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وزارت کشور برای جبران 
خسارات سیل خوزستان 

درخواست بودجه کرد

معاون هماهنگی و ســخنگوی وزارت 
کشــور از درخواســت این وزارتخانه از 
ســازمان برنامهوبودجه بــرای جبران 

خسارت سیل خوزستان خبر داد. 
 سید سلمان سامانی معاون هماهنگی 
و ســخنگوی وزارت کشور از نامه وزیر 
برنامهوبودجه  رئیس سازمان  به  کشور 
بهمنظور جبران خسارت سیل چند روز 
اخیر استان خوزستان خبر داد و گفت: 
نظر به اینکه بر اثر وقوع سیل اخیر در 
شهرستانهای استان خوزستان خسارات 
قابلتوجهی به اماکن مسکونی واردشده 
است، با توجه به بررسیهای بهعمآلمده 
از سازمان برنامهوبودجه خواسته شد به 
استناد ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت بهمنظور جبران خسارات ناشی از 
حادثه مزبور، نسبت به طرح و اختصاص 
۲ هزار و ۳۵ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون 

ریال اعتبار هزینهای و تضمین پرداخت 
مابهالتفاوت ســود و کارمزد تسهیالت 
بانکی به مبلــغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال و 
بازپرداخت ۱۵ ســاله به شــرح جدول 
اعالمشده اقدامات الزم را انجام و پس از 
تصویب در اختیار بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی قرار دهد تا با رعایت ضوابط 
و مقررات و نظارت ســازمان مدیریت 
بحران کشور هزینه شود. وی در ادامه 
تصریح کرد: وزیر کشــور همچنین با 
عنایت به وقوع بارندگیهای شــدید در 
استان خوزستان و آبگرفتگیهای مکرر 
معابر و منازل مســکونی در ســنوات 
گذشــته و با توجه بــه اهمیت تقویت 
زیرساختهای مدیریت بحران بهمنظور 
افزایش ســطح آمادگی و توان مقابله 
دستگاههای اجرایی استان، از سازمان 
برنامهوبودجه خواســته است نسبت به 
طرح و اختصاص مبلــغ ۲۴۰ میلیارد 
ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای 
جهــت تأمیــن تجهیــزات تخلیه آب 
)تأمین ۸۰ عدد پمپ SP( اقدام کند.
 پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

فرمانده سپاه قدس 
شهادت سردار استوار 

را تسلیت گفت

فرمانده نیــروی قدس ســپاه با صدور 
پیامی شهادت سردار عبدالرسول استوار 

محمودآبادی را تسلیت گفت.
 سردار اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی 
قدس ســپاه با صدور پیامی شــهادت 
استوار محمودآبادی  عبدالرسول  سردار 

را تسلیت گفت.
در این پیام آمده اســت : شهادت هنر 
مردان خداست و همواره هستند مردانی 
که این مســیر نورانی را طی نموده تا به 
وصال یار برسند. سردار شهید عبدالرسول 
اســتوار محمودآبادی از پویندگان این 
طریق پرافتخار بود کــه تاب جدایی از 
قافله شــهدای گلگون کفن اســالم را 
نداشت و به فرمانده و همرزم شهیدش 
سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر 
شهیدان جبهه های هشــت سال دفاع 
مقدس و عرصه های پیکار با ضّدانقالب 
در کوه های سر به فلک کشیده کردستان 

و دشــتهای خونین ناشــی از جنایت 
تکفیریهای وابســته به آمریــکا، رژیم 
صهیونیستی و آل سعود وّهابی در مناطق 
مختلف مقاومت پیوست. وی با اشاره به 
اینکه شهید ســردار عبدالرسول استور 
محمودآبادی از عنفوان جوانی با لبیک 
به امام راحــل)ره( و تبعّیت از ولی امر 
مسلمین حضرت امام خامنه ای )حفظه 
اهلل( در جایجــای عرصه هــای مختلف 
جهــاد، میدان داری کرد و ســرانجام با 
کوله باری از افتخارات در مسئولیتهای 
گوناگون در لشکر فجر شیراز، فرماندهی 
قرارگاه حمزه سیدالشــهداء)ع( غرب و 
دفاع از حرمهای اهل بیت علیهم السالم 
بــه عهِد خود وفا کرد افــزود : اینجانب 
شــهادت این سردار جانباز ســرافراز و 
»اســتوار گام« را بــه محضــر حضرت 
ولی عصر)عــج(، فرمانده معظم کل قوا 
)مدظله العالی(، خانــواده محترم، مردم 
شهیدپرور استان فارس و همه دوستان 
و همسنگران آن شهید تبریک و تسلیت 
عرض نموده و علّو درجات ایشان و صبر 
و اجر بازماندگان را از درگاه ذات اقدس 

الهی مسئلت دارم.  آنا

در بســیاری از کشــورهای دنیا زمانی که مدیران از پیش 
بینی و حل یک مشــکل بر نمی آیند، با شرمندگی از مردم 
عذرخواهی کرده و از صندلی مدیریتی خود کنار می روند. 
اما معلوم نیست که چرا در کشورمان با وجود اینکه همه از 
فعالیت های شبانه روزی خود و خدمتگذاری به مردم سخن 
میگویند همه ساله شــاهد مشکالت تکراری هستیم که نه 
فکری برای حل آنها شــده  و نه بودجه ای برای این مسائل 
پیش بینی شــده است. جالب آن جاست که هیچ کس هم 
مســئولیت قبول نمی کند و همه مشکالت را ناشی از کم 
کاری دیگری می دانند که البته در این میان دولت ها جای 
خود دارد. متاســفانه این روزها بار دیگر شاهد هستیم که 
عالوه بر شــیوع بیماری کرونا، تشدید بارندگی ها از یک سو 
و بی تدبیری مسئوالن از سوی دیگر مجدداً موجب شده تا 
در استان های خوزستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، 
سیستان و بلوچستان و قم شاهد طغیان رودخانه ها و جاری 
شدن سیل در این اســتان ها باشیم در این میان استانهای 
جنوبی سهم بیشتری دارند. به گفته ولی پور رئیس جمعیت 
هالل احمر، ۸ استان کشــور دچار آبگرفتگی و سیل شده 
اســت.  این درحالی است که امسال اولین سالی نیست که 
شــاهد این وضعیت در کشورمان هستیم . آذر سال ۱۳۹۸ 
نیز بارش ســیل آسا، بسیاری از مناطق جنوب کشورمان را 
به زیرآب برد و خسارات زیادی بر جا گذاشت.  این درحالی 
است که  هشــدارهای کارشناسان  هواشناسی درباره وقوع 
طوفان و بارش های ســیل آسا در این مناطق، زنگ خطر را 
برای بســیاری از ساکنان شــهرها و روستاهای این مناطق 
کشور و البته مسئولین به صدا درآورده بود و انتظار می رفت 
که مسئوالن با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و وضعیتی که 

تجربیات که از گذشته وجود داشت مانع خسارت شوند . 
در این میان شاهد هســتیم که سازمان هواشناسی استان 
خوزســتان پیشــبینی کرده از روز چهارشنبه، مجددا یک 
ســامانه بارشی جدید وارد خوزستان می شــود و گویا قرار 

است مشکالت مردم ادامه داشته باشد. 
مشکالت 

این بارندگی های شدید،  مشکالت فراوانی را برای مردمان 
مناطق سیل زدهع به وجود آورده است، گزارش ها حکایت 
از جاری شدن سیل در برخی شهرهای خوزستان و بوشهر 
دارد و رودخانه هــای اصلی خوزســتان همچنان شــرایط 
ســیالبی دارند.  همچنین برخی از ساکنان ماهشهر مجبور 
به تــرک خانه های خود شــده اند، بارندگی موجب اختالل 
و تعطیلــی برخی از شــرکت های منطقه ویــژه اقتصادی 
پتروشیمی بندرماهشهر شده و اهواز نیز با مشکالت شدید 

آب گرفتگی دست به گریبان است. 
همچنین در استان هرمزگان، فشار سیالب به اندازه ای زیاد 
بود که کامیون ها و تریلرهای سنگین ۳۰ تنی اسیر سیالب 
شــده و به پهلو غلتیدند و  سیالب تا نزدیک سقف آنها باال 
آمده و راه ارتباطی بسیاری از روستاهای استان سیستان و 
بلوچستان بســته شده است. در شهرستان جاسک واقع در 
شــرق هرمزگان هم وضعیت به شدت بحرانی است و آنطور 
که فرماندار این شهرســتان گفته مجبور شده اند به خاطر 
سیالب گسترده، ساکنان ۵ روستای جاسک را تخلیه کنند 
و ۱۰۰۰ نفر از ساکنان این روستاها را به مکان امن منتقل 
کنند. بارش ۶۰ تا ۹۰ میلیمتری باعث طغیان وحشــتناک 
رودخانه های فصلی و رود هیرمند در سیستان و بلوچستان 
شده اســت.  در اســتان کرمان هم وضعیت مشابهی دید 
می شود به گونه ای که اهالی ۱۱۴ روستای این استان قادر 

به تردد زمینی نیستند.
حاال اگرچه بســیاری مســئوالن از امداد رســانی ها و پای 
کاربودن ها میان سخن می گویند اما هم اکنون در بسیاری 
از این مناطق مردم نه تنها جا و مکان بلکه شــغل و زندگی 
خود را از دســت داده اند و حتی به گفتــه برخی در مورد 

اسکان موقت مردم سیل زده نیز نگرانی هایی وجود دارد.
همچنین به نقل از برخی رســانه ها خبر از جیره بندی مواد 
غذایی برای خانوارها در مناطق سیل زده به گوش می رسد 
و این در حالی اســت که حجم باالی آب بسیاری از آنها را 
در داخل خانه هایشــان محبوس کــرده و بحران کرونا نیز 

همچنان بر این مناطق سایه افکنده است.
حاضران در صحنه 

در حال حاضر ســازمان هالل احمر در حال امدادرســانی 
اســت. نیروهای انتظامی و ســپاه و ارتش به کمک ســیل 
زدگان شــتافته اند اما به نظر می رســد کــه این حرکت به 
تنهایی کافی نباشد؛ بویژه آنکه اداره کل هواشناسی استان 
خوزستان دربارۀ دور جدیدی از بارش ها هشدار داده است.

این درحالی است که مردم استان های جنوبی کشورمان که 
به عنوان مرزبانان همیشــگی کشور محسوب می شوند و در 
دفاع مقدس جانفشــانی های بسیار کرده اند از مسئوالن در 
این زمینه گله دارند و اقدامات انجام شــده در این استانها 

را کافی نمی دانند. 
سید کریم یوســفی نماینده مردم اهواز و باوی در این باره 
به سیاســت روز گفت: زمانی که صحبــت از ارائه امکانات 
و بودجــه به مردم این منطقه می شــود، ســخن از کمبود 
اعتبارات به میان می آید در حالی که مردم خوزســتان ۸۵ 
درصد از سهم اســتخراج نفت را به خود اختصاص داده اند 
و ذخایر گازی اســتان در مقام دوم تولیدات آن قرار دارد. 
همچنین در تولید برق و منابع آبی و محصوالت کشاورزی 

در سطح اول و پرداخت مالیات در سطح دوم قرار دارند. 
وی افزود: علیرغم آنکه خوزســتان نقش اصلی را در توسعه 
و رفاه و آبادانی کشــور دارد اما متأسفانه مقام اول بیکاری 
را بــه خود اختصاص داده اســت و حق مردم این اســتان 
نادیده گرفته می شــود.  یوسفی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر بیشــترین مشــکل در ۴ استان ســیل زده ناشی از 
آبگرفتگی ها بود، افزود: هم اکنون بســیاری از آبگرفتگی ها 
و آبهای ســطحی از سطح شهر دفع شــده اما پس زدگی 
شــبکه فاضالب برای مردم ایجاد زحمت و مشکالت فراوان 

کرده است. 
وقتی کارشناسی در تصمیم گیری جایی ندارد 

این درحالی است که مدتهاســت که از تغییر اقلیم در این 
منطقه از کشورمان ســخن به میان می آید و هیچ تصمیم 
گیــری در این باره در مدیریت اســتانهای یاد شــده برای 
پیشــگیری از بحران هایی که جان و مال مردم را میگیرد و 

سرمایه های کشور را بر باد می دهد نشده است.
به گفته رضیائیان، مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی، 
از پنج شنبه ۶ آذر هشدار قرمز برای مخاطرات بارندگی های 
اخیر در خوزســتان صادر شــده بود و تمام دســتگاه های 
اجرایی و عملیاتی هشــدارهای هواشناسی را دریافت کرده 
بودند، اما گویا مدیریت شــرایط را بدست قضا و قدر سپرده 
بود در این زمینه رئیس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی کشــور دو عامل »تغییر پذیری 
آب و هــوا« و »تغییــرات اقلیمی« را علــت تغییر الگوی 

بارش ها و بارش های شدید در جنوب کشور می داند.
احد وظیفه دربــاره علت تغییر الگوی بارش ها در کشــور 
گفت: آب و هوا و اقلیم به صورت جهانی همواره تغییر پذیر 
است همچنین تغییرات اقلیمی الگوهای جوی را تا حدودی 

تحت تأثیر قرار داده است.
این درحالی اســت کــه چنانچه پیش بینی هــای الزم در 
تصمیم گیری های کشــور در این زمینه انجام می شد شاید 

دچار چنین شرایطی نمی شدیم.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در این باره گفت: وقتی 
بحران پیش می آید چندین برابر از پیشــگیری باید هزینه 
کنیم در واقع برای انجام کاری هزاران میلیارد تومان هزینه 
می کنیم، اما برای پیشــگیری از حوادث و بالیا، اعتباری در 

نظر نمی گیرم.
بی توجهی به مشکالت شهری 

دراین میــان رضا اردکانیان، وزیر نیرو دلیل اصلی آبگرفتی 
معابر و جاری شدن ســیالب در سطح شهرهای خوزستان 
را نبود سیستم های جمع آوری آب های سطحی اعالم کرده 
اســت. او در این باره افزود: روان آب های ســطحی به دلیل 
آن که سیســتم جمع آوری آب سطحی مســتقل از شبکه 
فاضالب وجــود ندارد، طبیعتــاً وارد کانال هــای فاضالب 
می شــوند و هنگامی که وارد این کانال ها شــدند به دلیل 
آن کــه حجم این آب زیاد اســت در بعضی مناطق موجب 

پس زدگی فاضالب موجود می شــود. اما پرســش این است 
که با وجود آگاهی از چنین مشــکلی، چرا طی این سال ها 
کاری مؤثر برای حل آن انجام نشــده اســت؟ این درحالی 
است که  آبگرفتگی و باال آمدن پساب های شهری و فقدان 
سیســتم پیشــرفته فاضالب از جمله مشــکالت شهرهای 
خوزستان اســت که بارها با اعتراض ســاکنان این استان 
مواجه شــده اســت. دراین میان شــرکت آب و فاضالب و 
شهرداری این شــهر هیچ  کدام مسئولیت حل این مشکل 
را نمی پذیرنــد و عماًل وزارت نیرو و وزارت کشــور، توپ را 
به زمین یکدیگر می اندازند.علی ســاری، نماینده اهواز ، با 
اشــاره به همین معضل گفت: به دلیــل گرفتگی های زیاد 
شبکه فاضالب عمال امکان دفع سیستم فاضالب و آب های 
ســطحی همزمان وجود ندارد. متأســفانه با اینکه یکی از 
وظایف شهرداری ساماندهی آب های سطحی در سطح شهر 
اســت، اما به هیچ وجه اقدامی در این زمینه تاکنون انجام 
نداده است و به طور مداوم اعالم می کردند برای ساماندهی 
آب های سطحی منابع مالی در اختیار ندارند. البته به تازگی 
نیز اعالم کرده اند که وظیفه شهرداری سامان دهی آب های 
سطحی نیســت. وی افزود: »در حالی که در قانون به طور 
مشــخص آمده است که ســاماند هی و جمع آوری آب های 
سطحی وظیفه وزارت کشور و به ویژه شهرداری ها است، اما 

شهردار معتقد است که وظیفه شهرداری نیست.
 در همیــن حال بهنام مریــدی، مدیرعامل شــرکت آب 
وفاضالب اهواز )آبفا( نیز با اشــاره به اجرایی شدن تنها ۴۰ 
درصد از طرح جامع فاضالب این شهر، مسئولیت را متوجه 
شهرداری کرده و می گوید: مســاله آبگرفتگی خیابان ها به 
دلیل بارش باران مرتبط با حوزه شــهرداری اســت و طبق 
ماده ۵۵ قانون شهرداری این سازمان باید آب ناشی از باران 
را دفع کند. به گفته این مقام مسئول، اهواز دارای دو هزار 
و ۴۰۰ کیلومتر شــبکه فاضالب اســت که یکهزار و ۱۰۰ 
کیلومتر آن فرســوده است، جنس این شبکه ها عمدتا بتنی 

است و در اثر ورود فاضالب ریزش کرده اند.
از سوی دیگر موسی شاعری، شهردار اهواز، همچون گذشته 
ظرفیت کم شــبکه فاضالب را عامل آب گرفتگی های سطح 
شهر دانست و گفت: »شبکه دفع فاضالب اهواز مرکب است 

و باید آبفا نسبت به الیروبی آنها اقدام کند. 
وی پیش از این گفته بود، امسال ۴۴ میلیارد ریال اعتبار از 
سوی شهرداری اهواز برای دفع آب های سطحی و فاضالب 
هزینه شده است، ساخت شــبکه دفع آب های سطحی در 
اهواز حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که مقرون 
به صرفه نیســت زیرا در صورت اصالح شبکه فاضالب این 
مشــکل نیز حل می شود، اگر چنین اعتباری در اهواز باشد 

باید صرف توسعه شهر شود.
فراموشی مرز نشینان در بودجه بندی 

هیچ پیش بینی و بودجه بندی برای این شــرایط از سوی 
مدیران کشوری در نظر گرفته نشده است. 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دراین باره  گفت: برای 
مقابله با بالیای طبیعی سال گذشته پنج هزار و ۸۴ میلیارد 
تومان اعتبار پیشــنهاد شــد که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 

در قانون بودجه منظور شــده و تاکنون نیز هیچ مبلغی در 
اختیار دستگاه های اجرایی اســتان خوزستان قرار نگرفته 
است. وی افزود: متأسفانه در مناطقی که سیل جاری شده 
ظرفیت خروجی پل ها با دبی آب رودخانه ها انطباق ندارد و  
این مســاله با جاری شدن سیل در برخی استان ها از جمله 

خوزستان و بوشهر بسیار تأثیرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: بر اســاس هشدارهای سازمان هواشناسی 
آماده باش دســتگاه های اجرایی در استان خوزستان انجام 
شــده، اما با توجه به اینکه اهواز فاقد نهر آب است و شبکه 
فاضالب آن نیز بسیار فرســوده شده، باید آبگرفتگی ها در 

این شهر با استفاده از پمپ تخلیه شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: عدم تکمیل زیر 
ســاخت ها در بخش شــبکه فاضالب و جمع آوری آب های 
ســطحی در اســتان خوزســتان کاری زمان بر و نیازمند 
همکاری و همیــاری تمام دســتگاه های اجرایی و مجلس 
شورای اسالمی است. این درحالی است که مجتبی یوسفی 
نماینــده مردم اهــواز در مجلس در این بــاره  گفت: برای 
ساماندهی شبکه فاضالب اهواز شــش هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز اســت و حوزه هــای آب و فاضالب اهواز به علت 
نبود زیرســاخت های مورد نیاز بحران شهرهای خوزستان 
است. توسل مسئوالن اســتان به بهانۀ قدیمِی نبود بودجۀ 
بازسازی شبکۀ فرسوده آب و فاضالب در حالی است که به 
گفته مجتبی یوســفی، عضو کمیسیون عمران مجلس تنها 
در سال ۸۴ـ ۸۵ مبلغ ۱۴۹ میلیون دالر وام از بانک جهانی 
برای بازسازی سیستم فاضالب خوزستان دریافت شده بود.

انتقاد از نمایندگان 
در این میان بسیاری از شــهروندان این مناطق می پرسند 
چرا نمایندگان استان در دوران تبلیغات انتخاباتی به همین 
مشــکالت اشــاره کردند و با وعدۀ حل آنها رأی الزم برای 
رفتن به بهارســتان را گرفتند، امــا دنبال این کار نرفتند و 

اکنون پس از هفت ماه ورود به بهارستان چه کرده اند؟
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز و باوی در این باره به 
خبرنگار سیاســت روز گفت: اینکه وضعیت اقلیمی متفاوت 
شده و پس از ۷ تا ۸ سال خشکسالی شاهد این بارندگی ها 
هستیم را منکر نمی شویم، اما در دو سه سال اخیر افزایش 
میزان بارندگی دراهواز مشــکل اصلی نبوده بلکه مشکالت 

در مورد دفع آبهای سطحی است. 
وی درپاسخ به ســوال خبرنگار سیاست روز مبنی بر اینکه 
چرا این مشــکل حل نشــده اســت، افزود: برای حل  این 
مشــکالت اعتبارات مورد نیاز است که باید از سوی دولت 
تامین شود. حسینی تصریح کرد: درحال حاضر اهواز مبدل 
به کالن شــهری بزرگ شــده و ابعاد آن توسعه یافته است 
و عالوه بر افزایش جمعیت شهری، جمعیت مناطق اطراف 

این شهر نیز به این شهر ملحق شده است. 
وی با تأکید بر اینکه برای حل این مشــکل و دفع فاضالب 
و پســماندهای شهری و آبهای سطحی نیاز به سیستم دفع 
آبهای ســطحی و توسعه شــبکه فاضالب این شهر است، 
افــزود: با این حــال بودجه خاصی در ایــن زمینه تاکنون 

اختصاص داده نشده است. 

رسول اکرم )ص(: صیقل دهنده دلها، یاد خدا و 
تالوت قرآن است.

فالحی 
دولت میگوید پول ندارم ولی خودش 
کاالبرگ 100 هزار تومانی تصویب می 

کند!
یــک نماینده مجلــس با بیان 
اینکه دولت مدیریت درستی در 
بودجه ندارد، گفت: ما میگوییم 
به قشــر کمدرآمــد ۱۲۰ هزار 
تومان کاالبرگ میدهیم، دولت 
بالفاصله مجلس را دور میزند و 
میگوید ما پول ندارم ولی خودش کاالبرگ ۱۰۰ هزار 

تومانی تصویب می کند!
حجت االســالم فالحی نماینده مــردم همدان در 
مجلس شــورای اسالمی و ســخنگوی کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلس در نشســت انجمن 
اسالمی دانشجویان مســتقل دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی دانشــگاه عالمه طباطبایی افزود :: ما 
معلم تربیت نکردیم. یعنی در آموزشوپرورش کسی 
را  که معلم نبوده آوردیم و بعدا گفتیم حاال به عنوان 
معلم بپذیریم. در حال حاضر رتبه تعلیم و تربیت ما 

در سطح جهانی، رتبه ۲۱ است!
این نماینــده مجلس تاکیــد کرد: منابع انســانی 
آموزشــوپرورش تا به امــروز ۲۵۰ هزار کمبود نیرو 
دارد. همین االن برای تامین این تعداد، حدود ۱۳۷ 
هزار نفر از طریــق معاونین و مدیران و ... که خیلی 
از آنها با ساختار آموزش وپرورش هم سازگار نیست 
در حال تامین هســتند. تا سال ۱۴۰۴ کمبود نیرو 
معلم ما به ۶۰۰ هزار نفر میرسد وی در ادامه گفت: 
تمام مشکالتی که وجود دارد به این دلیل است که 
مسائل در آموزش وپرورش سیاسی شدهاست. فالحی 
تصریح کرد: ۷۰ درصــد جذب معلمان از جلوی در 
مجلس صورت گرفته است! به مجلس های دوره قبل 
فشار آوردند و قانون نگذاشتند، این مسئله باعث شده 
کیفیت آموزش وپرورش ما هر روز پایینتر بیاید.  وی 
در پاسخ به این ســوال که آیا االن دولت بودجهای 
برای این کار اختصــاص نمی دهد؟ گفت: ببینید ما 
قانون گذاریم و ناظر. اما پول در دســت دولت است. 
فالحی گفت: دولت آمار درست را به ما نمیدهد. مثال 
میگوید ۵ هزار میلیارد سرمایه دارم. ما هم میگوییم 
کاال برگ تصویب میکنیم به قشــر کمدرآمد جامعه 
نفری ۱۲۰ تومــان میدهیم. بــرای چند نفر؟ ۶۰ 
میلیون نفر. دولــت باالفاصله میآید مجلس را دور 
میزنــد از طرفی میگوید این را تصویب نکنید، من 
پول نــدارم. از طرف دیگر کاالبــرگ ۱۰۰ تومنی 
تصویــب میکند، بــرای چقــدر؟ ۳۰ میلیون نفر. 
بعــد به دولت میگویی درآمدت چقدر بوده اســت 
میگوید ۵ هزارتا.  اما وقتی منابع مالی را بررســی 
میکنی میبینی ۳۰ هزارتا بوده اســت. وی در این 
باره که وضعیت غیرفعال های قبالز ســال۹۲ چه 
میشود؟ اظهار داشــت: قبل از ۹۱ ها غیرفعالهایی 
می باشند که خارج از قانون هستند. آنها به صورت 
حقالتدریس ادامه بدهند؛ اما نیروهای بعدازسال۹۲ 
باید براساس بودجهی ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شوند. 
اگــر در بودجه ســال جدید برای آنهــا بودجهای 
اختصاص دادهشــود، باید سازماناداری استخدامی 
به اندازه  آن به آموزش وپرورش ردیف استخدامی 
بدهد و غیرفعال های بعدازســال۹۲ نیز استخدام 

شوند.   فارس 

مجلس خبرگان خبر برگزاری جلسه 
فوری را جعلی دانست

دبیرخانه مجلس خبــرگان رهبری، خبر برگزاری 
جلســه فوری مجلس خبرگان رهبــری را جعلی 
دانست. در این تکذیبیه آمده است: از صبح دیروز 
تصویری ســاختگی با موضوع جلسه فوری مجلس 
خبرگان رهبری در شبکه های دست به دست می 
شــود. این تصویر جعلی اســت و خبرگان رهبری 
هیچ جلسهای نداشته است. این در حالی است که 
عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب به 
شایعات رسانه های آمریکایی درباره سالمتی رهبر 
معظم انقالب پاسخ داد. وی در یادداشتی توئیتری 
نوشت: »به کورِی چشم دشمنان و به فضل الهی و 
با دعای خیر ارادتمندان رهبر انقالب، سالمت و با 
نشاط به انجام برنامه های خود طبق روال مشغول 

هستند.« آنا  

آصفری:
دولت توان آماده سازی زیرساخت 

انتخابات الکترونیک را ندارد
نایب رئیس کمیســیون شــوراها گفت: در شرایط 
فعلی زیرساختهای الکترونیکی شدن انتخابات فراهم 
نیســت و دولت هم توان آمادهسازی زیرساختهای 
انتخابــات الکترونیک تــا زمان انتخابــات را ندارد. 
محمدحسن آصفری با اشاره به اینکه برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در شرایط کرونایی 
بایــد تمهیداتی در نظر گرفته شــود، گفت: یکی از 
راهکارها برگزاری انتخابات در چند روز است به این 
معنا که به جای یــک روز انتخابات در چندین روز 
متوالی برگزار شود تا شاهد تجمع مردم در صندوق 
های رأی نباشیم. وی افزود: راهکار بعدی، برگزاری 
انتخابات الکترونیک است که البته هنوز زیرساختهای 
الزم برای الکترونیکی شــدن انتخابات فراهم نیست 
و امکان تقلب و سوءاســتفاده در این شرایط وجود 
دارد. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: شورای نگهبان همواره به دنبال صیانت 
از آرای مردم و نظارت بر انتخابات است و تا زمانی که 
برای شورای نگهبان محرز نشود که زیرساخت های 
انتخابات الکترونیک فراهم اســت، قطعاً انتخابات به 

این صورت برگزار نخواهد شد.   مهر 

گزارشخبر
نگاهی به تغییرات اقلیمی در استانهای جنوبی کشور و وقوع سیل و آبگرفتگی در این مناطق  
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مورخ   152 صورتجلسه   4 شماره  مصوبه  استناد  به  منظریه  شهرداری 
99/7/14شورای اسالمی شهر منظریه در نظر دارد عملیات آسفالت معابر و 
ترانشه های سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت 
در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان 

وقت اداری مورخ 99/10/4 به واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه 99/10/4

تاریخ بازگشایی پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 99/10/4ساعت 15
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

متقاضیان می توانند همه روزه جهت بازدید از محل پروژه و اطالع از کیفیت 
و چگونگی کار به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند 
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