن است مشکالت ابتدايي مردم حل 
شــود و براي رسيدگي به وضعيت کلي 
آنها مثل احداث خانه و پرداخت خسارت 

ناشي از سيل اقدام کنند.«
سيد محمد نوري زاده رئيس جمعيت 

هالل احمر شهرســتان شــوش نيز در 
گفت و گو با »ايران« درباره وقوع سيالب 
در روســتاهاي توابــع اين شهرســتان 
مي گويــد: »چند روز پيــش با توجه به 
جاري شدن سيل و پر حجم شدن سد 
»دز«  و اعالم هشــدار مديريت بحران 
مبني بر اينکه سرريز سد دز منجر به زير 
آب رفتن بخش هايي از روستاهاي پايين 
دست شهر شــوش خواهد شد مراتب 
جهت اطالع رساني مردم براي ترک محل 

زندگي در دستور کار قرار گرفت.«
وي عنــوان مي کنــد: »داوطلبــان 
جمعيت هالل احمر به تمامي روستاها 
مراجعه کرده اند و از مردم خواسته اند در 
کمترين زمان ممکن محل زندگي خود 
را ترک کنند و به کمپ هاي هالل احمر 
بروند. با اين حال متأســفانه بسياري از 
مردم با توجه به اينکه ســال ها سيالبي 
در اين منطقــه رخ نداده بود و از طرفي 
به دليــل گرفتاري هاي خاص نگهداري 
از احشام و نياز به سرکشي از زمين هاي 
کشاورزي که زمان برداشت آنها تقريبًا 
فرا رسيده از مراجعه به کمپ هاي هالل 

احمر استقبال نکردند.«
نوري زاده با اشــاره بــه اينکه حدود 
10 روستا همچون بيت کاظم، بيت نور، 
يباره، غايب، زبيدالدبات و خريف حيدر 
از توابع شهر شوش استان خوزستان  به 
علت جاري شدن سيل در محاصره آب 

قرار گرفته اند، مي گويد: »خوشــبختانه 
به دنبال وقوع ســيل توانستيم بسياري 
از اهالي روســتاها را به وســيله  قايق و 
هليکوپتر از منطقه به ســوي کمپ ها 
منتقل کنيم. در حــال حاضر 60 چادر 
براي اسکان کساني که به روستاي آهو 
دشــت انتقال داده شــده اند، برپا شده. 
همچنين غذاي گرم در اختيار سيلزدگان 
قرار مي گيرد. البته کساني که هنوز هم 
حاضر به ترک روستاهاي شان نشده اند 
با هليکوپتر به آنها امدادرساني مي کنيم 
و پتــو، آب و غذا در اختيارشــان قرار 

مي دهيم.«
عباس يکي از روستاييان اهل خليف 
حيدر هم از هالل احمر تشــکر مي کند 
و مي گويد: »من ســه بچه دارم، ســيل 
دو شب پيش روســتا را زير آب برد که 
خوشبختانه توانســتيم از روستا خارج 
شــويم. بايد لــودر مي آوردنــد و خاک 
مي ريختيم  و مانع ورود آب به روســتا 
مي شديم اما متأسفانه اين کار انجام نشد.  
زمين هاي شــاليکاري و گندم همه زير 
آب رفته اند. ما به چندين جا بدهکاريم، 
خانه ما را آب برده،  دستشــويي و آب 
آشاميدني نداريم.« بالگرد هالل احمر با 
غذاي گرم از راه مي رسد، فرصت خوبي 
اســت که هوايي به شــوش برگرديم و 
دوبــاره با دوربين و لنزهاي بلندش وارد 

آب نشويم.
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ماهانه ۶۰۰ هزار تومان 
وام به دانشجويان 
دكتري پرداخت 
مي شود

رئيس صندوق رفاه دانشجويان گفت: امسال در بحث وام ويژه دانشجويان دكتري 
در حدود ۱۰۰ ميليارد تومان پرداختي خواهيم داشت، يعني ۳ ميليارد تومان پرداختي 

سال ۹۳ به ۱۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۵ افزايش مي يابد. 
بــه گزارش روابط عمومي وزارت علوم، مهندس ذوالفقار يزدان مهر درباره پرداخت 
وام ويژه دكتري در ســال 95، گفت: سال 93 ميزان پرداختي وام دانشجويان دكتري 
3 ميليارد تومان بود كه اين مقدار در دي ماه سال 94 به 11 ميليارد تومان رسيد كه 

قطعًا افزايش بسيار چشمگيري را دراين رابطه داشته ايم. البته اين مقدار تا پايان سال 
94 نيزافزايش داشته است.  

مهندس يزدان مهر ادامه داد: درســال 95 ما در صندوق رفاه دانشــجويان به تمام 
دانشــجويان دكتراي متقاضي داراي شرايط، وام پرداخت خواهيم كرد. به هر دانشجو 
حدود 600 هزار تومان و به هر دانشــجو دكتــراي پژوهش محورنيز حدود 700 هزار 

تومان در هر ماه پرداخت خواهد شد.

اخبارگزارش خبرنگار اعزامی >ایران< از روستاهاي در آب فرو رفته شوش
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تلفن تماس:  88769075 سالم ايران

   افتتاح شبکه پويا و نهال: آقاي بلغار در تماس با ستون سالم ايران 
اظهار داشــتند افتتاح و راه اندازي شــبکه پويا و نهال سيما را به فال نيک 
گرفتــه و تبريک مي گويم. اميــدوارم برنامه هاي اين شــبکه عاملي براي 
اعتالي رشد فکري کودکان و نوجوانان در راستاي آموزه هاي ديني و قرآني 
قرار بگيرد تا ان شــاءاهلل دل هاي آنها که مانند بذري در زمين آماده کشت 

است در آينده در خدمت ميهن اسالمي قرار گيرد.
   مجاورت مسکن مهر و گاوداري: آقاي حسيني چنين بيان کردند 
که از ســاکنان مســکن مهر در منطقه ماهدشــت کرج هستم و در ديوار 
بــه ديوار اين مجتمع يک گاوداري با تعــداد زيادي گاو وجود دارد که در 
تابستان و زمستان با بوي بد اين گاوداري و مگس هاي ناقل بيماري مواجه 
هســتيم و چون صاحب اين گاوداري بسيار بانفوذ است شکايت ما تاکنون 

به نتيجه اي نرسيده است. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي داريم.
   طرح ترافیک میني بوس ها: آقاي رضويــان عنوان کردند که طرح 
ترافيک مخصوص ميني بوس در سال 93 حدود 250 هزار تومان و در سال 
94 مبلغ چهارصد و هشــتاد هزار تومان و امسال اين طرح به قيمت 970 
هزار تومان به فروش مي رسد. مي خواستم بپرسم اين افزايش قيمت به چه 
شکلي تصميم گيري شده و اين افزايش تصاعدي براساس چه اصولي بوده 
است؟ اگر در سال به اين ميزان پول طرح ترافيک بدهيم چه چيزي براي  

خود مان مي ماند؟
   يکسان ســازي حقوق بازنشستگان: آقاي چمن رخ در تماس با ما 
از دولت محترم درخواست کرده اند طرح يکسان سازي حقوق بازنشستگان 

سازمان تأمين اجتماعي به صورت عادالنه اجرا شود.
     کاهش مصرف انرژي: آقاي کوچکســرايي چنيــن بيان کردند که 
مسأله محيط زيست مسأله اي مهم براي تمام دولت هاي جهان شده است 
و ما هم با سهم خود بايد در ترميم ضايعات زيست محيطي قدم هاي مؤثري 
برداريــم که يکي از اين قدم ها کاهش مصرف انرژي اســت که مي توان با 
ساختمان هايي که عايق بندي مناسبي داشته باشند در زمستان و تابستان 
انرژي کمتري مصرف کرد و اين از وظايف شــهرداري است که بايد به اين 
مسأله رســيدگي کند و در ارائه مجوز ساخت حساسيت بيشتري به خرج 
دهــد. اين امر موجب کاهش مصرف انرژي خواهد شــد که نتيجه آن در 

درازمدت مشهود خواهد بود.

گزارش خبری

  سیدحسین قاآنیگزارش خبری

مديرعامل صندوق بازنشستگي فوالد در گفت و گو با »ايران«

مجلس مشکالت پرداخت حقوق بازنشستگان فوالد را حل کند

 سال بیست و دوم  شماره 6192 
 دوشنبه  30 فروردين  1395

 مديرعامل صندوق بازنشستگي فوالد: تجمع ديروز به خاطر تأخیر در 
پرداخت حقوق نبود بلكه خواسته و مطالبه اصلي بازنشستگان فوالد از 
نمايندگان مجلس اين است كه به جاي اختصاص 2 هزار میلیارد تومان 
بودجه اعتبار به صندوق فوالد در جدول شماره 18 بودجه كل كشور، 

اين اعتبار را نمايندگان در محل درآمدهاي عمومي دولت ببینند.

نيم نگاه

  حمید حاجي پور

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي 
گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت آموزش 
و پرورش، ســازمان تأمين اجتماعي مدارسي را براي 

فرزندان كارگران مي سازد. 
به گزارش »ايــران«، منصــور اعتصامي در جمع 
خبرنگاران در خصــوص برنامه هاي ســازمان تأمين 
اجتماعي به مناسبت هفته كارگر، اظهار داشت: در اين 
هفته نشســت هايي با نمايندگان كارگران با مسئوالن 
تأميــن اجتماعي خواهيم داشــت و جمع بندي نتايج 
اين نشست ها به سمع و نظر مديرعامل سازمان تأمين 

اجتماعي مي رسد تا در جهت رفع مشكالت اقدام شود.  
وي افزود: در اين هفته، دانش آموزان دوره متوســطه 
از شــعب تأمين اجتماعي بازديد خواهند داشت و به 
دنبال اين هســتيم كه برنامه بازديــد دانش آموزان از 
شــعب و آشنايي آنها با مســائل بيمه اي بيشتر شود.  
معاون فرهنگي و اجتماعي ســازمان تأمين اجتماعي 
گفت: به دنبال آن هســتيم كــه درس بيمه و تأمين 
اجتماعي، اقتصاد اجتماعي و ســرمايه اجتماعي را در 
كليه رشته هاي اقتصادي كشــور به تصويب برسانيم. 
وي گفت: سازمان تأمين اجتماعي با هماهنگي وزارت 

آموزش و پرورش، مدارسي را مي سازد كه به فرزندان 
كارگران و كاركنان سازمان تسهيالتي ارائه دهد.  وي 
افــزود: در اين باره نيز با معاونت پرورشــي آموزش و 
پرورش مذاكراتي داشته ايم و طرحي را نيز ارائه داده ايم 
كه از ســال 96 بتوانيــم اين طــرح را اجرايي كنيم.   
اعتصامي گفت: پيش بيني مي شــود امسال نيز مانند 
ســال گذشــته 25 هزار نفر را به مشهد مقدس اعزام 
كنيم. وي افزود: امســال 8 هزار نفر از بازنشستگان به 
همراه همسران خود را به عتبات عاليات اعزام خواهيم 
كرد و به هركدام نيز يك ميليون تومان وام مي دهيم. 

تأمین اجتماعي مدرسه مي سازد
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