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پیشنهادبازگشت
ک به ادارات
مهدهایکود 

کبه داخل یا در جوار اداره ها را مطرح کردیم که این
ایسنا -معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت :به تازگی پیشنهاد بازگشت مهدهای کود 
موضوعچندسالیاستنادیدهگرفتهشدهاست،امااجرایدوبارهآنمیتوانددرادارههاییکهمرخصیزایمان 9ماههرارعایتنمیکنندو 6ماه
رااجرامیکنندباعثشودتامادرباخیالراحتدرکنارفرزندشباشدکهاینپیشنهادرابامشارکتبخشخصوصیبههیئتدولتارائهکردهایم.

ازمیان خبرها
پورمحمدی  :آموزش و پرورش و نهادها
تخلفات مدارس خصوصی را کنترل کنند
مهر -وزیر دادگستری درباره اختالف آموزش و پرورش و
تعزیرات درباره ورود به مدارس خصوصی گفت :ما مایل
هستیم خود آموزش و پرورش و نهادها تخلفات را کنترل
کنند و اگ��ر اق��دام��ات موثر نبود و شکایت ش��د ،پیگیری
می کنیم .حجت االسالم مصطفی پورمحمدی صبح
یکشنبه در جمع خبرنگاران درب���اره یک چالش میان
تعزیرات و آم��وزش و پ��رورش مبنی بر ورود گشت های
تعزیراتی به م��دارس خصوصی ،گفت :ما مایل هستیم
خود آموزش و پرورش و نهادها تخلفات را کنترل کنند و
اگر اقدامات موثر نبود و شکایت شد ،پیگیری می کنیم و
صالحیت تعزیرات عام است .همچنین بحث های حقوقی
هم مطرح شد و جلساتی هم با آموزش و پرورش داشته ایم.

دستچین
محکومیت 13جراح به حبس درسال گذشته
ایرنا  -رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با انتقاد
از روند برخورد با پزشکان در مراجع قانونی اظهار کرد:
از نیمه دوم سال گذشته تاکنون  13جراح که بیشتر آنان
جراح زنان و جراح عمومی بوده اند  ،به دلیل جرایم پزشکی
مرتبط با درمان به حبس محکوم شده اند.

آییننامه اجرایی فروش اقساطی کاال به
زوجهای مشمول وام ازدواج ابالغ شد
ایسنا-معاون اول رئیسجمهور ،آییننامه اجرایی تبصره
 26م��اده واح��ده قانون بودجه سال  1394کل کشور،
درباره فروش اقساطی کاالهای با دوام خانگی به زوجهای
مشمول دریافت وام ازدواج را برای اجرا ابالغ کرد.
جوان
ِ

کدهای اخالقی در بخش آناتومی به
دانشگاهها ابالغ شد
ف��ارس -معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت :کدهای
اخالقیمربوطبهبخشآناتومیبهدانشگاههاابالغشدهاست.

معافیتازخدمتمشموالندارایفرزند معلول
ایسنا -جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :مطابق
قانونخدمتوظیفهعمومی،مشموالندارایفرزندمعلول
از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

شناسایی۵۰۰هزارواحدویالییغیرمجاز

تنهابرای500فقره ساخت وساز غیرمجازحکم صادرشده است
به گفته مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
سازمان امور اراضی کشور ۵۰۰هزار فقره
ساخت و ساز غیرمجاز ویالیی و مسکونی در
اراض��ی کشور شناسایی شده که تنهابرای
 ۵۰۰فقره ساخت و س��از غیرمجاز (یعنی
حدودیک هزارم آن ها) احکام قضایی صادر
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شدهاست.مسئولحوزهنمایندگیولیفقیه
در سازمان امور اراض��ی کشور از شناسایی
 ۵۰۰ه��زار فقره ساخت و س��از غیرمجاز
ویالیی و مسکونی در اراضی کشور خبر داد.
حجتاالسالم علی صابری در کالردآباد در
گفت و گو با مهر گفت :این میزان ساخت و

ساز به صورت غیرمجاز و قاچاق و به صورت
ویالیی و مسکونی ساخته شده و در مجموع
پنج میلیون متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز
ص��ورت گرفته اس��ت .وی با اش��اره به اینکه
از این میزان تنها برای  ۵۰۰فقره ساخت و
ساز غیرمجاز احکام قضایی صادر شده است

گفت :به دلیل آن که دستگاه های سنگین
مانند لودر ،بلدوزر و ...نداریم ،احکام اجرا
نشدهاست.مسئولحوزهامورسازماناراضی
کشور ،کمبود نیروی انسانی و امکانات را از
دیگر مشکالتی برشمرد که سبب می شود
ساخت و سازهای غیرمجاز به موقع اطالع
رسانی و پیشگیری نشود.وی تصریح کرد:
باید حقوقدان های زی��ادی داشته باشیم تا
موضوعات را در محاکم قضایی پیگیری کنند
ونبودماشینآالتسنگیننیزاجرایاحکامرا

مشکل کرده است.وی یکی از مشکالت را در
رشدساختوسازهایغیرمجاز،ارائهخدمات
ازسویدستگاههایمربوطهبرشمردوگفت:
متاسفانهصاحبانواحدهایغیرمجازبهطرق
مختلف خدمات دریافت می کنند و برخی نیز
به صورت قاچاق از آب و برق بهره می برند.
حجت االس�لام صابری ی��ادآور شد :تهران،
البرز ،اصفهان و استان های شمالی از جمله
استان هایی هستند که بیشترین مشکالت
ساخت و ساز غیرمجاز را در آن ها داریم.

روی خط رسانه ها
دهکده بدون خیابان

رئیسجمهور:شرایطکنونیجهان،تحولنظامآموزش وپرورش رامیطلبد

نقشهراهسندتحولبنیادینآموزشوپرورشرونماییشد

جام جم آنالین  -دهکده ای زیبا در هلند وجود دارد که
حتییکخیابانهمدرآنوجودندارد.بودندرچنینجایی
واقعا آرامش بخش است.این دهکده رویایی هیچ خیابانی
ندارد و تمام نقل و انتقال ها در آن با قایق انجام می گیرد.

نوبخت:نظام پرداخت ها به بازنگری نیاز دارد
دانش پور -در سیودومین اجالس روسای
آموزش و پرورش سراسر کشور نقشه راه سند
تحول بنیادین آم��وزش و پ��رورش به عنوان
برنامه عملیاتی و اجرایی سند تحول با حضور
وزیرآموزشوپرورشومعاونتوسعهمدیریتو
سرمایهانسانیرئیسجمهوررونماییشد.سی
و دومین اج�لاس روس��ا و مدیران آم��وزش و
پ���رورش کشور روز گذشته با شعار "تحول
آموزشوپرورشامروز،بالندگیفردا"بهمنظور
رسیدگی به مهم ترین مسائل تعلیم و تربیت
کشور با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزیر آموزش و
پرورشوتعدادیازمسئوالناینوزارتخانهدر
برجمیالدتهرانبرگزارشد.
رئیس جمهور در پیامی به این اجالس گفت:
شرایط کنونی جهان ،تحول نظام آم��وزش و
پرورش را می طلبد و تعلیم و تربیت معطوف
به ارزش ها ونیازهای جامعه باید انسجام
اجتماعیراتدوینکند.
حجت االس�لام والمسلمین حسن روحانی
دراین پیام که توسط حسام الدین آشنا مشاور
فرهنگی رئیس جمهور قرائت شد اظهار کرد:
اصل  44قانون اساسی دول��ت را موظف در
امر آموزش و پرورش کرده است و این وظیفه
خطیرفرصتیبیبدیلفراهمآورده،تاآموزش
وپرورشهمراهبادین،خانوادهو...شرایطبهتر
رابرایزیستآیندهرقمبزند.
وی تاکید کرد :شرایط کنونی جهان ،تحول
نظام آم��وزش و پ��رورش را می طلبد و تعلیم و
تربیت معطوف به ارزش ها و نیازهای جامعه
عالوهبراینکهدانشآموزانرامتدینوایثارگر
تربیت می کند باید انسجام اجتماعی را هم

تدوین کند .رئیس جمهور با تاکید بر حراست
از انسجام اجتماعی در آم���وزش و پ��رورش
خاطرنشان کرد :سامانه تعلیم و تربیت ملی
ما برای حفظ انسجام اجتماعی چاره ای جز
توسعهاحترامبهتمامیهویتهایملی،پرچم،
زبان،خطرسمیومیراثفرهنگیندارد.وی
افزود :آموزش و پرورش باید به آرمان خواهی
و ایجاد چشم اندازهای روشن توجه خاصی
نشان دهد و تحقق شعار هر دانش آموز یک
مهارت را در آنان تقویت کند .رئیس سازمان

مدیریتوبرنامهریزیکشورنیزدرایناجالس
به میانگین دریافتی معلمان از سال ۱۳۹۰
تا سال  ۱۳۹۴اش��اره کرد و گفت :میانگین
حقوقی معلمان از  ۸۳۰ه��زار تومان به یک
میلیونو ۷۷۰هزارتومانافزایشیافتهاست.
به گزارش ایسنانوبخت به میزان پرداختی به
فرهنگیان اش��اره و عنوان کرد :پرداختی به
فرهنگیانمتناسبباکاریکهانجاممیدهند
نیستوارزشکارآنهابیشازایناست.گاهی
پرداختیها به آم��وزش و پ��رورش را با دیگر

مهمترین نکات
روحانی:آموزشوپرورشبایدتحققشعارهردانشآموزیکمهارترا تقویتکند.
نوبخت:مطرح کرده بودم که اگر در مذاکرات  5+1به سرانجام برسیم نذر می کنم
کاری ویژه برای بازسازی مدارس انجام دهم.
فانی:طرح رتبه بندی فرهنگیان از مهر  94اجرا می شود.

بخشهامقایسهمیکنندوبایدگفتمتاسفانه
متوسط دریافتی برخی دستگاهها از بودجه
عمومی بیشتر از متوسط دریافتی فرهنگیان
است و در مقابل برخی دستگاهها نیز کمتر از
متوسطدریافتیفرهنگیاندریافتمیکنندو
ایننشاندهندهآناستکهنظامپرداختهابه
بازنگرینیازداردواکنوندرخصوصچگونگی
این اصالح در سازمان مدیریت مشغول کار
هستیم.بهگزارشخراسانویبااشارهبهرشد
اعتباراتآموزشوپرورشاظهارکرد:اعتبارات
دولتدرسالنخست ۲۱۰هزارمیلیاردتومان
بود که فقط  ۱۴۷هزار میلیارد آن محقق شد
اماباوجوداینشرایطمیزانپرداختیآموزش
و پرورش به  ۱۸۴۰۰میلیارد تومان رسید و
به عبارتی رشد  ۱۱۲درصدی داشته است.
وی ادامه داد :در برابر این افزایش تعداد 12
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر به نیروهای آموزش و
پرورش اضافه شده است و تعداد کارکنان این
دستگاه از  ۹۴۹هزار نفر به یک میلیون و ۶۶
هزارنفررسیدهاست.
نوبخت با اشاره به یک توافق با وزیر آموزش و
پرورش اظهار کرد :توافقی با آموزش و پرورش
داریم مبنی بر این که ساختمان های آموزشی
فرسودهرابازسازیکنیم.اینموضوعراباآقای
فانیمطرحکردهبودمکه اگردرمذاکرات5+1
به سرانجام برسیم و گشایشی ایجاد شود من
نذرمیکنمیککارویژهبرایبازسازیمدارس
انجامدهمکههماکنونبرسرپیمانهستم.
وزیر آموزش و پرورش دیگر سخنران اجالس
روس���ای آم���وزش و پ���رورش کشور نیز یکی
از اولویت ه��ای پیش روی وزارت آم��وزش و
پرورش را اجرای برنامه ششم توسعه برشمرد

وگ��ف��ت 131:راه��ک��ار در سند تحول نظام
آموزشیتعریفشدهاست.فانیادامهداد:مهر
 1394زمانیاستکهنظامآموزشی6-3-3
سند تحول را در همه دوره هایتحصیلیدربر
میگیرد.ویافزود:طرحرتبهبندیفرهنگیان
ازمهر 94اجرامیشود.برایاجرایاینطرح
جدایازاعتباراتسنواتیدرسال، 94هزارو
 350میلیارد تومان و برای سال  95سه هزار
و  500میلیارد تومان به تصویب هیئت دولت
رسید  .درخ��وراش��اره است در سیودومین
اج�لاس روس���ای آم���وزش و پ���رورش سراسر
کشور نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و
پرورشبهعنوانبرنامهعملیاتیواجراییسند
تحول با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون
توسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهور
رونمایی شد .به گ��زارش ف��ارس سند تحول
بنیادین آم��وزش و پ��رورش  ۲۲آذر سال ۹۰
توسطمحموداحمدینژادرئیسجمهوروقت،
رونماییشدواکنونبعدازحدود ۴سال،نقشه
راهاینسندرونماییشدهاست.
▪ ▪واکنش کوچکی نژادبه اظهارات نوبخت
دربارهآمارمیانگینحقوقفرهنگیان
فارس -جبارکوچکی نژاد عضو کمیسیون

آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
دراین اجالس گفت :نمی دانم آقای نوبخت
معاون رئیس جمهور ،آمار یک میلیون و700
هزار تومانی میانگین حقوق فرهنگیان را از
کجا آورده است؛ تمام پرداخت دولت به دیگر
نهادها را با پرداختی به فرهنگیان مقایسه
کنند که در آن صورت خواهند دید کمترین
پرداخت ها از سوی دولت به فرهنگیان است.

دختر بدون دستی که خلبان شد
مشرق « -جسیکا کاکس» اهل آمریکا با وجود نداشتن دو
دست ،گواهینامه خلبانی خود را از انجمن هواپیمایی cc
آمریکادریافتکرد".جسیکاکاکس" ۳۲سالهدر۱۴سالگی
تصمیمگرفتکهازدستمصنوعیاستفادهنکندوبهجایآن
ازپاهایشبرایانجامکارهاکمکبگیردنتیجه اشاینشدکه
حاالمی تواندرانندگیوغواصیکند،تایپکندوپیانوبنوازد
حتیباپاهایشلنزهایمصنوعیچشمشرامی گذارد.

شهر رنگین کمانی

جهان  -یک سازمان جوانان با همکاری دولت مکزیک
گروهی را برای بازسازی شهر  Palmitasدر منطقه پاچوکا
تشکیل داده است .این تیم قرار است  209خانه را با ۲۱
هزارمترمربعنما،بهیکنقاشیدیواریرنگینکمانیتبدیل
کند .تاثیرات این پروژه بسیار مثبت ارزیابی شده است.
 452خانواده یا  1808نفر در جریان پروژه قرار گرفتند در
نتیجه خشونت به طور کامل در میان جوانان ریشه کن شد.

کدام شغل چقدر درآمد دارد؟
فرارو -بر اساس اطالعات یکی از رساله های دکترا در سال
 93از میان  200شغل در تهران جراح پالستیک و قلب و
فوتبالیست باالترین میزان درآمد ساالنه و معلم ابتدایی و
استادیار دانشگاه کمترین میزان درآمد را دارند.
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