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دریچه

اختصاصردیفبودجهافزایشآبشیرینکنها

وزیر ارشاد :پوشش محلی زنان در ادارات
منع ندارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :بانوان می توانند با
پوشش و لباس محلی در ادارات ،دانشگاه ها و مدارس
حاضر شوند و این موضوع از نظر این وزارتخانه مشکلی
نــدارد .به گــزارش ایرنا ،سید عباس صالحی دیــروز سه
شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد :بانوان استان های
هرمزگان ،کردستان ،کرمانشاه ،آذربایجان های غربی و
شرقی ،مازندران ،سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران
می توانند با لباس های محلی خود در مدارس ،ادارات و
دانشگاه ها حاضر شوند.

تقدیر از  ۵قاضی صادر کننده آرای
جایگزین حبس
دانشپور-درمراسمیباحضورمسئوالنمعاونتاجتماعی
وپیشگیریازوقوعجرمقوهقضاییه،تعدادیازقضاتدیوان
عالی کشور و استادان دانشگاه از پنج قاضی صادر کننده
آرای برتر جایگزین حبس تقدیر شد .محسن مرادی قاضی
شعبه ۱۰۳کیفری سلماس ،کاظم زاده قاضی شعبه۱۰۱
کیفری  ۲خداآفرین آذربایجان شرقی ،حسین میرزایی
قاضی شعبه  ۱۰۲کیفری  ۲آبدانان؛ محمدرضا عموزاده
خلیلیقاضیشعبه ۱۰۱کیفریگالیکش،علیرضااحمدی
منش قاضی شعبه اول دادگاه کیفری ۲بندرعباس ازجمله
قضاتی بودند که در این جلسه مورد تقدیر قرار گرفتند .در
اینمراسمهمچنینکارگاهیبهمنظوربررسیچالشهای
قانونیصدورمجازاتهایجایگزینحبسبرپاشدوتعدادی
ازآرایصادرشدهدراینحوزهموردنقدوبررسیقرارگرفت.

محمدباقرنوبختهمچنیندرپاسخبهاینسوالخراسان
مبنی براین که برای طرح انتقال آب از دریــای عمان چه
اقداماتیصورتگرفتهوبرنامهدولتدرخصوصایجادآب
شیرین کن های بزرگ برای اجرای این طرح چیست ؟ با

بیاناینکهاالنمقداریازآبمنطقهراآبشیرینکنهااز
دریایعمانتامینمیکند،اظهارکرد:برایاینکهاینآب
شیرینکنهاگسترشپیداکننداالنیکردیفبودجهبرای
مطالعاتشوجودداردضمناینکهدرکنارآنمااستفادهاز
آبهایژرفراهمدردستورکارداریم.رئیسسازمانبرنامه
و بودجه همچنین با اشاره به تشکیل کارگروهی در اواخر
سال گذشته برای بررسی راه های تامین منابع آب با شیوه
های مختلف  ،خاطرنشان کرد :این کارگروه ها در استان
هاهمشکلمیگیردتادستگاههابرایتامینآباقداماتی
انجام دهند و پروژه های تامین آب که یکی از روش های آن
تبدیلآبشوربهشیرینهست،پیشرفتداشتهباشد.
وی افــزود  :االن استفاده از آب دریــای عمان در ساحل

بحران آب در سیستان و بلوچستان /عکس:ایسنا
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کشف منابع جدید آب در سیستان و بلوچستان

▪آبشیرینکنها درساحلدریایعمان

با نزدیک شــدن به ایــام مــاه مبارک رمضان آیین
غبارروبی مساجد در سراسر کشور در حال برگزاری
است .نمازگزاران با غبارروبی از مساجد ،غبار از
ضمیر خود نیز می زدایند تا مهمانان مقرب تری برای
ماه مبارک رمضان باشند.

توئیت بطحایی درباره
انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی دولت درپاسخ به خراسان خبر داد

هادی محمدی –سخنگویدولتدیروزدرنشستخبری
هفتگی خود با خبرنگاران گفت :مطالعات خوب و منجر به
نتایج مثبت در حوزه آب های ژرف داشتیم که آقای ستاری
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورهمخوشبختانهدوروز
قبل به من گزارشی داد مبنی بر این که می توانیم به منابع
جدیدآبدرسیستانوبلوچستاندستپیداکنیم.

غبارروبی از خانه های آسمانی
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این دریا انجام می شود اما این که آب به فالت مرکزی هم
منتقل شود و چقدر هزینه دارد و برای چه مصارفی باشد
در حال مطالعه است ضمن این که ما هم به هیچ وجه در
تامین آب مردم سستی به خرج نمی دهیم و تالش می

کنیم هرچیزی را که به مردم در این زمینه اطمینان بدهد
 ،در سازمان برنامه و بودجه حمایت و مشکل را حل کنیم.
یادآور می شود که در باره استحصال آب های ژرف اما و اگر
های جدی وجود دارد.

معاون وزیر نیرو :انتقال آب از ترکیه به دریاچه ارومیه فقط در حد ایده است
دانشپور-معاونوزیرنیروبابیاناینکهبحثانتقالآباز
دریاچهوانبهدریاچهارومیهدرحدصحبتوایدهاستاظهار
کرد :مباحثی درباره واردات آب از دریاچه وان به دریاچه
ارومیهصورتگرفتهاماسعیماایناستکهازمنابعداخلی
وبااجرایسیاستهایدیگردریاچهرااحیاکنیم.بهگزارش
ایلناعباسسروشادامهداد:برایورودآبازخارجکشوربه
جزدرحداولیهکهازدریاچهوانبهدریاچهارومیهبحثشده
درجایدیگربحثیمطرحنیست،البتهآنهمدرحدصحبت
و ایده است .معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان
کرد :هنوز درباره واردات از وان با طرف ترک هیچ صحبتی
نشده و ترجیح خود ما این است که کار به آن جا نکشد .وی
یادآور شد :سعی ما این است که از منابع داخلی و اجرای
سیاستهای دیگر دریاچه را احیا کنیم .در تابستان سال
،۹۵عیسیکالنتریرئیسستاداحیایدریاچهارومیهخبر
ازآغازمطالعاتانتقالآبوانبه دریاچهارومیهدادوگفت:

کشورترکیهبهانتقالآبازدریاچهوانمتمایلاست.ویبا
بیان این که بخشی از مطالعات این طرح صورت گرفته و در
حال تکمیل است ،ادامه داد :مطالعات این پروژه از لحاظ
شیمیاییتوسطدانشگاههایمراغه،تربیتمدرسوارومیه
صورتگرفتهونتایجآنبهسوئیسارسالشدهاست.درعین
حال چندی پیش سرپرست دفتر امور تاالبها در سازمان
حفاظتمحیطزیستنیزاعالمکرد:هنوزمطالعاتمربوط
بهانتقالآبدریاچهوانبهدریاچهارومیهانجامنشدهاست.
مسعودباقرزادهکریمیدرپاسخبهاینپرسشکهاید هپرداز
اصلی انتقال آب وان به دریاچه ارومیه کدام دستگاه است،
اظهار کرد :نمیدانم ایده انتقال آب وان به دریاچه ارومیه
از طرف کدام دستگاه مطرح شده است و در جریان این
موضوع نیستم اما بهطور کلی ایدههایی درباره خرید آب از
خارج مطرح شده و به این معناست که احیای دریاچه تحت
هرشرایطیبایدصورتگیرد.

دیدگاه کارشناس

مشکل سوء مدیریت است نه کمبود آب !
یک کارشناس و فعال محیط زیست و مدیرکل پیشین دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
با بیان این که به موضوع انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه می توان از چند منظر نگاه کرد ،افزود :نکته مهم
در این قضیه این است که انتقال آب وان به ارومیه به هیچ عنوان نمی تواند تاثیری در حل مشکل دریاچه ارومیه
داشته باشد چرا که مشکل دریاچه ارومیه بر اثر حیف و میل منابع و مدیریت نابخردانه ایجاد شده است .محمد
درویش ادامه داد :حوضه آبخیز دریاچه ارومیه یکی از پرآب ترین حوضه های آبخیز در ایران است اگر ما نتوانیم
حوزه آبخیز دریاچه ارومیه را به نحوی مدیریت کنیم که نیازهای مردم را تامین کند چگونه می توانیم در حوزه
های دیگر که میزان ریزش های آسمانی به مراتب کمتر از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه است مشکل را حل کنیم
ضمن آن که ما نباید مصرف بی رویه را ترویج کنیم .درویش خاطرنشان کرد :اتفاقی که در حوضه آبخیز دریاچه
ارومیه افتاد حیف و میل منابع و مدیریت نابخردانه است و ما به جای این که این مدیریت نابخردانه را درست کنیم،
می خواهیم به آن پاداش بدهیم.

افتتاح اولین بیمارستان تخصصی دندان پزشکی کشور

ادامه واکنش ها به برخورد امنیتی با بانوان معلم در تجمع اخیر

اولین بیمارستان تخصصی دنــدان پزشکی کشور صبح دیــروز سه شنبه با حضور فرمانده کل
سپاه پاسداران افتتاح شد .به گزارش مهر ،اولین بیمارستان تخصصی دندان پزشکی کشور با نام
«بیمارستانشهیدبهرامشکری»دیروزباحضورسرلشکرمحمدعلیجعفریفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمی
،سردارعبداللهیمعاونبهداشتودرمانسپاهوایرجحریرچیمعاونوزیربهداشتدرمحلبیمارستانبقیةا...افتتاح
شد.اینبیمارستاندرهفتطبقهومجهزبه ۷۰یونیتدندانپزشکیوهمچنینبخشرادیولوژیمجزاست.

مدیرکلامورزنانوزارتآموزشوپرورشبهبرخوردامنیتیبازنانمعلمدرتجمعاخیرواکنشنشان
داد.فرحنازمیناییبهایلناگفت:اینبرخوردبامعلماناصالموردتاییدمانیستوآقایبطحاییهم
تاکید داشتند که حتما گروههایی با برنامهریزی وارد این تجمع شدند که معلم نبودند ،البته من اطالع زیادی ندارم،
قاطیاینتجمعشدندوبهتنشانجامیدهاست.ویگفت:اصالچرابایدبهمرحلهایبرسیم
ولیحتماگروههایدیگر
ِ
اعتراضمعلمانمارابشنوند.
کهمعلمانبرایاحقاقحقوقخودشانتجمعکنند؟امیدواریمدولتمردانصدای
ِ

وام ضروری بازنشستگان کشوری افزایش
می یابد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :پرداخت وام
ضروریبهبازنشستگانکشوریماهیانهانجاممیشودکهقرار
استدرسالجدیدافزایشپیداکند.بهگزارشمهر،جمشید
تقیزادهافزود:ماهیانهبهبیشاز ۲۵هزارنفرازبازنشستگان
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری وام  ۴میلیون
تومانی پرداخت میشود .وی گفت :تا کنون ۲۰۰هزار نفر از
بازنشستگان ما وام ضروری را دریافت کرده اند و پیشبینی
میشودتانیمهاولسالبه ۳۰۰هزاربازنشستهواجدشرایط
اینوامپرداختشود.

جزئیات تعطیلی دبستانیها در پایان
اردیبهشت

معاون رسانه مرکز اطالعرسانی آموزش و پرورش گفت :با
توجهبهفرارسیدنماهمبارکرمضان،چنانچهدانشآموزان
مدارسابتدایی،ارزشیابیودیگرفعالیتهایآموزشیرابه
اتمام رسانده باشند ،میتوانند با صالحدید مسئوالن واحد
آموزشی در مدرسه حضور نداشته باشند .بنابرخبر فارس،
نجاتبهرامی،افزود:اصلبربرگزاریتمامجلساتآموزشی
بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است و در
صورتیکهبرنامههایدرسیاجراشدهوبهاتمامرسیدهباشد،
مدیرانمیتواننددرخصوصحضوردانشآموزانباانعطاف
تصمیمگیریکنند.بهرامیگفت:البتهامتحاناتدربرخی
پایههایابتداییمانندپایهششمبهخردادماهکشیدهمیشود
که بدیهی است دانشآموزان این پایه ها باید برای انجام
امتحاناتدرمدرسهحضوریابند.

کالنتری :هیچ کدام از تاالبهای  50گانه
کشور زنده نیست
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمــان حفاظت محیط
زیست کشور گفت :چیزی که در کشور حائز اهمیت نیست،
نبود برنامه ریــزی بلند مدت اســت؛ هم اکنون هیچ کدام
از تــاالب هــای پنجاه گانه کشور زنــده نیست .به گــزارش
ایــرنــا ،عیسی کالنتری دی ــروز دوشنبه در همایش یک
روزه «نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار حوضه
آبریز دریاچه ارومــیــه» گفت :واقــع شــدن همه تــاالب ها و
دریاچه ها در انتهای حوضه های آبریز یکی از اساسی ترین
مشکالت حوزه محیط زیست در کشور محسوب می شود.
کالنتریبااشارهبهتاکیدرئیسجمهوریبررعایتوپیگیری
چهارمسئلهدرحوزهپسماند،گردوغباروهوایکالنشهرها
و احیای تاالب ها گفت :متاسفانه احیای تاالب ها کار بسیار
دشواری است و امیدواری ما برای احیای تاالب ها به دلیل
تغییرات اقلیمی ،کاهش بارندگی ها و افزایش بهره برداری
هاخیلیمحدودترشدهاست.

نماینده مجلس :مدارس بیش از اندازه
تعطیل هستند
نایب رئیس کمیسیون آمــوزش مجلس با بیان ایــن که
م ــدارس بیش از انـــدازه تعطیل هستند ،افـــزود :رونق
گردشگری به تعطیلی مدارس ارتباطی ندارد و نمیتوان
تصمیمات مربوط به آموزش و پروش را بدون کارشناسی
گرفت .قاسم احمدی الشکی به خانه ملت گفت :در
گذشته دولت الیحه تعطیالت زمستانی را به کمیسیون
آموزش ارائه داد اما تایید نشد؛ نمیتوان تصمیمات مربوط
به آموزش و پرورش را که بزرگ ترین وزارتخانه کشور با 13
میلیون و 500هزار دانشآموز و 948هزار فرهنگی است،
بدون کارشناسی گرفت.
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