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تشدید گشت های
نظارتی شب یلدا

مدیرکلنظارتگشتهایمشترکسازمانتعزیراتازتشدیدفعالیتگشتهاینظارتیبرایشبیلداخبردادوگفت:دراینزمینهتاکنون
چندرستورانوفروشگاهعرضهشیرینیوخشکبارپلمبشدهاست.سرابیانگفت:فعالیتگشتهایبازرسی دربازارهایپرترددتشدیدمی
شود و مردم می توانند درصورت مشاهده تخلف عالوه بر مراجعه به این گشت ها گزارش خود را به سامانه  ۱۲۴و  ۳۰۰۰۹۶۵۱ارائه کنند.

دریچه

روحانی«منشورحقوق شهروندی» را رونماییکرد

...

دستچین

رئیس جمهور:کارکنان دولت موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند

شبه جزیره میانکاله
شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر واقع در
استان مازندران میباشد و بارسیدن فصل صید ماهی
در میانکاله این سواحل حال و هوای دیگری پیدا میکند
زندگی صیادان در تورهای ماهیگیری و انتظار آنها برای
صید ،زندگی در شبه جزیره را به جریان می اندازد.

خواندنی های رسانه ها
تنبیه عجیب یک مادر برای بچه شلوغ
یک مادر خشن به دلیل این که پسرش زیاد شلوغ میکرد
و صدا درم �یآورد ،او را به صورت عجیبی تنبیه کرد.این
مادر چینی پسر سه ساله خود را که باعث ناراحتی و به هم
خوردن تمرکز مادرش شده بود ،داخل قفس سگ انداخته
بود و همسایهها که او را دیده بودند به پلیس گزارش دادند.
این مادر توسط نیروهای پلیس لیویانگ به جرم بد رفتاری
با پسر خود بازداشت شد.

احساسیترین سگ دنیا
عکاسی از سگ خود که
لبخند گشادهای دارد،
عکسهای جالبی به
اشتراک گذاشت.یک
سگ از ن��ژاد باکسر در
زم��ان��ی ک��ه م��ی دوی���د و
لبخند م��ی زد ،شکار
دوربین صاحبش شد.
این سگ که استرابری
ن��ام دارد ،ش��ش ساله
اس��ت و ه��م��راه صاحب
خ����ود در ب��وداپ��س��ت
مجارستان زندگی می کند .صاحب استرابری به این عالقه
دارد که زمانی که سگش میدود یا در چهره احساساتی
خود فرو میرود از آن عکس بگیرد و در فضای مجازی به
اشتراک بگذارد.

رئیس جمهور در همایش«قانون اساسی و حقوق ملت»
و رونمایی از منشور حقوق شهروندی که روز گذشته
در سالن اج�لاس س��ران ب��رگ��زار ش��د "منشور حقوق
شهروندی" را خط مشی دولت برشمرد و گفت :دولت
ی��ازده��م می خواهد ع��زم خ��ود را ب��رای اج��رای حقوق
شهروندی به نمایش بگذارد .دکتر روحانی بابیان این که
نجات اقتصاد وعده من به ملت ایران بود ،ادامه داد :امروز
در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم هم
شاهد تورم تک رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی.
من پای همه وعده هایم تا آخرین روز مسئولیتم خواهم
ایستاد .وی با تأکید بر این که هیچکس از قانون مستثنی
نیست ،افزود :اگر میخواهیم کشور و حکومت قانونی
داشته باشیم ،هیچ حزب ،هیچ رسانه و گروهی نباید
حاشیه امنیتی داشته باشد .در قانون هیچ استثنایی
نداریم ،در قانون نورچشمی نداریم ،در قانون فرد و گروه
وابسته و پیوسته به اینجا و آنجا نداریم.
▪ ▪پایهمهوعدههاتاآخرینروزمسئولیتمخواهمایستاد

روحانی با اش��اره به وعده هایی که به مردم داده است
گفت :من پ��ای همه وعد هها تا آخرین روز مسئولیتم
خواهم ایستاد .من درباره حقوق جوانان و بانوان  ،حقوق
اقلیتهای دینی ،مذهبی واق��وام نیز به م��ردم وعده
داده بودم و پای آن ایستادهام.وی تدوین منشور حقوق
شهروندی را یکی از وعدههای دولت به مردم نام برد و
گفت :منشور حقوق شهروندی ،قانون اساسی نیست
اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی
تسهیل میکند .این منشور ،قانون موضوعی کشور
نیست اما تضادی هم با حقوق کشور ندارد.رئیسجمهور
با بیان این که منشور حقوق شهروندی بیعیب و نقص
نیست ،افزود :حقوق شهروندی با گذشت زمان تکامل
پیدا میکند و ما به عنوان دولت قبل از هرکس ،خودمان
را موظف به اجرای تکتک ماده منشور حقوق شهروندی
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میدانیم .همان طور که برای مردم این منشور الزامآور
اس��ت ،ب��رای دول��ت نیز ال���زامآور اس��ت.وی ادام��ه داد:
رئیسجمهور طبق اصل  ۱۳۴قانون اساسی ،این منشور
را به مثابه برنامه و خط مشی دولت اعالم میکند و همه
کارمندان دولت در سراسر کشور موظف به اجرای این
منشور هستند .ما از دو قوه دیگر هم درخواست میکنیم
که دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن
هشدار درباره روند افزایشی چاقی در کشور ،مهمترین علت
چاقیرامصرفموادقندیخواندوگفت:برایپیشگیریاز
اضافه وزن و چاقی ،کل قند و شکر مصرفی در برنامه غذایی
روزانه باید کمتر از شش قاشق چای خوری باشد که این
مقدار ،قند پنهان در مواد خوراکی را نیز شامل میشود .به
گفتهعبداللهی،براساسبررسیهایانجامشدهدرکشور،
بیش از نیمی از مردان و زنان بزرگسال دچار اضافه وزن و
چاقی هستند و روند اضافه وزن و چاقی در کودکان و دانش
آموزان کشور نیز رو به افزایش است.

▪ ▪اولین استمداد من از کارمندان دولتی است

رئیسجمهور ب��ا اش���اره ب��ه روشه���ای اج���رای حقوق
شهروندی گفت :اولین استمداد من از کارمندان دولتی
اس��ت که ای��ن حقوق را اج��را کنند و از همه استادان،
فرهیختگان ،دانشجویان و جوانان و از همه گرو هها و
رسانهها میخواهم که در اجرای آن کمک کنند ،چرا که
همه باید بدانند که حقوقشان چیست.
▪ ▪رونمایی از منشور حقوق شهروندی با  23سرفصل
و  120ماده

در متن «منشور حقوق شهروندی» که با هدف استیفا و
ارتقایحقوقشهروندیوبهمنظورتدوین«برنامهوخطمشی
دولت » موضوع اصل  ۱۳۴قانون اساسی ،تنظیم شده و
شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است آمده است :مواد
مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و
در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید
موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر
کشورها شود که در قوانین یا تعهدات بینالمللی کشور
شناساییشده است .در سرفصل های این منشور موضوعات
ذیل گنجانده شده اس��ت :حق حیات ،سالمت و کیفیت
زندگی ،حق کرامت و برابری انسانی ،حق آزادی و امنیت
شهروندی ،حق مشارکت در تعیین سرنوشت ،حق اداره
شایسته و حسن تدبیر امور کشور ،حق آزادی اندیشه و بیان
شهروندانوحمایتدولتازاینآزادی،حقشهروندانبرای

...

بهزیستی
استقرار اورژانس اجتماعی در شهرهای باالی  ۵۰هزار نفر
رئیس سازمان بهزیستی ،از استقرار  ۱۶۰اورژانس
اجتماعی در شهرهای باالی  ۵۰هزار نفر در سال
آینده خبر داد .به گزارش روابط عمومی بهزیستی،
انوشیروان محسنیبندپی از اجباری شدن غربالگری
ژنتیک پیش از ازدواج در برنامه ششم توسعه خبر داد

چاقی و اضافه وزن ایرانیها را تهدید میکند

و گفت :به موجب این مصوبه در ص��ورت تشخیص
و ارج��اع زوج ها به منظور انجام آزمایش ژنتیک،
هزینههای آن رایگان و از محل افزایش  ۱۰درصدی
حقالتحریر طالق رجعی و بائن و ثبت رجوع ،بذل
مدت و فسخ نکاح تامین میشود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس

صندوق فرهنگیان «فامیلی» اداره میشد
دسترسی به اطالعات شخصی و عمومی  ،حق دسترسی
آزادانهوبدونتبعیضبهفضایمجازی ،حقحریمخصوصی
شهروندان و محترم شمردن آن و حراست و حفاظت از حریم
خصوصی مردم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه
ها  ،حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی  ،حق تابعیت ،اقامت
وآزادی رفت وآمد  ،حق تشکیل و برخورداری از خانواده ،
حق برخورداری از دادخواهی عادالنه  ،حق اقتصاد شفاف
و رقابتی  ،حق برخورداری از مسکن  ،حق مالکیت های
شخصی و فکری  ،حق اشتغال و کار شایسته  ،حق رفاه و
تأمین اجتماعی  ،حق دسترسی و مشارکت فرهنگی  ،حق
آموزشوپژوهش،حقمحیطزیستسالموتوسعهپایدار،حق
صلح،امنیتواقتدارملی.همچنیندراینمنشورنیزسازوکار
اجراونظارتبرحسناجرایحقوقشهروندیمشخصشده
است و بر این مبنا رئیسجمهور برای نظارت ،هماهنگی
و پیگیری اج��رای مناسب تعهدات دول��ت در این منشور،
دستیار ویژهای را تعیین می کند؛ ضمن آن که دستگاههای
اجرایی تابع قوه مجریه موظفاند با هماهنگی دستیار ویژه
درحدودصالحیتهایقانونیخود،باجلبمشارکتمردم،



تشکلها ،سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ،ضمن
جمعبندیومدونسازیحقوقوآزادیهایمندرجدرقانون
اساسی و قوانین عادی ،در حوزه مسئولیتها و اختیارات
خود و شناسایی م��وارد نقض حقوق شهروندی ،تدابیر و
اقدامات قانونی الزم را برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق
تدوین و اجرای برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی ،آموزش،
اطالعرسانی و ظرفیتسازی و تقویت مفاهمه ،گفت و گو و
تعاملدرحوزهعمومیانجامدهند.عالوهبرایندستگاههای
تابعقوهمجریهموظفاندبرنامهاصالحوتوسعهنظامحقوقی
مربوطبهخودراظرفمدتششماهازانتشاراینمنشورتهیه
کنند و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند
و هرسال گزارش ادواری پیشرفتها ،چالشها ،موانع و
راهحلهای پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی
را در حوزه مسئولیت خود ارائه دهند و از طریق اصالحات
نهادی و ساختاری ،برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در
این منشور اقدام کنند .رئیسجمهور نیز هرسال گزارش
پیشرفتهاوراهکارهایرفعموانعتحققحقوقشهروندیرا
به ملت ارائه و در صورت نیاز ،منشور را روزآمد میکند.

...

محیط زیست
ریزگرد را قبول نداریم

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت :نهادهای متولی
آلودگی هوا ،دادهه��ای برخط پایش آلودگی هوا را در
اختیار ما قرار ندادهاند و ناگزیریم با وجود موازیکاری،
شبکه پایش خود را راهان��دازی کنیم .پرهیزکار درباره
پایش و پیشبینی وقوع ریزگرد و گرد و غبار نیز تصریح

کرد :ما پدیدهای به نام ریزگرد را قبول نداریم و این واژه
جعلی است  .مفهوم ریزگرد به تازگی ایجاد شده و همان
پدیده گرد و خاک است .در سالهای اخیر چون فراوانی
وقوعاینپدیدهزیادشده،حساسیتایجادکردهوگرنهدر
غرب و جنوب غرب کشور مسبوق به سابقه داشته است.

رئیسفراکسیونمبارزهبامفاسداقتصادیمجلسبابیاناین
که صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت فامیلی اداره می شد
گفت:بین ۳۰نفریکههشتهزارمیلیاردتومانراازصندوق
ذخیره و بانک سرمایه گرفتهاند برخی ۵۰۰تا ۱۰۰۰میلیارد
تومان وام برای شرکتهای صوری دریافت کردهاند .خجسته
در گفتوگو با تسنیم ادامه داد  :این افراد با پشتوانه یک چک
وامه��ای کالن گرفتهاند و آن را برای ساختو ساز اهداف
شخصی خود هزینه کردهاند .وی با بیان این که از این  30نفر
 10نفرجزوافراداصلیهستندوبهآنهاضرباالجلدادهایم
تا وجوه را بازگردانند ،اظهار کرد :صندوق ذخیره فرهنگیان
بهصورت خانوادگی و فامیلی اداره میشد و آنان بهشیوههای
خاصی مانع از خروج اطالعات از صندوق میشدند.

هوشمندسازی مدارس در رکود
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان این
که هوشمندسازی مدارس در رکود قرار گرفته است ،اظهار
کرد :امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت
ارتباطات داشتیم بتوانیم مدارس را به شبکه متصل کنیم.

«دومین اعتبار ارزشمند در تاریخ آموزش و
پرورش» در انتظار تأیید مجلس
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت :اعتبار سه میلیارد
دالری معادل  ۱۰هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان است که با
این اعتبار ،مدارس فرسوده کشور ،بازسازی و فضاهای
آموزشی استانداردسازی و ایمن میشود .حمیدرضا
حاجی بابایی به یک انقالب در بودجه عمرانی آموزش و
پرورش در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و به فارس گفت:
برای بازسازی مدارس و استانداردسازی فضاهای آموزشی
 33میلیارد دالر در برنامه ششم توسعه مصوب شده است.

٩٥٢٦٥١٦٧

CMYK

