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ذخیره آب سدهای تولیدکننده
برق نصف سال گذشته است

ایرنا -وزیرنیروگفت:سالگذشتهذخیرهسدهایبزرگکشورکهازآنهابرقتولیدمیشودچهارمیلیاردمترمکعببودکهامسالبهدومیلیاردو 300میلیون
مترمکعبرسید«.رضااردکانیان»افزود:امسالوضعیتمتفاوتیبهلحاظجویدرسراسردنیاوجودداردوتقریباهمهکشورهاباپدیدهگرمایپایدارروبهروهستند؛
اینپدیدهباعثشدمیزانمصرفبرقافزایشپیداکند.از 56هزارمگاواتبرقدراوجمصرف،سهموسایلسرمایشی 21هزارمگاواتاست.

...

عبور سن  ۱۲میلیون جوان از بازه زمانی
اشتغال و ازدواج
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که هم اکنون
 ۱۲میلیون جوان ایرانی از سن اشتغال و ازدواج شان گذشته
است،گفت:بسیاریازجوانهابرایپیداکردنشغلدرصدد
مهاجرت از کشور هستند .رسول خضری در خصوص موج
جدیدمهاجرتایرانیهاازکشوربهدلیلمشکالتاقتصادی
بهخانهملتگفت:مااکنونسهچالشاساسیدرکشورداریم
کهیکیازآنهاابرچالشبیکاریاست.هماکنون 12میلیون
جوانایرانیاز سناشتغالوازدواجشانگذشتهاست.نماینده
مردم پیرانشهرو سردشت ادامه داد :این جوان در سن خاصی
نیاز به شغل ،ازدواج ،مسکن و فرزند آوری دارد هر چه قدر
جوان از سن مد نظر دور شود ،این موضوع آسیب های روانی
و اجتماعی به بار می آورد .از طرف دیگر این موضوع خود یک
فرصت سوزی بزرگ است ،همه جای دنیا دنبال نیروی کار
جوان هستند ما دوران جوانی نیروهای کار جوانمان را بدون
بهرهبرداریتلفمیکنیم.
▪ 42درصد بیکاران تحصیل کرده هستند

وی با اشــاره به این که  42درصد از بیکاران فعلی کشور از
تحصیل کردگان هستند ،گفت :به عبارتی بیکاران باسواد ما
سهبرابربیکارانبیسوادماهستند؛بنابراینطبیعیاستکه
اینافرادبههردریبرایپیداکردنشغلمیزنند.حاالداخل
کشور شد چه بهتر اگر نه خیلی ها به کشور دیگری مهاجرت
می کنند .خضری گفت:در این خصوص قطع ًا مقصر اصلی ما
مسئوالنهستیم.اینماهستیمکهبایدبسترهایالزمرابرای
بازگشتمغزهافراهمکنیمنهاینکهعملکردمانباعثفرارمغز
ها شود .نمونه بارز موفق در این زمینه کشور هندوستان است
که زمانی بیشترین فرار مغز ها را داشت اما امروز با بیش از یک
میلیاردجمعیتزمینهوبستربازگشتمغزهایشرانیزفراهم
کردهوتبدیلبهامپراتورنرمافزاردردنیاشدهاست.
▪علت چیست؟

وی خاطرنشان کرد :خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشور
هستند اگر روزی بستر فراهم شود به کشور باز می گردند
اما متاسفانه نه تنها برای آن ها بلکه برای جوان های داخل
کشور نیز شغل فراهم نیست .همه این ها به نبود برنامه
ریزی های درست برمی گردد؛ ما در تربیت منابع انسانی
خود که امروز باالترین ارزش را در اقتصاد دنیا دارد و بزرگ
ترین سرمایه محسوب می شود ،درست عمل نمی کنیم.
این نماینده مجلس با بیان این که متاسفانه آموزش و پرورش
و آموزش عالی ما هنوز هم کارمند تولید می کند در حالی که
در این زمینه کشور اشباع شده است ،گفت :اگر بخواهیم
همین طور کارمند تربیت کنیم ،به تعداد آن ها بیکار تحویل
جامعه می دهیم.

▪دیدگاه شورای شهری ها

ابهام ها در پی تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان آغاز شد

از میان خبر ها

تکرار داستان رفتن یا نرفتن شهردار تهران
دانشپور-بااصالحقانونمنعبهکارگیریبازنشستگاندر
مجلسومحدودشدن بهکارگیریاستثناهاکهروزسهشنبه
در مجلس به تصویب رسید ،باز هم موضوع بازنشسته شدن
شهرداردررسانههاموردبحثقرارگرفت.دراولینواکنش
ها این رئیس شورای شهر تهران بود که اظهار کرد قانون
منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس  ،شامل حال
افشانی شهردار تهران نمی شود .در ادامه این ارزیابی ها
یکیدیگرازاعضایشورایشهرتهراننیزدرگفتوگو
باخراسانبه«بازنشستهاجباریپیشازموعد»بودن
افشانی اشاره کرد و گفت :افرادی که بازنشسته
قبل از موعد اجباری و همچنین ایثارگر باشند به
احتمال زیاد می توانند بقیه مدت بازنشستگی را
بازگشت به کار شوند .خلیل آبادی خاطر نشان
کرد:بعدازمصوبهاخیرمجلسبا تعدادی
ازحقوقدانهاصحبتکردموآنها
هممعتقدبودندکهمشکلیبرای
کار ایشان نیست .وی با بیان
اینکهافشانیدرسال 84که
سن بازنشستگی وی نبوده،
خود را بازخرید کرد ،افزود:
حــقــوقــدان هــا معتقدند
ایشاندرزمانآقایاحمدی
نژادبازنشستهاجباریپیش
از موعد ب ــوده و درقــانــون
قبلی آمده است افرادی که
باالجبار بازنشسته و ایثارگر
باشندباتوجهبهخالفقانون
بودناینموضوع،میتوانندبه
دیوان عدالت شکایت کنند و با
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رایدیوانبهکاربرگردند.دستگاهنیزمجبوراستکهدوباره
برایایشانحکماشتغالبزند.بنابراینشهردارتهرانهمدو
ماهفرصتداردکهازاینموضوعاستفادهکند.
▪بهنظرمیرسدافشانیبازنشستهاست

درعینحالرئیسکمیسیوناجتماعیمجلسدربارهاین
موضوعباتاکیدبراینکههمهسازمانهاییکهبه
هر نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده
میکنندمشمولاینقانونهستند،گفت:
برایناساسشهردار تهرانهمشاملاین
قانونمیشودامااینکهآیاافشانیشرایط
دیگر گنجانده شده در این قانون را دارد یا
خیر نمی دانم .سلمان خدادادی در گفت
وگو با خراسان ادامــه داد :در مصوبه اخیر
مجلس سوابق ایثارگری منظور نشده است
حتیمنموافقبودمکهآنهاییکهیک
سال رزمنده بودند و سوابق ایثارگری
دارند مستثنا باشند ولی این مسئله
رای نیاورد .وی افزود :در عین حال
در قانون آمده است که اگر مقاماتی
مانند شهردار  30سال خدمت و
در صورتی که فوق لیسانس دارند
 35ســال خدمت داشته باشند
بازنشسته هستند و نمی توانند
در مشاغل دیگر مشغول به کار
شوند.وی با بیان این که بنده
شرایط فردی افشانی را نمی
دانــم ،خاطرنشان کرد :برای
نظر دادن در خصوص ادامه

...
دارو

کار شهردار تهران مهم است که بدانیم افشانی در چند
سالگیخودرابازخریدکردهاستوسابقهچندسالخدمت
رادارد.اگرچهبهنظرمیرسدایشان بازنشستهاست،اماباز
هم نمیتوانمنظرقطعیبدهم.
▪قاضیزاده:افشانیبازنشستهاست

احـــســـان قـــاضـــی زاده
هاشمینیزدربارهوضعیت
ادامــه کــار شهردار تهران
بــا تاکید بــر بــی اطالعی
از شــرایــط اداری و مالی
افشانی به خراسان گفت:
در صورتی که ایشان شامل
سه دسته جانبازان  50درصــد به باال  ،آزادگــان با بیش
از سه سال اســارت و فرزند شهید بــودن بشود می تواند
به کــار ادامــه بدهد در غیر ایــن صــورت وی مشمول این
قانون نخواهد شد .این نماینده مجلس دربــاره موضوع
بازخرید شــهــردار تهران توضیح داد :در ایــن خصوص
ما بحث اعــاده خدمت داریــم و باید ایــن مسئله بررسی
شود.ویباتاکیدبراینکه
مصوبهاخیرمجلسشامل
شهرداران تمام شهرهای
کشور مــی شــود ،تصریح
کرد :ما درباره افراد موضع
گیری نمی کنیم بلکه نظر
ما درباره جایگاه افراد است ،درباره افشانی هم باید پرونده
اداری ایشان بررسی شود.وی این انتقاد را که مصوبه اخیر
مجلس درباره بازنشستگی ابهام دارد ،نپذیرفت و گفت:
قانون کامال شفاف و موضوعات آن مشخص است.



در عین حال حجت نظری از اعضای کمیسیون فرهنگی
شورای شهر تهران نیز با اشاره به این که اجرای این قانون
شاملحالبرخیازمدیرانشهرداریخواهدشددربارهاین
کهگفتهمیشود   افشانینیزنمیتوانددرشهرداریتهران
فعالیتش را ادامه دهد چراکه به سن بازنشستگی رسیده
است،گفت:چنینچیزیصحیحنیستواینشایعاتعمدتا
ازسویافرادیکهقصدناکارآمدنشاندادنمدیریتشهری
را دارند مطرح می شود .برخی نیز به دنبال جایگزین کردن
افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند که البته این آرزو
محقق نخواهد شد .بنابراین نباید چندان به آن اهمیت داد.
امابهطورکلیبایدبگویماصالحیهایکهدرمجلسرایآورد،
استثنائات قانون قبل را به شکل
قاضیزاده :فقطدرصورتی چشمگیری کاهش داده است.
کهافشانیشاملسهدسته وی با بیان این که "افشانی" قبل
جانبازان 50درصدبه
از رسیدن به سن بازنشستگی،
سه
باال ،آزادگانبابیشاز
بازخرید کرده بود و عالوه بر آن،
شهید
سالاسارتوفرزند
سوابق ایثارگری نیز به ایشان
کار
به
تواند
بودن بشودمی
کمک خــواهــد کــرد ،گفت :به
ادامهبدهد
همین دلیل وی مشمول این
قانوننمیشودومیتوانددرخواستاعادهبهکاربدهد.
▪ 1700نفرمدیربازنشستهداریم

اما روز گذشته معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری
و استخدامی کشور تعداد رسمی مدیران بازنشسته دولت
را اعالم کرد .جمشید انصاری در خصوص میزان مدیران
بازنشسته دولتی گفت :این که
خدادادی:همه
برخی اعالم کردند  1700نفر
سازمانهاییکهبههر
مدیر بازنشسته داریم از اساس
نحویازبودجهعمومی
کشوراستفادهمیکنند ،اشتباه اســت .وی افــزود :ما در
مشمولاینقانونهستند کشور حــدود هــزار نفر مقامات
داری ــم .درب ــاره بازنشستههای
دولتی االن  15استاندار و  14معاون استاندار بازنشسته
داریمکهبااینحسابدرمجموعتعدادبازنشستههایدولتی
 110نفر هستند که حدود  12درصد از میزان مقامات را
شاملمیشوند.

...
مدرسه

قاضی زاده هاشمی  :سوال از وضعیت دارو در زمان تحریم غلط است

بطحایی  :هیچ دانش آموزی بدون ثبت نام در مدرسه نخواهد ماند

هادی محمدی – سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص
تامین دارو با بیان این که االن مشکلی نیست اما باید عالج واقعه را برای روز مبادا داشته باشیم  ،خاطرنشان کرد :
در این زمینه همه تیم های مختلف درحال کار هستند و امیدواریم برنامه ها محقق شود چون یکی از حوزه هایی
که دشمن به شدت فشار خواهد آورد حتما دارو خواهد بود.وی تصریح کرد  :بهتر است این سوال را خیلی نپرسید
چون خیلی وقت ها تکرار یک سوال باعث تشویش اذهان عمومی می شود؛ ما تالش می کنیم مشکلی پیش نیاید.
موضوع دارو و تجهیزات پزشکی جزو کاالهای اساسی است و ابزار خوبی برای فشار بر مردم است همه داریم
پیش بینی های روز مبادا را می کنیم.

محمدی–سیدمحمدبطحاییوزیرآموزشوپرورشروزگذشتهدرحاشیهنشستهیئتدولتدرجمعخبرنگاران
درباره ادامه درمان بچه های شین آباد گفت :در این زمینه به اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی دستور داده
شد تا برای جبران عقب افتادگی بچه ها اگر نیاز به معلم خصوصی است حتما این کار صورت بگیرد.
وی افزود  :البته این بچه ها فکر می کنند در خارج از کشور بهتر درمان می شوند اما با گزارش وزیر بهداشت مشخص
شد که ما در داخل هم توان درمان داریم و نیاز به اعزام نیست.وزیر آموزش و پرورش در خصوص فروش اردوگاه
شهید باهنر تهران نیز اظهار کرد :بحث فروش اردوگاه باهنر مطرح نبوده است .اردوگاه باهنر یکی از بزرگ ترین
سرمایه های نظام آموزشی است که از آن استفاده می شود و خواهد شد.

...
خبر

حریق در نیزارهای هورالعظیم مهار شد

فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه گفت :با
تــاش نــیــروی هــوافــضــای ســپــاه حــریــق در نیزارهای
هورالعظیم مهار شده است.
بــه گـــزارش   م ــوج ،فــرمــانــده نــیــروی هــوافــضــای سپاه
دیروزچهارشنبه   از مهار شــدن حریق در نیزارهای
هورالعظیم عراق خبر داد.
ســردار فــرزادی پور فرمانده عملیات هوایی نیروی
هــوا فضای سپاه بــا اشـــاره بــه اقــدامــات ایــن نیرو در
اطفای حریق نیزارهای هورالعظیم عراق اظهار کرد:
از تاریخ  ۲۷تیر و طی ابالغ فرمانده نیروی هوافضای
سپاه برای اطفای حریق نیزارهای هورالعظیم ،دو فروند
بالگرد میل  ۱۷۱مجهز به تجهیزات اطفای حریق با
ظرفیت  ۴تن آب به منطقه اعزام شد.
فرمانده عملیات هوایی نیروی هوا فضای سپاه با تاکید بر
این که حریق در نیزارهای هورالعظیم به طور کامل مهار
شده است ،افزود :با تالش های نیروی هوافضای سپاه
پاسداران حریق در این منطقه به رغم گستردگی به طور
کامل مهار شده و مشکلی هم اکنون وجود ندارد.
وی ادامه داد :در جلسه ای که با مسئوالن ستاد مدیریت
بحران منطقه و محیط زیست داشتیم ،با بررسی تصاویر
مــاهــواره ای و هماهنگی با پدافند عــراق و کشورمان
و صــدور مجوز هــای الزم در تاریخ  ۲۸تیر با ورود به
نیزارهای هورالعظیم ،عملیات گسترده ای برای اطفای
حریق انجام دادیم.
سردار فرزادی پور با تاکید براین که بالگردهای نیروی
هوافضای سپاه تاکنون بیش از  ۷۰ساعت عملیات
پــروازی بــرای اطفای حریق در نیزارهای هورالعظیم
عراق انجام داده است ،تصریح کرد :برای توسعه و تسریع
عملیات اطفای حریق در نیزارهای هورالعظیم از روز
دوشنبه یک فروند هواپیمای «ایلوشین» نیروی هوافضای
سپاه به منطقه حریق اعزام شده است که به طور مستمر
درحال اجرای عملیات اطفای حریق است و در هر مرحله
 ۴۰هزار لیتر آب را حمل میکند.
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