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بررسي آخرین وضعیت شهر شمالي سیلزده در گفتوگو با امدادگران و مسئوالن

ﺧﺒﺮ

رئیس جمعیت هالل احمر:

آققال نیازمند لجنکش

بیشترین معتادان کارتنخواب در
تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان و کرج

حتي یک دالر هم کمک خارجي
براي سیلزدگان دریافت نکردهایم

ایران داراي کمترین زمان
آموزش در دوره ابتدایي
 شــرق :عضــو هیئــت علمــي پژوهشــگاه
مطالعــات آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه
براســاس تحقیقات انجامشــده ،ایران از جمله
کشــورهایي اســت که کمترین زمان آموزش در
دوره ابتدایــي را دارد ،گفت :کــودکان ایراني در
یــک ســال تحصیلي بهطــور متوســط در دوره
ابتدایي  ۶۴۵ســاعت در مدرســه حضور دارند،
درحاليکه استاندارد یونسکو هزار ساعت در ۲۰۰
روز آموزشــي است .مســعود کبیري ،با اشاره به
چالشهاي باسوادي دانشآموزان گفت :عدالت
آموزشي و استانداردهاي آموزشي از جمله ابعاد
ســواد یا کیفیت آموزش هســتند .تا چند ســال
گذشته عدالت آموزشي به مفهوم خوبنوشتن و
خوبخواندن و رسیدن به میانگین دانشآموزاني
بود که بتوانند خوب بخوانند و خوب بنویســند،
اما اکنون رســیدن تکتک دانشآمــوزان به این
مفهوم مــد نظر اســت .همانطورکه در ســال
 ۲۰۰۵بحــث »آموزش براي همــه« مطرح بود،
اما اکنون بحث »آموزش باکیفیت« مطرح است.
کبیري درباره برخي نظــرات مبني بر آنکه روش
ارزشــیابي توصیفي موجب شــده دانشآموزان
بيســوادتر شوند ،گفت :شــاید این تعبیر سختي
باشــد که بگوییم ارزشــیابي توصیفي بچهها را
بيسوادتر ميکند ،یک مؤلفه بهتنهایي نميتواند
تعیینکننده کیفیت آموزشــي باشــد .باید توجه
کنیــم قبــل از ارزشــیابي توصیفي چــه اتفاقي
ميافتــاد و بعد از آن چگونه شــده اســت .وي
ادامه داد :قبل از ارزشیابي توصیفي ميتوانستیم
بــا برآوردي بهعنوان مثــال بگوییم که  ۱۰درصد
از بچههــا افت کردهاند ،اما اکنون در ارزشــیابي
توصیفي این  ۱۰درصد تا پایه ششم باال ميآیند و
در آنجا یک آزمون برگزار ميشود و وارد پایههاي
بعدي ميشوند .اتفاقي که رخ ميدهد این است
که اگر برخي به تکرار پایه نیاز داشتند و این اتفاق
برایشــان نیفتاد ،بار تراکمياش به پایههاي باالتر
ميرود و عدهاي هنوز مجهز به مهارتهاي پایه
اولیه نیســتند .او در پاسخ به اینکه آیا اصال تیمز
و پرلــز مالک خوبي اســت و باید برویــم در این
آزمونها شــرکت کنیم یا خیر ،گفت :بحث اینکه
باید برویم یا خیر را خود کشــور تصمیم ميگیرد،
البته یکســري مالکها را براي اسناد باالدستي
تعریــف کردهایم .در ایران  ۱۴۰۴این چشــمانداز
دیده شده که باید کشور اول منطقه باشیم ،خب
از کجا ميتــوان آن را دریافت؟ البته نميتوان با
قطعیت گفت حتما تیمز بهترین روش ســنجش
و اســتناد اســت ،تیمز هم اشــکاالتي دارد ،ولي
مسئله این اســت که اگر قرار باشد همه کشورها
با یک مالک سنجیده شــوند ،آزموني مانند تیمز
الزم است.
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 شــرق :رئیس جمعیت هالل احمــر با بیان
اینکه هالل احمر تا این لحظه حتي یک دالر هم
کمک خارجي براي ســیل دریافت نکرده است،
گفت :بهدنبال بســتهبودن حســاب ســوییفت
و حســاب ارزي هالل احمر در اثــر تحریمها ،با
وجود اعالم عددها و ارقام ،مبلغي به حســاب
هالل احمر ایران واریز نشــده است .علياصغر
پیوندي روز گذشــته در یک نشســت خبري در
ســاختمان صلح با اشــاره به عملکــرد هالل
احمر در ســیل اخیر ،با بیان اینکه ســیل امسال
بسیار ویرانگر بود ،افزود :با وجود این کمکهاي
غیرنقدي مثل پتو ،چادر ،ســت بهداشتي و ...از
کویت ،ترکیــه ،جمهوري آذربایجان ،فرانســه،
آلمان ،ارمنســتان ،پاکســتان و ...به ایران ارسال
شــده اســت .او با بیان اینکه خوشبختانه سیل
در گلســتان و مازنــدران فروکش کرده اســت،
اظهار کرد :استانهاي لرستان ،ایالم و خوزستان
همچنان درگیر سیل هستند و تاکنون  ۲۲۷هزار
نفر اســکان اضطراري داده شدهاند که بیش از
 ۱۰۰هزار نفر آنها در خوزســتان هستند .پیوندي
با بیان اینکه درخواســت استمداد از کشورهاي
خارجي براي ایجاد فضاي همدلي بین جمعیت
کشــورهاي مختلف کشور با ایران است ،تصریح
کرد :همانطورکه ایران بارها به کشورهاي دیگر
کمک کرده اســت ،بههمیندلیل ایران نیز اعالم
کرده در صورت وجــود کمکهاي خارجي آنها
را قبول خواهد کرد .او با بیان اینکه تحریمهاي
خارجي و بستهبودن حســاب سوییفت ،ما را از
کمک ایرانیان خارج از کشور محروم کرده است،
اظهار کرد :درعینحال کشورهاي دیگر نیز براي
کمک به ایران ابــراز عالقهمندي کردهاند؛ البته
تاکنون مبلغي به حساب ایران واریز نشده است.
رئیس جمعیت هالل احمر از تصویب رقم ۵۰۰
هزار یورویي کمک صلیب سرخ جهاني به ایران
خبــر داد و گفــت :همچنین با وجــود تصویب
پرداخت مبالغي از ســوي اتحادیه اروپا ،تاکنون
ایران مبلغي دریافت نکرده است .از فدراسیون
جهاني صلیب سرخ درخواست کردیم تحریمها
نباید به مردم ایران آســیب برساند و فدراسیون
جهاني و صلیب ســرخ از هر طریقي که صالح
ميدانند مسیر ارسال کمکها به ایران را هموار
کنند.

ســمیرا حسیني :موج اول ســیل که این روزها همچنان
در صدر اخبار ایران اســت ،در اولین روزهاي ســال ۹۸
اســتان گلستان و شــهرهایي مثل گمیشــان و آققال را
درنوردیــد .چند روز بعد که موج دیگــري از بارشهاي
ویرانگــر اســتانهاي لرســتان و در ادامه خوزســتان را
هدف گرفت ،بهدلیل حجم باالي تخریبها توجه افکار
عمومي و رســانهها را به این سو کشــاند و اخبار آققال
هــر روز کمرنگتــر از روز قبل شــد .هرچنــد این روزها
تمرکز روی بخشهاي جنوبي کشــور اســت ،بااینحال
شهرهاي سیلزده شــمال مانند آققال همچنان گرفتار
تبعات مخرب سیل هســتند .بیش از  ۲۵روز از سیل در
آققال ميگذرد ،جلوي ورود آب به این شهر گرفته شده
اســت و آب در بســیاري از مناطق آن فروکش کرده؛ اما
مردم همچنان در میان گلوالي زندگي ميکنند و شرایط
بهداشتي مناســبي ندارند و اگر مســئوالن به آن توجه
نکنند ،ميتواند بحران جدیــدي را در این منطقه ایجاد
کند.
ترس از آینده
مریــم عليمحمــدي ،دبیر جمعیت امــام علي در
مازنــدران کــه از دوم فروردین در آققــال حضور دارد و
به مردم ســیلزده کمك ميکند ،دراینباره به »شــرق«
ميگوید »درحالحاضر از فــاز توزیع اقالم گذر کردهایم،
هرچند همچنان افــرادي در مناطق حضور دارند و بین
خانوادههایي که ممکن اســت نیاز ویژه داشــته باشند،
اقالم توزیع ميکنند .االن بهداشــت و نشســت خانهها
دو مسئله بسیار مهم در این مناطق هستند که ما تمرکز
اصلي خود را روي آنها گذاشــتهایم ،بسیاري از خانهها
در آققال و روســتاهاي اطراف آن نشســت کرده و قابل
سکونت نیســت .بیشــتر مردم از کمپ خارج شدهاند،
البته مردم از ایــن اتفاق ناراضي بودنــد ،بهدلیل اینکه
خانههایشان قابل سکونت نیست ،از طرفي هم سیاست
مسئوالن این بود که زودتر مردم را به زندگي عادي خود
برگردانند .به خانوادههایي که از کمپ خارج شــدهاند،
چادر داده شده است و برخي روي پشتبام و برخي روي
گلوالي حیاط خانهشــان چادرها را بنا کردهاند .برخي
حتي نميدانند چادر را باید کجا بنا کنند .با مردم منطقه
که صحبت ميکردیم از بالتکلیفي بسیار ناراحت هستند.
بعضي از آنها ميگفتند هنگامي که در خانه راه ميروند
صداهایي از دیوار شنیده ميشــود و هر لحظه احتمال
ميدهند خانه روي سرشان خراب شوند«.
این امدادگر داوطلب ادامه ميدهد »همچنان مسئله
بهداشت در این مناطق بســیار پررنگ است و شرایط را
پیچیدهتــر کرده اســت .تعــدادي ميگفتنــد چاههاي
فاضالبشــان پر شده است و نميدانند باید چه کار کنند.
در محلههاي آققال مسئله فاضالبها بسیار مهم است،
چون چاه بسیاري از خانهها پر شده است .تعدادي از آنها
براي دستشــویي و حمام به خانه دوستان و آشنایانشان
که منزلشان کمتر آسیب دیده است ميروند .لجنکشها
در شهر در رفتوآمد هســتند و به خارجکردن گلوالي
از منــازل کمك ميکنند؛ اما در برخــي خانهها با وجود

اینکه لجنکــش هم آب آن را خالي کــرده بو،د باز هم
آب بــاال آمد و باید مدتــي از آن بگذرد تا بتوانیم آب این
منازل را خالي کنیم .مسئوالن اعالم کردند آهكپاشيها
در مناطق آغاز شده است ،من اطالع دقیقي از آن ندارم
اما با توجه به شرایط باید به آن سرعت بخشیده شود«.
به گفته عليمحمدي مردم همچنان نگران هستند؛
او دراینبــاره ميگویــد »هنوز هم که بــا مردم صحبت
ميکنیم ،آنها از روزهاي آینده ميترســند ،بهدلیل اینکه
گفته شده بارندگي جدیدي از روزهاي یکشنبه و دوشنبه
در منطقه آغاز ميشود ،تعدادي از مردم دوست ندارند
خانههاي خود را پاكسازي و گلوالي آن را خارج کنند و
به روال عادي برگردند ،چون فکر ميکنند بار دیگر سیل
زندگيشــان را ویران ميکند و این فشار رواني همچنان
روي آنهاست که ما سعي کردیم با تیمهاي روانشناسي
که با ما کار ميکنند کمي این بار رواني را کم کنیم .عالوه
بر این در این مدت گروههاي شناسایي ما سعي کردند در
مناطق دورتر افراد و همچنین زنانی را که شــرایط ویژه
دارند ،شناسایی کنند تا بتوانیم به آنها کمك کنیم«.
هدایتآببهبیرونشهر
تخلیه آب با پمپهاي پرقدرت از محلههاي آققال به
کانال و هدایت آن به بیرون از شــهر در حال انجام است
و به گفته مسئوالن بهزودي شاهد رفع کامل آبگرفتگي
ناشي از سیل خواهیم بود» .امانگلدي ضمیر« فرماندار
آققــال با بیان اینکــه  ۵۰۰خانــوار در کمپهاي موقت
هســتند ،در این خصوص به »شرق« ميگوید »وضعیت
رو به عاديشدن است ،چهار روز است که با سنگربندي
و چهار کیلومتر حفر کانال جلوي ورود آب به شهر آققال
را گرفتهایم و آب موجود در شــهر را نیز به بیرون از شهر
هدایت کردیم .ما از  ۱۶فروردین شروع به این کار کردیم
که به دلیل شرایط نامساعد توانستیم پس از حدود چهار
روز آن را به پایان برســانیم .در حــال حاضر آب ،برق و
گاز در همه محلهها برقرار شــده است .از طرف دیگر از
طریق پمپها و ایجاد حفر کانال کوچك محله به محله
ماندابها را تخلیه ميکنیم«.
نیازشهربهلجنکش
سیل که به آققال آمد حدود  ۸۰ ،۷۰درصد شهر زیر
آب فرو رفت ،در برخي مناطق آب به باالي دوونیم متر

هم رسید و قایق جاي ماشین را در این شهر گرفت .حاال
به گفته مســئوالن در بیشــتر مناطق شهر آب فروکش
کرده امــا همچنان ســطح آب باالســت» .اماندردي
کلته« شــهردار آققال نیز دراینباره به »شرق« ميگوید
»حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد شهر آققال همچنان در آب فرو
رفته اما در بیشــتر مناطق شهر آب فروکش کرده است.
شــهروندان کمکم در حال بازگشــت به خانههایشــان
هستند .ساختمانهایي که حدود  ۲۲روز زیر آب بودند،
احتمــال ریزش دارند و چندان ایمن نیســتند همچنین
جابهجایي گلوالیي که در ســطح شــهر هست چندان
راحت نیســت .در حال حاضر بیشــترین مشکلي که با
آن روبهرو هســتیم جمعآوري گلوالي و زبالههاســت
که براي رفــع آن به لجنکش نیــاز داریم«.به گفته او
حدود دوهــزارو  ۵۰۰نفــر از شــهروندان همچنان در
کمپهاي موقت زندگي ميکنند .حدود دو روز اســت
که کارشناســان براي بررســي ایمني ســاختمانها به
محالت آققال ميرونــد و خانههایي که احتمال ریزش
دارنــد را بررســي ميکنند .اگر اســتحکام بنــاي خانه
افرادي که در کمپ حضور دارند تأیید شــود ميتوانند
به خانههایشــان بازگردند.به گفته شــهردار آققال آب
در برخــي مناطق همچنان در ســطح باالیي قرار دارد.
او دراینباره ميافزاید »شــمال شهر آققال همچنان زیر
آب است .برخي مناطق مانند حکیمآباد ،کلآباد ،ایرکا و
ایثار همچنان حدود  ۵۰سانتيمتر زیر آب هستند .میزان
خسارتي که به شهر وارد شده ،در حال بررسي است اما
تاکنون میزان دقیق آن محاســبه نشده است .تقریبا بین
 ۷۰تا  ۸۰درصد شــهر زیر آب بود و ماندگاري آب بسیار
زیاد بود و احتمال ميرود بسیاري از زیرساختها در این
مناطق آسیب دیده باشد«.
او با بیان اینکــه امیدواریم آققال فراموش نشــود،
گفت» :از همان روزهاي اول نیروهاي مردمي ،نیروهاي
انتظامي ،آتشنشانها ،نیروهاي شهرداري و هاللاحمر
از شهرهاي مختلف به آققال آمدند و به ما کمك کردند،
متأســفانه پس از آققال سیل به اســتانهاي دیگري از
کشور آســیب زد و در این شــرایط با توجه به وضعیت
ســیل در کشــور برخي از نیروها براي کمكرســاني به
دیگر استانها رفتند که امیدواریم به زودي مشکالت این

 ایلنا :رئیسپلیــس مبارزه با مواد مخــدر ناجا با
بیان اینکه ظرفیتهاي مناسبي در سراسر کشور براي
نگهداري معتادان متجاهر ایجاد شــده است ،گفت:
کالنشهرهایي مانند مشهد ،شــیراز ،اصفهان و کرج
بیشــترین جمعیت معتادان متجاهر را دارند .سردار
محمدمســعود زاهدیان درباره جمــعآوري معتادان
متجاهر در سراســر کشــور گفت :اولویتبنديای که
دربــاره معتــادان متجاهر صورت گرفتــه ،با حضور
سردار مؤمني بســیار مؤثر بوده است .پلیس همیشه
گفته اســت در  ۷۲ســاعت ميتواند مناطق آلوده را
پاکســازي کند ،در حال حاضر در تهران زیرساختها
تکمیل شده و ما نشان دادیم ميتوانیم از منافع مردم
دفــاع کنیم .وي با بیــان اینکه در برنامههاي ســتاد
مبــارزه با مواد مخدر ایجاد ظرفیتهاي مناســب در
اســتانهاي مختلف براي نگهداري معتادان متجاهر
اســت ،تصریح کرد :تاکنون نیز  ۱۳هــزار ظرفیت به
جز تهران در ســایر استانها ایجاد شده است .تاکنون
چنین ظرفیتي براي معتادان در سراســر کشور وجود
نداشته است ،اما با توجه به شرایط اقتصادي کشور و
محدودیتهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي تأمین
منابع مشخص است ،اما اقدام انقالبي و کار جهادي
درخصوص معتادان متجاهر در سراسر کشور صورت
گرفته اســت و در سال  ۹۸نیز این چرخه تکمیل شده
و ضعفهایــي که در برخي از اســتانها وجود دارد،
برطرف ميشــود .رئیسپلیس مبــارزه با مواد مخدر
ناجا با بیان اینکه بیشترین جمعیت معتادان متجاهر
در کالنشــهرها وجود دارد ،خاطرنشــان کرد :بعد از
تهران ،مشــهد ،شــیراز ،اصفهان و کرج بیشترین آمار
معتادان متجاهــر را دارند و ما تــالش ميکنیم کار
بیشــتري براي جمعآوري آنها در این شهرها صورت
گیرد .زاهدیان درباره بازگشت معتادان شهرستاني به
شهرهاي خود ،گفت :تا این افراد به طور کامل درمان
نشوند ،هیچ معتادي به شهر دیگري منتقل نميشود،
آنها در همین جا ميمانند تا وضعیتشــان مطلوب
شده و پس از آن درباره آنها تصمیمگیري ميشود.

اســتانها برطرف شود .با وجوداین همچنان تعدادي از
نیروهاي داوطلب و نیروهاي برخي ارگانهاي دولتي در
آققال باقي ماندهاند و در حال کمك به مردم هســتند«.
یکــي دیگر از معضــالت این شــهر جابهجایي گلوالي
به بیرون از شهر اســت .آقاي کلته دراینباره ميافزاید:
»سایت زباله در شمال آققال وجود داشت که زبالههاي
استان گلستان و مازندران به آن منتقل ميشدند؛ این راه
درحالحاضر بســته شده اســت اما ظرفیت کافي براي
زبالههاي آققال را نــدارد که این ميتواند تهدیدي براي
سالمتي مردم باشــد .اگر هوا آفتابي شــود شرایط بدتر
خواهد شــد .از دو روز پیش تاکنون تعداد زیادي مگس
به گندابهاي موجود یورش آوردهاند که ما انتظار داریم
ارگانهاي ذيصالح در این زمینه به ما کمك کنند«.
خسارتبهبخشکشاورزی
ســیل ویرانگر در استان گلســتان در حالي تخریب و
خسارتهاي گســترده به بار آورد که براساس آمارهاي
اعالمشــده از سوي سازمان جهاد کشــاورزي این استان
شــمالي در ســال زراعي  ۹۷ – ۹۶در تولید  ۱۵محصول
کشــاورزي رتبههاي اول تا چهارم کشــور را کسب کرد.
به عنوان مثال این اســتان در تولید سویا با  ۶۰٫۳درصد،
خاویــار با  ۵۶درصد و دانه روغني کلــزا با  ۳۴درصد از
تولید کشور ،دارنده رتبه اول است.
گلستان همچنین در تولید گندم و گوشت مرغ هر کدام
با  ۱۰درصد ،جو با  ۷٫۱درصد و آفتابگردان با  ۲۳درصد از
تولید کشور در رتبه دوم ،تولید پنبه با  ۱۲٫۶درصد ،توتون
با  ۱۴٫۳درصد ،پیله تر ابریشم با  ۱۷درصد از تولید کشور
در رتبه سوم ،تولید شــلتوک )برنج( با  ۱۰درصد ،هلو با
 ۷٫۵درصد ،آلو قطره طال بــا  ۵٫۸درصد و خرمالو با ۱۰
درصد از تولید کشــور در رتبه چهــارم و در تولید زیتون
با  ۴٫۹درصد از کل تولید کشــور در رتبه ششم قرار دارد.
همچنین در ســال زراعي  ،۹۷ – ۹۶تولیدات کشــاورزي
استان در حوزههاي دام ،زراعت ،باغباني ،شیالت و آبزیان
و جنــگل و مرتع به چهارمیلیونو  ۹۸۳هزار تن افزایش
یافت.این حجم از تولید محصوالت کشاورزي را  ۲۱۴هزار
خانوار بهرهبردار بخش کشــاورزي گلســتان شامل ۳۸
درصد اشتغال خالص استان که در  ۶۶۷هزار هکتار زمین
زراعي مشــغول فعالیت هســتند ،تولید ميکنند.استان
گلســتان در مجموع با داشــتن  ۶۶۷هــزار هکتار زمین
زراعي ۳۰ ،هزار هکتار باغ ،سه میلیون واحد دامي۹۷۰ ،
واحد مرغداري ۴۸۲ ،هزار هکتار جنگل ۸۶۲ ،هزار هکتار
مرتع و دسترســي به  ۱۱۰کیلومتر ســاحل دریاي خزر ،از
قطبهاي مهم کشــاورزي ایران اســت و کشاورزان این
اســتان پنج درصد کل تولید انواع محصوالت کشاورزي
کشــور را برعهده دارند.با درنظرگرفتــن همین حجم از
تولید و وابستگي اهالي گلســتان به تولیدات کشاورزي
و دامــي ميتوان پیشبیني و تحلیل کرد که ســیلي که
ابتداي امســال دامن این استان شــمالي را گرفت تا چه
اندازه به تولیدات کشــاورزي و دامي خسارت وارد کرده
است و این مسئله تا چه اندازه زندگی و زیست اجتماعی
مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.

خسارات سیل معادل
کل بودجه عمراني کشور
 فــارس :رئیــس فراکســیون محیط زیســت
مجلس گفت :خسارات ناشــي از سیل اخیر ۴۰۰
هــزار میلیارد تومــان یعني معــادل کل بودجه
عمراني کشــور برآورد شــده اســت .محمدرضا
تابش با اشــاره بــه اینکه براي جبران خســارات
ناشــي از سیل اخیر طرحي از سوي مجلس ارائه
شــده اســت ،گفت :ما به دلیل نداشتن هلیکوپتر
دید در شب خسارات زیادي در سیل اخیر خوردیم
و دســتگاههاي الیروبــي نیز مشــمول تحریمها
شــدهاند .رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
با اشاره به اینکه براي تأمین منابع مالي این طرح
نیازمند برداشــت دو و نیم میلیــارد دالر اعتبار از
محل صندوق توسعه ملي هســتیم ،اظهار کرد:
بانکها و شــرکتهاي دولتي موظــف به تأمین
برخي خســارات مناطق سیلزده شدهاند و به این
منظور به انتشــار اوراق مشــارکت اقدام خواهد
شد .بر اساس این طرح ،اســتانداريها به برآورد
خســارات وارده ناشي از سیل ملزم شدهاند ،براي
نظارت هــم از کمیســیونهاي مجلــس دیوان
محاســبات نهادهــاي نظارتــي و ســازمانهاي
مردمنهاد کمــک خواهیم گرفت .بــه گفته وي،
وزارت خارجه بر اســاس این طــرح ميتواند در
جلب مشــارکتهاي انساندوســتانه بینالمللي
نقش فعالتري داشته باشد.

ﺗﻌﻮﯾﻖ 7ﻫﻔﺘﻪاي ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﻞ
شرق :باالخره پس از اعتراض و کشوقوسهاي فراوان
داوطلبان کنکور کارشناســي ارشد سال  ۹۸موفق شدند
این آزمون را که قرار بود پنجم و ششــم اردیبهشــتماه
برگزار شــود ،پس از وقوع سیل و عقبافتادن داوطلبان
مناطق سیلزده ،حدود یکماهونیم به تعوق بیندازند.
دکتر حســین توکلي ،مشــاور عالي سازمان سنجش
و آموزش کشــور ،ضمن ابراز تأســف و اعالم همدردي
بــا هموطنانــي کــه در اثر جاريشــدن ســیل اخیر در
بخشهایي از شــهرها و اســتانهاي کشور دچار آسیب
شدهاند ،با اشاره به انتشــار اطالعیه سازمان سنجش با
تأییــد بهتعویقافتادن برخي از آزمونهایي که ســازمان
ســنجش متولي برگزاري آن اســت ،به »شــرق« گفت:
زمــان برگزاري آزمون کارشناســي ارشــد ســال ۱۳۹۸
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوري از روزهاي پنجم و
ششــم اردیبهشــت  ۱۳۹۸به روزهــاي  ۲۳و  ۲۴خرداد
 ۱۳۹۸تغییــر مییابــد .همچنین زمان برگــزاري آزمون
کارشناسي ارشــد رشتههاي گروه پزشــکي سال ۱۳۹۸
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکي از روزهاي
 ۳۰و  ۳۱خــرداد  ۱۳۹۸به روزهــاي  ۲۷و  ۲۸تیر ۱۳۹۸
تغییر مییابــد .زمان برگزاري آزمون دکتري تخصصي و
دکتري پژوهشــي ) (Ph.Dرشتههاي علوم پایه پزشکي،
بهداشت و تخصصي ،داروســازي و دندانپزشکي سال
تحصیلي  ۹۹-۹۸وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکي از روزهاي  ۱۲و  ۱۳اردیبهشت  ۱۳۹۸به روزهاي
 ۳۰و  ۳۱خــرداد  ۱۳۹۸تغییــر مییابد .وي با اشــاره به
اینکــه زمان برگزاري آزمون سراســري تغییري نخواهد
کرد ،گفت :آزمون سراســري ورود به دانشگاهها و مراکز
آمــوزش عالي ســال  ۱۳۹۸در تاریخ اعالمشــده قبلي
) ۱۳و  ۱۴تیرمــاه  (۱۳۹۸برگزار خواهد شــد.پیش از این
اعضاي کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي
اسالمي از طرح دوفوریتي براي تعویق در برگزاري آزمون
کارشناسي ارشد خبر داده بودند .به گفته آنها با توجه به
سیلي که در کشور به وقوع پیوسته است و از آنجایي که
داوطلبان مناطق سیلزده آمادگي الزم براي کنکوردادن
را ندارنــد ،از غالمي وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوري،
درخواست شــد تا زمان برگزاري کنکور کارشناسي ارشد
به تعویق بیفتد.بر اساس نظرسنجي انجامشده در کانال
تخصصي آزمون کارشناســي ارشد که جامعه نمونهاي
شــامل حدود  ۱۰هزار نفر از داوطلبان در آن مشــارکت
داشــتند ۸۳ ،درصد از رأيدهندگان خواهان تغییر زمان
این آزمون به خردادماه سال جاري بودند ۱۸.فروردین ماه
جلسه فوقالعادهاي براي بررسي این درخواست تشکیل

شد که بر اساس پیگیريهاي انجامشده ،ابراهیم خدایي،
رئیس سازمان ســنجش ،در گفتوگویي از عدم تعویق
زمان برگزاري کنکور ارشــد خبر داد و گفت :بر اســاس
جلسه شــوراي ســنجش و پذیرش ،آزمون کارشناسي
ارشد در همان زمان اعالمشده برگزار خواهد شد .وزارت
علــوم ،تحقیقات و فناوري و این ســازمان از زمان وقوع
ســیل ،پیگیر ارائه تسهیالت یا اختصاص سهمیه مشابه
زلزلــهزدگان از مراجــع ذيصالح بــراي داوطلباني که
آسیب مستقیم دیدهاند ،هســتند که به محض حصول
نتیجه جزئیات آن در دفترچه انتخاب رشته به استحضار
داوطلبان خواهد رسید.اما همین خبر تخصیص سهمیه
براي داوطلبان موجي از نگراني را براي داوطلبان دیگر
ایجاد کرد .داوطلبــان آزمون ميگفتند عــده زیادي در
شهرهاي مختلف تالش کردهاند تا در آزمون کارشناسي
ارشد موفق شوند و حاال براي رسیدن داوطلبان مناطق
سیلزده نباید تالشهاي دیگران نادیده گرفته شود و این
مسئله ميتواند با بهتعویقافتادن زمان برگزاري آزمون
حل شود.روز گذشته جلســه شوراي سنجش و پذیرش
با حضور وزیر علوم ،وزیر بهداشت ،وزیر آموزشوپرورش
و محمود صادقــي ،عضو کمیســیون آموزش مجلس
شــوراي اسالمي و اعضاي دیگر شورا برگزار شد و با رأي
اعضا ،با تعویق زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد ۹۸
موافقت شــد و بر این اســاس ،این آزمون با هفت هفته
تعویق در خردادماه برگزار ميشــود و به سیلزدگان نیز
سهمیه ویژهاي اختصاص داده نخواهد شد .در اطالعیه
ســازمان ســنجش علت این تعویق مشــکالت موجود
در مناطق ســیلزده و براســاس گزارشهاي ســازمان
هواشناســي و در نظرگرفتــن وضعیت موجود اســتان
خوزستان و گزارشات وزارت کشور و هالل احمر ،شوراي
ســنجش و پذیرش دانشــجو در دورههــاي تحصیالت
تکمیلي علیرغم وجود مشکالت اجرائي ،تأخیر در اعالم
نتایج نهایي آزمونها ،نیاز به تغییر و اصالح برنامه زماني
دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالي براي شروع سال
تحصیلي و مشکالتي که ممکن است براي داوطلبان سایر
مناطق ایجاد کند ،در جلسه فوقالعاده روز شنبه مورخ
 ۹۸/۱/۲۴به تصویب رســیده است .مسئله و مشکالت
بهوجودآمده براي ادامه تحصیالت در مناطق ســیلزده
تنها متوجه متقاضیان کنکور نیســت؛ بلکه بســیاري از
دانشآموزان ایــن مناطق نیز براي ادامــه و پایاندادن
به ســال تحصیلي  ۹۸-۹۷دچار مشــکالت شــدهاند.
خرابشــدن و زیرآبرفتن بســیاري از مــدارس مناطق
ســیلزده از یک طرف و بيخانمانشــدن دانشآموزان

از طرف دیگر باعث شــده اســت که دانشآموزان پس
از تمامشــدن تعطیالت نوروزي براي رفتن به مدرســه
مشکالت زیادي داشته باشــند .تصاویر بسیاري از اندوه
دانشآموزان این مناطق در حین زیرآبرفتن مدارسشان
منتشر شده است .مسئله در این حوزه هم به قدري جدي
است که وزیر آموزشوپرورش روز گذشته اعالم کرد که
ممکن اســت در برخي از مناطق ســیلزده پایان ســال
تحصیلي اعالم شود .وزیر آموزشوپرورش گفت :بین ۵۰
تا  ۸۰مدرسه در استان گزارش شده که نیاز به تخریب و
بازسازي دارند .به گفته بطحایي فرهنگیاني که در سیل
خانه و کاشانه آنها دچار خسارت شده است ،اقداماتي را
براي دریافت تســهیالت کمبهره براي آنان در دستور کار
داریم یا کمکهاي بالعوضــي را براي مرمت خانههاي
ایــن فرهنگیان لحاظ میکنیــم .امیــدوارم در چند روز
آینده این اقدامات بــراي تعیین تکلیف منازل فرهنگیان
به نتیجه برســد و ما تصمیم نهایــي را اعالم کنیم .وزیر
آموزشوپــرورش تصریح کرد :با یکــي ،دو تا از بانکها
صحبت کردیم ،با توجــه به اینکه تعداد فرهنگیاني که
در استانهاي سیلزده دچار مشکل شدهاند ،زیاد نیستند،
امیدواریم بتوانیم کمکهزینهاي را براي بازسازي منازل
آنها یا تســهیالت کمبهره را در اختیــار آنها قرار دهیم.
بطحایــي با اشــاره به اینکه مدارســي که در لرســتان
تخریب شــده و نیاز به بازســازي دارند ،عدد دقیق آنها
هنوز استخراج نشــده؛ اما بین  ۵۰تا  ۸۰مدرسه گزارش

شده است ،بیان کرد :این مدارس باید تخریب و بازسازي
شوند؛ چراکه به لحاظ ایمني امکان حضور دانشآموزان
در آنها وجود ندارد و خیرین پاي کار آمدند و در اســتان
حضور یافتند و تفاهمنامههایي با آنان امضا شده است.
او افزود :براي بازســازي و نوسازي تجهیزات گرمایشي و
سرمایشي نیز اعتبار ویژهاي )پنج میلیارد تومان( در نظر
گرفته شــده است تا در مهر  ۹۸مدارس بدون مشکل در
این شهرهاي سیلزده ازجمله لرستان )الیگودرز ،پلدختر،
دلفان ،معمــوالن ،دورود و (...به فعالیــت خود ادامه
دهند .وزیــر آموزشوپرورش بیان کرد :بعید ميدانم در
لرســتان بخواهیم ادامه تحصیل را خاتمــه دهیم؛ اما
اختیاراتي را به مدیران کل براي این امر دادهایم .چنانکه
در منطقهاي مجبور باشــند ســال تحصیلــي را خاتمه
دهند ،این کار را انجام خواهند داد .بطحایي عنوان کرد:
در خوزستان امکان اینکه بخواهیم پایان سال تحصیلي
را اعــالم کنیم ،وجود دارد؛ چون بســیاري از مدارس در
اختیار نیروهــاي امدادي و نهادهاســت؛ اما در پلدختر
تدابیري اندیشیده شــده تا مدارس به فعالیت آموزشي
خود ادامه دهند.همچنیــن نعمتاللهي ،نماینده ویژه
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به باالبودن حجم خسارات
ناشي از سیل در خوزســتان به »شرق« گفت :چگونگي
برگزاري امتحانات نهایي در مناطق ســیلزده ،در دو روز
آینده با ارســال بخشنامهاي به استانهاي درگیر پدیده
سیالب ،اعالم ميشود.

شناسایي  ۲۴شایعهساز سیل
 ایســنا :رئیسپلیس فتای اســتان خوزســتان
از شناســایي و معرفي  ۲۴نفــر از کاربران فضاي
مجــازي که با پخــش اخبار منحرف و شــایعات
مربوط به ســیل موجب تشــویش اذهان عمومي
شــده بودند ،خبر داد .سرهنگ شاهین حسنوند با
اعالم این خبر گفت :با توجه به انتشــار شــایعات
و خبرهــاي کذب در فضاي مجــازي که منجر به
ناامنشدن جو رواني جامعه شده بود ،کارشناسان
ایــن پلیس با رصد و پایش شــبکههاي اجتماعي
 ۲۴نفــر از کاربراني را که بــا پخش اخبار منحرف
و شایعات مربوط به سیل موجب تشویش اذهان
عمومي شده بودند ،شناســایي کردند و به مرجع
قضائي معرفي شدند.
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شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
)سهامی خاص(

شماره مجوز۱۳۹۸. ۱۸۵ :
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید
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نوب
ت اول

لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست میباشد میبایست ظرف مدت  ۱۴روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی
ذیلالذکر ،نسبت به استخراج و تکمیل » فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استاندارهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب« و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم
منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.

فرم پرسشنامه ارزیابی

مدیریت تدارکات و امور کاال

مزایده و مناقصه

WWW.NISOC.IR

کسب حداقل نمره  ۶۰در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان /سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشند
آدرس پســتی :اهواز -کوی فدائیان اسالم)نیوساید( -خیابان شــهریور  -مجتمع تدارکات و امور کاال -ساختمان  -۱۰۲اداره تدارکات خرید کاالی داخلی -واحد مکانیکال
اتاق  ۳کدپستی  ۶۱۱۳۸-۵۴۵۷۹تلفن۰۶۱-۳۴۱-۲۴۲۵۸ :
درگاه اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال
WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR
WWW.IETS.MPORG.IR
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