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ارائه خدمات ۸۰کلینیک سیاردندان پزشکی
درمناطق محروم کشور

فارس -ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت با بیان این که  80کلینیک سیار دندان پزشــکی در مناطق محروم کشور حضور می یابند و به
ارائه خدمات دندان پزشکی به مردم این مناطق می پردازند ،افزود :ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ساکن در مناطق محروم و مرزی
از اهداف مهم وزارت بهداشت و طرح تحول سالمت است و بخشی از این خدمات نیز مربوط به خدمات دندان پزشکی می شود.

...
دریچه

مهمانان مرز نشین
روســتــای مــرزی«بــیــلــو» در  ۱۵کیلومتری شهر
مریوان و در نزدیکی دریاچه زریوار قرار گرفته است
که هر ساله در فصل شکوفایی و طــراوت طبیعت
میزبان لک لک های سفید (حاجی لک لک) می
شود .لک لک از مرغان کوچ کننده و مهاجر است که
بر نقاط مرتفع شهری و بین مردم النه میسازد.این
پرنده  ۱۰۰سانتیمتر طول دارد و در زمره بزرگ
ترین پرندگان کنار آبزی (خشکی-آبزی) است که
به صورت گله های نامنظم مهاجرت کرده و پرنده ای
انسان گراست .عمدتا از ماهی ،دوزیستان ،حشرات،
نرم تنان و گاهی نیز ازجوندگان کوچک و خزندگان
تغذیه می کند.

...
اخبار

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست:

تعداد پاسگاههای محیط بانی کشور
یک ششم استاندارد جهانی است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان این که بر اساس
استاندارد جهانی ،هر  ۱۰۰۰هکتار عرصه یک نفر محیط
بان نیاز دارد،اظهار کرد :در کشور ما هر ۱۲هزار هکتار یک
محیط بان انجام وظیفه میکند این در حالی است که تعداد
پاسگاهها نیز در کشور حدود یک ششم استاندارد جهانی
است و با توجه به آسیب پذیر بودن مناطق تحت مدیریت
محیط زیست ارتقا و تجهیز پاسگاهها بسیار حائز اهمیت
است.به گزارش ایسنا ،جمشید محبت خانی همزمان با
روز جهانی تنوع زیستی در مراسم افتتاح پاسگاه محیط
بانی «مکرش» منطقه حفاظت شده کویر اظهارکرد :از این
تعداد پاسگاه محیط بانی تعداد  ۸۲پاسگاه به دلیل کمبود
نیروی محیط بان غیرفعال است و امیدواریم بتوانیم طی
فرایند استخدام نیروی جدید و تقسیم نیروها در کشور این
پاسگاهها را راهاندازی کنیم.

وزیر نیرو:تامین آب حوزه کشاورزی کاهش
یافته است
وزیر نیرو با بیان این که تامین آب حوزه کشاورزی کاهش
یافته است ،گفت :کشاورزان موضوع کم آبی را درک و با
دولت همکاری کردهاند .رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز
در حاشیه حضور در کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس با تاکید بر این که دولت تمام قد مدافع
حقوق قانونی کشاورزان است ،گفت :چه برای کسانی که
حقابه دارند و چه برای کسانی که حقابه ندارند و بخشی از
چرخه مهم تولید ملی کشور هستند ،باید آب برای آنها
فراهم شود تا بتوانند امنیت غذایی کشور را فراهم کنند .به
گزارش فارس ،وی با اشاره به دغدغه نمایندگان خانه ملت
برای سرعت دادن به طرحهای مهار آبهای خروجی از
کشور ،گفت :طرحهای این حوزه سال های متمادی است
که در کشور در حال اجراست و بخش قابل توجهی از منابع
آن نیز توسط صندوق توسعه ملی تامین میشود.
وی با تاکید بر این که بخش قابل توجهی از طرحهای این
بخش اجرا شده و مراحل پایانی خود را طی میکند ،ادامه
داد :تکمیل طرحهای مهار آبهای مرزی نیازمند کمک
دیگری از منابع مالی کشور است که امیدواریم با همکاری
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بتوانیم این منابع
را تامین کنیم و طر حهای یاد شده را به اتمام برسانیم.
اردکانیان تاکید کرد :طبیعتا زمانی که با کم بارشی و
خشکسالی مواجه هستیم ،اولویت آب شرب و تامین آن
برای مردم مطرح است .زمانی که از اولویت آب شرب سخن
گفته میشود ،یعنی این که در شرایط فعلی،سهم کمتری
به سایر بخشها و از جمله حوزه کشاورزی داده میشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه:

نباید با خلق واژههای بیگانه از ارتباط
نامشروع قبحزدایی کرد
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی گفت :استفاده از واژه
کــارگــر جنسی کــه در فرهنگ
مـــا مـــعـــادل تــــنفــــروش اســـت،
رسمیتبخشیدن و عاد یسازی
یک امر نامشروع است ،این کار در شأن کشور ما که بر اساس
مبانی اسالمی تشکیل شده و تالش دارد بین کشورهای
جهان اسالم الگو باشد ،نیست.محمود مشفق   با اشاره به
استفاده از واژه کارگر جنسی -که بر اساس ترجمه تحت
اللفظی سکسورکر است -توسط برخی از مسئوالن،
به فارس اظهار کرد :استفاده از این واژه که در فرهنگ ما
معادل فاحشه است ،رسمیتبخشیدن و عادیسازی یک
امر نامشروع است ،این کار در شأن کشور ما که بر اساس
مبانی اسالمی تشکیل شده و تالش دارد بین کشورهای
جهان اسالم الگو باشد ،نیست .وی افزود :استفاده از این
واژه در کشورهای سکوالر همراه با مشروعیت بخشی به
آن است و ظاهر ًا افــرادی که واژه کارگر جنسی را به کار
میبرند،نمیداننداستفادهازاینادبیاتچهتبعاتیازلحاظ
اجتماعی و سالمت جامعه خواهد داشــت .مشفق اضافه
کرد :کشوری همچون تایلند که ادبیات کارگر جنسی را
پذیرفته و به آن مشروعیت داده است تبدیل به توالت عیش و
نوش انسانهای هرزه شده و شیوع ایدز در این کشور بیداد
میکند .آیا مسئوالن امر میدانند که استفاده از این واژگان
و مشروعیتبخشی تدریجی به آن چه پیامدهای بهداشتی
بر سالمت جنسی جامعه دارد و چگونه میتواند با گسترش
روابط فرازناشویی به فروپاشی خانوادهها بینجامد؟

مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی به خراسان خبر داد:

پوشش بیمهایکارگران ساختمانی امسال تکمیل می شود

دانــش پــور -هــمــواره یکی از مشکالتی که کارگران
ساختمانی با آن روبه رو بوده اند و طی سال های گذشته
با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده ،موضوع بیمه
است .هم اکنون این چالش به دلیل رکود نسبی که بر
بازار کار و ساختمان سایه افکنده است ،لزوم و نیاز آن را
دوچندان کرده است .به این پیامک ها که از سوی مردم
به روزنامه خراسان رسیده است ،توجه کنید:
« وضعیت بیمه کارگران ساختمانی که جزو قشرهای
ضعیف جامعه هستند به گونه ای است که باز هم مثل
همیشه منجر به پایمال شدن حق کارگران ساختمانی
شده است».
«چرابیمه کــارگــران ساختمانی توسط اداره تأمین
اجتماعی سهمیه بندی شده است؟ این کارغیرعادالنه ،
غیرمنصفانه  ،غیرمنطقی وغیر قانونی است».
«من سازنده ساختمان هستم .تامین اجتماعی برای
صــدور پروانه کار از مالک پولی بــرای بیمه ساختمان
می گیرد .بماند که اصال در زمان وقوع حادثه هیچ گونه
خدماتی به مالک نمی دهد؟»
به دنبال ارسال این پیامک ها به روزنامه و طرح مشکالت
مردم  ،این موضوعات را با مدیرکل نام نویسی و حساب
های انفرادی سازمان تامین اجتماعی مطرح کردیم.
بهروز کریمی با بیان این که طبق اعالم کانون انجمن
صنفی کارگران ساختمانی
یــک میلیون و  300کارگر
ساختمانی در کشور در این
صنف فعال هستند ،گفت :از
سال  86تا کنون یک میلیون و
 100کارگر تحت پوشش بیمه
تامین اجتماعی قــرار گرفته
اند و  200هزار نفر دیگر هم تا پایان امسال به مرور بیمه
می شوند.
وی ادامه داد :طبق قانون مربوط به سال  52کارگران
ساختمانی فقط در مــورد حــوادث ناشی از کــار بیمه
میشدند اما در سال  86قانون بیمه اجتماعی کارگران



...
قضایی

ساختمانی تصویب شد و از همان زمان سازمان تامین
اجتماعی به تدریج شروع به نام نویسی وپوشش کارگران
ساختمانی کرد به نحوی که اکنون یک میلیون و 100
هزار نفر کارگر و با احتساب خانواده های آن ها دو میلیون
و  600هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
وی درباره شرایط احراز کارگران با تاکید بر این که برای
این که کارگران ساختمانی بیمه شوند باید کارگران
واقعی شاغل در این صنعت را شناسایی کنیم ،اظهار
کــرد :حق بیمه کارگران ساختمانی  30درصــد است
که  7درصد سهم متقاضی  3 ،درصد سهم دولت و 20
درصد سهم کارفرماست که از محل عوارض صدور پروانه
ساختمانی توسط شهرداری وصول می شود .بنابراین
با توجه به این که مبلغ حق بیمه که کارگران ساختمانی
باید پرداخت کنند حدود  96تا  110هزار تومان است؛
موضوع پایین بــودن میزان حق بیمه  ،منجر به ایجاد
تقاضای غیرواقعی در جامعه شده است بنابراین ما باید
کارگران واقعی را که در صنعت ساختمان شاغل هستند،
شناسایی کنیم .
وی ادامــه داد :این کار از چند طریق انجام می شود.
افراد باید کارت مهارت شغلی از سازمان فنی و حرفه ای
داشته باشند  .مورد تایید انجمن های صنفی کارگران
ساختمانی باشند ضمن آن که بازرسان سازمان تامین

کریمی:مبلغ حق بیمه که
کارگران ساختمانی باید پرداخت
کنند حدود  96تا  110هزار
تومان است
اجتماعی در زمینه راستی آزمایی متقاضیان مشارکت
دارند و کارگران واقعی را تحت پوشش قرار می دهند.
وی در خصوص تعداد افــرادی که کارگر ساختمانی
نیستند اما تحت پوشش قرار گرفته اند ،اظهارکرد :قبل
از راه اندازی سامانه رفاهی یعنی تا اواخر سال  95حدود
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 700-800هزار نفر برای بیمه کارگران ساختمانی
ثبت نام کرده بودند و پس از ایجاد سامانه نیز حدود 300
هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند .در این بین افرادی
که قبل از ایجاد سامانه تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند
راستی آزمایی نشدند بنابراین ممکن است در میان آن ها
افرادی باشند که کارگر ساختمانی نیستند .
کریمی با اشــاره به کسری وصــول پرداخت حق بیمه
توسط کارفرما که منجر به بروز مشکالتی برای بیمه
کارگران ساختمانی شده اســت ،توضیح داد :از 20
درصد حق کارفرما که باید از محل عوارض صدور پروانه
ساختمانی به دست بیاید تا کنون فقط  5/5درصد را
وصول کرده ایم به عبارتی ما ،در مورد  14/5درصد
از سهم کارفرما کسری وصول داریم و همین امر ارائه
خدمات ما را با مشکل مواجه کرده است و در مورد تحت
پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی با محدودیت
مواجه شده ایم.
وی خاطرنشان کــرد :البته با توجه به ایــن که کانون
انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور تعداد کارگران
ساختمانی واقعی را یک میلیون و  300هزار نفر اعالم

...
بیمه

...

کرده است عملکرد تامین اجتماعی درباره تحت پوشش
قرار دادن یک میلیون و  100هزار کارگر به نظر مطلوب
می آید .کریمی خاطرنشان کرد 200 :هزار نفر کارگر
ساختمانی دیگر را متناسب با توان مالی سازمان به مرور
تحت پوشش بیمه قرار خواهیم داد و بر اساس سیاست
هایی که داریــم  ،امیدواریم این تعداد به مرور تا پایان
امسال تحت پوشش بیمه قرار بگیرند .
مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان
تامین اجتماعی در خصوص اعتبار بیمه تامین اجتماعی
کارگران ساختمانی با اشاره به این که درسال 3 ، 96
درصد سهم دولت پرداخت نشده است گفت :از میزان
 20درصد سهم کارفرمایی در سال گذشته 5/5 ،درصد
را وصول کردیم که رقم آن حدود دو هزار و  42میلیارد
تومان می شد یعنی تا کنون حدود  571میلیارد تومان
وصول شده است.
وی تاکید کرد :بنابراین تامین اجتماعی در این حوزه
با کسری وصول مواجه شده است آن هم در حالی که
کارگری که بیمه می شود بالفاصله خدمات مورد نیاز
خود را مطالبه می کند.



گردشگری

...

کمیته امداد

زمینه اجرای مجازات جایگزین
حبس فراهم شود

امکان بیمه تامین اجتماعی
دانشجویان فراهم شد

مونسان  :با تعطیالت زمستانی موج
بزرگ گردشگری ایجاد می کنیم

دادستان کل کشور مجازات جایگزین حبس را
بسیار مطلوب دانست و گفت :الزم است در کنار
فرهنگ سازی ،زمینه اجرای این گونه مجازات
ها فراهم شود .حجت االسالم منتظری درباره
شرایط الزم برای استفاده از مجازات جایگزین
حبس ،به ایرناگفت :باید به لحاظ فرهنگی ،هم
برای جامعه و هم برای قضات استفاده از مجازات
های جایگزین جا بیفتد و همچنین زمینه اجرای
این گونه مجازات ها فراهم شود .منتظری تصریح
کرد :این کار باید به تدریج انجام شود تا هم فرهنگ
آن جا بیفتد و هم برای قضات یک امر طبیعی شود.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت:
با اقداماتی که تاکنون انجام شده است ،حدود هزار
دانشجو در تامین اجتماعی غرب تهران بیمه شده و
از خدمات این سازمان بهره مند شده اند .به گزارش
ایرنا ،ناهید حیدری افــزود :مذاکراتی با مقامات
دانشگاهی در غرب تهران در این خصوص انجام
شده است که بر اســاس این برنامه ریــزی ها ،بیمه
دانشجویان همانند بیمه مشاغل آزاد است و می
توانند از خدمات سازمان استفاده کنند .برای
دانشجویان ضریب بیمه ای  ١٤ ،١٢و  ١٨درصد
درنظرگرفتهشدهو ٢درصدآننیزکمکدولتاست.

محمدی – رئیس ســازمــان میراث فرهنگی و
گردشگری مهم ترین طرح این سازمان را موضوع
تعطیالتزمستانیدانستوگفت:سعیداریمتابا
اینتعطیالتموجبزرگیازگردشگریرادرکشور
ایجاد کنیم.مونسان افزود  :قرار بر این شد تا برای
ایام تابستان ستادهای سفرها به صورت مداوم
تشکیلجلسهدهندوماتنهابهعیدمحدودنکنیم.
خبرنگاری از وی درباره  تامین ارز گردشگران
خارجی پرسید که گفت :این موضوع مشکالتی
ایجاد کرده اما دنبال راه حل هستیم تا مشکالت
کوچک موجود با همکاری بانک مرکزی رفع شود.

رئیس کمیته امــداد امام خمینی (ره) با اشاره
به پوشش  ۷۰۰هزار خانواده جدید در کمیته
امداد طی امسال ،از پرداخت  ۱۰۰هزار فقره
وام اشتغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی
با متوسط  ۲۵میلیون تومان به افراد تحت پوشش
این کمیته خبر داد .به گزارش ایسنا ،سیدپرویز
فتاح با بیان ایــن که "بــا کمک مجلس و دولت
پرداختمستمریافرادتحتپوششکمیتهامداد
امام خمینی(ره) سه برابر شده است" ،گفت :برای
مثال یک خانواده پنج نفره به غیر از مبلغ یارانه
خود ۴۶۵هزارتومانمستمریدریافتمیکنند.

لو رفتن سواالت امتحانات نهایی هنوز تایید نشده است



...

آموزش و پرورش

نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نا مطلوب اجتماعی می پردازد

در حال بررسی است و تایید نمی شود ،تصریح کرد :تا
زمانی که مسئوالن بازرسی و امنیتی امتحانات آموزش و
پرورش  ،در این خصوص به نتیجه دقیقی نرسند نمی توان
درباره لو رفتن سواالت اظهار نظر کرد .راه پیما اظهار
کرد :اتفاقاتی که در سال گذشته درباره لو رفتن آزمون
ها رخ داد باعث شد تا ضریب امتحانات نهایی در وزارت
آموزش و پرورش و استان ها باال برود و تالش شد تا وجود
منافذی که منجر به انتشار ســواالت قبل از امتحانات
شود به صفر برسد بنابراین امسال هم لو رفتن سواالت را
تایید نمی کنیم مگر این که مسئوالن ایمنی امتحانات ،
در این خصوص به نتیجه ای برسند.به گفته راه پیما برای
باالبردن امنیت ،قرنطینهای طراحی شده که کامال درز
ناپذیر است .عالوه بر این هم هیچ کس اطالعی ندارد که
قرار است چه سوالی طراحی شود .تنها َمفری که وجود
داشت و ظاهرا سال گذشته هم از این مفر این اتفاق افتاد
زمانی بود که سواالت از خزانه اداره کل به سمت مناطق
میرود و از مناطق به سمت مدارس .در این حالت یک
سری مشکالت وجود داشت که همگی حل شد و امسال

...
مجلس

-1پشت چراغ قرمز می بینم شان ،سر ظهر ماه رمضان و
تمام سرنشینان خودرودهانشان می جنبد .آن قدر با ولع
می خورند که انگار تازه از قحطی آمده اند .نفری که در
صندلی عقب نشسته ،شیشه خودرو را پایین می کشد و
مشتش را بیرون خالی می کند؛ یک مشت پوست پسته رها
می شود کف خیابان.
-2حدود دوساعتی مانده به افطار .وسط بولوار زوج جوانی
به شاخه های درخت شاتوت آویزان شده اند و دارند دلی از
عزا در می آورند.
-3شما هم می توانید به این موارد ده ها مورد دیگر اضافه
کنید .مواردی که روزه خواران محترم بدون توجه به حرمت
داری ماه مبارک رمضان به روزه خواری علنی «اهتمام»
می ورزند.
دلیل این که چرا از واژه «اهتمام» بهره جستم ،بر می گردد
به رفتار برخی روزه داران محترم که گویی تــاش می
کنند نوعی عمد و تظاهر را در این عملشان به رخ دیگران
بکشانند .به طور قطع قصد آن ندارم که در پی دلیل روزه
خواری این گروه باشم اما همیشه برایم این پرسش مطرح
است که اینان چه اصراری برای تظاهر و عمدی جلوه دادن
روزه خواری دارند؟ آیا این عملشان را «هنر» می دانند؟
مگر این هنجار شکنی در برابر دیدگان همنوعانی که در
هوای گرم و آنان که در شرایط سخت روزه داری می کنند،
چه ارزش و جایگاهی برای قدرت نمایی یا لجبازی دارد؟
حتما لذتی دارد که بعید می دانم این رفتار ،امری جز ضایع
کردن حقوق مردم و کم حرمتی به ماه خدا باشد .اگرچه
می توان برخی از این رفتارها را نوعی «اعتراض» قلمداد
کرد اما باز هم این سوال مطرح می شود که اعتراض به چه
و به چه کسی؟
اساسا مواجهه با روزه خواری   یکی از چالش های جوامع
اسالمی بوده است و در شرع اسالم نیز برایش مجازات
پیش بینی شده که این مجازات اکنون در برخی کشورهای
اسالمی از جرایم سنگین مالی و گاهی تا مرز «اعدام» نیز
تعریف شده است .در قانون مجازات اسالمی کشور ما به
طور مشخص به مجازات روزهخواری در مأل عام اشاره نشده
اما در این قانون ذکر شده است که تظاهر به هر عمل حرام
در انظار عمومی ،جرم است .شاید قانون گذار همچنان به
این می اندیشد که در برابر این گونه موارد چه باید کرد؟
آیا حبس و جریمه می تواند راهکار همه جانبه ای برای
جلوگیری از چنین مواردی در جامعه باشد؟
به نظر می رسد جامعه ما در آداب و قواعد اجتماعی و
عمومی دچــار آسیب های متعددی شده اســت .نه تنها
موضوعی شبیه روزه خواری در انظار عمومی بلکه موارد
بسیار دیگری را می توان برشمرد که برخی از ما چندان
مقید به رعایت آن نیستیم؛ مــواردی شبیه رعایت حقوق
دیگران در رانندگی ،رعایت حقوق ارباب رجوع در ادارات،
رعایت حقوق مشتری در بازار و ...که تمامی این موارد
حاکی از نوعی آسیب های رفتاری در ما ایرانی ها دارد.

...

از میان خبر ها
دبیر کارگروه مشارکت اجتماعی زنان:

حذف واژه طالق از شناسنامه بانوان مطلقه
مشکلی را حل نمی کند

مشاورمدیرکل آموزش و پرورش تهران در گفت وگو با خراسان:



سیدصادق غفوریان

«اهتمام» بر روزه خواری علنی!



یا بعد از برگزاری امتحان ،هنوز اطالعات دقیقی درباره
آن نداریم .راه پیما با تاکید بر این که بدون تردید عکس
منتشر شده مربوط به تهران نیست ،اظهار کرد :در تهران
برای تمام امتحانات از جمله درس معارف که سواالت آن
منتشر شده است از زمینه (بک گراند) خاصی استفاده
می کنیم که مخصوص مناطق مختلف است بنابراین
اگــر ایــن ســواالت متعلق به تهران بــود کامال مشخص
میشد .مشاور مدیر کل آمــوزش و پــرورش شهر تهران
با بیان این که تغییر ساعت انتشار خبر به راحتی امکان
پذیر است افزود :این که انتشار سواالت معارف قبل از
شروع امتحانات بوده است یا بعد از جلسه امتحان توسط
دانش آموزان به خارج از جلسه برده شده و سپس روی
تلگرام قــرار گرفته
مــشــخــص نــیــســت و
راهپیما :تا زمانی که به
عــکــس مـــذکـــور در
نتیجه دقیقی نرسیم
حال بررسی است.
نمی توان درباره لو رفتن
وی با تاکید بر این
سواالت اظهار نظر کرد
کــه لــو رفتن آزمــون

...

نیش و نوش

پوشش  ۷۰۰هزار خانواده جدید
در کمیته امداد طی امسال

دانش پور -به دنبال انتشار تصاویری در تلگرام که به
نوعی لو رفتن ســواالت امتحانات نهایی را تداعی می
کرد  ،خبری در خبرگزاری ایلنا به نقل از مشاور مدیر
کل آموزش و پرورش شهر تهران منتشر شد مبنی بر این
که سواالت لو رفته امتحانات نهایی در تهران نبوده و
مربوط به یکی دیگر از استانهاست .انتشار این خبر در
حالی است که علیرضا راه پیما مشاور مدیرکل آموزش و
پرورش شهر تهران در گفت و گو با خراسان تاکید کرد :از
صحبت های بنده برداشت غلطی صورت گرفته است و
ما به هیچ عنوان لو رفتن سواالت را تایید نمی کنیم بلکه
این موضوع در حال بررسی است.وی افزود :تنها چیزی
که می دانیم این است که عکسی درتلگرام منتشر شده
که مربوط به امتحان
معارف است که در روز
سه شنبه برگزار شده
اســت امــا ایــن کــه این
عــکــس قــبــل از شــروع
امتحانات گرفته شده
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ما با قاطعیت میتوانیم بگوییم در این مسیر هم امکان
تخلف به هیچ وجه وجود نــدارد.وی ادامه داد :ناگفته
نماند؛ طبق آییننامه امتحانات هم هیچ کس نمیتواند
پاکتها را قبل از این که همه گروه امتحانات جمع باشند،
باز کند و حداکثر این زمان  10دقیقه قبل از امتحان
است 10 .دقیقه قبل از امتحان گروهی که امتحان را
برگزار میکند ،مسئول حوزه و تمام عوامل اجرایی باید
پاکت را امضا و در مقابل چشم همگان آن را باز و تکثیر
کنند .این مدت زمان خیلی کمی را می برد و امکان لو
رفتن سواالت را به صفر میرساند.

...

دانشگاه

توضیحات وزیرآموزش و پرورش درباره مطالبات
معلمان درمجلس

یک حقوقدان :حذف اذن پدر برای ازدواج دختران
 28ساله ،صالح نیست

واکنش وزیر علوم به بازنشسته شدن
صادق زیباکالم

وزیــر آمــوزش و پــرورش دیــروز در توضیحاتی دربــاره ســؤال روحا...
باباییصالح نماینده بویینزهرا و آوج که دربــاره علت بی توجهی به
مطالبات معلمان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سؤال داشت،
گفت :در ابتدا از همکاران خود عذرخواهی میکنم ،آن ها به بنده نقد
داشتند که چرا پرداختها و مطالبات وزارت آموزش و پرورش مانند بقیه
دستگاهها بین خانواده مطرح نمیشود و در رسانههای دیگر منعکس
میشود ،در سال  94مرحله اول نظام رتبهبندی آغاز شد و در این مرحله
 740هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و به طور متوسط  340هزار
تومان به حقوق معلمان افزوده شد .به گزارش فارس ،محمد بطحایی
افزود :در ماده  63قانون برنامه ششم ،دولت مکلف شده طرحی برای
نظام رتبهبندی معلمان آماده کند تا طبق این طرح نظام پرداختها
صورت گیرد ،در این زمینه پیشنویسی آماده و به شورای عالی آموزش
ارسال شده است ،آن جا ایراداتی گرفتند که قرار است در دولت مورد
بررسی قرار گیرد و پس از نهایی شدن در وزارت آموزش و پرورش ،برای
بررسی به مجلس شورای اسالمی ارسال شود که امیدواریم تا قبل
ازمهرماه تکلیف این موضوع را مشخص کنیم.

  حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر این که قانون گذاران باید
سعی بر رفع تبعیض در قوانین داشته باشند ،گفت :طرح حذف اذن
پدر برای ازدواج دختران  28ساله با مصالح جامعه منطبق نیست و
اصالح قانون تلقی نمی شود .فریده غیرت درباره طرح «حذف اذن
پدر برای ازدواج دختران  28ساله» در مجلس به ایرنا گفت :این
نوع اصالح قوانین ریشه علمی ،حقوقی و منطقی ندارد و از منظر
کارشناسی قاطعانه می گویم که اصال این موضوع را به مصلحت
جامعه نمی دانم .این گزارش حاکی است ،هفته گذشته معصومه
آقاپورعلیشاهی دبیر فراکسیون زنان مجلس از تهیه طرح اصالح مواد
 1043و  1044قانون مدنی با  20امضا و سه ماده که درباره حذف
شرط اذن پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران  28ساله و باالتر
است و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود .بر اساس این
طرح ،دخترانی که  28سال سن داشته باشند و شرط احراز رشد از
سوی مرجع قضایی ،مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و
بیمه بازنشستگی داشته باشند ،از نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه برای
ازدواج معاف می شوند.

هادیمحمدی–وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدرحاشیهنشستهیئت
دولت در جمع خبرنگاران درباره دلیل بازنشسته شدن دکتر صادق
زیباکالم از دانشگاه تهران ،اظهار کرد :من این موضوع را از دانشگاه
تهران سوال کردم و آن ها گفتند زیباکالم هنوز بازنشسته نشده بلکه
فهرستی از افراد واجد شرایط برای بازنشسته شدن تهیه شده که اسم
وی هم در آن فهرست آمده است ضمن این که استاد تما مها پس از
بازنشسته شدن از دانشگاه خارج نمیشوند فقط محل پرداخت حقوق
آن ها عوض میشود.
منصور غالمی در پاسخ به این پرسش که زیباکالم دلیل بازنشسته
شدنش را طرح دیدگاههایش درباره علوم انسانی اسالمی مطرح کرده
آیا این ادعا صحت دارد؟ بیان کرد :آییننامه استخدامی اعضای هیئت
علمی که قانون بوده و الزماالجراست ،شرایط را مشخص کرده است.
در این آییننامه شرایط استادان نمونه هم مطرح شده است و بیان شده
که این افراد میتوانند بیش از آن چه قانون گفته در دانشگاه تدریس
کنند .البته این بدان معنا نیست که هیئت علمی تا هر زمانی که خودش
بخواهد یا دانشگاه بخواهد میتواند ادامه کار بدهد.

  دبیر کارگروه مشارکت سیاسی و اجتماعی معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :حذف کلمه طالق از
شناسنامه بانوان مطلقه نه تنها هیچ مشکلی از مشکالت آن
هاراحلنمیکندبلکهمشکلزاهمهست.کبریروشنفکر
به ایرنا گفت :چنین کاری چه مشکلی را می تواند حل کند،
در واقع به نوعی مشکل ساز نیز هست ،می توان گفت این
طرح یک طرح کارشناسی نشده است و ممکن است آسیب
ها و مشکالت دیگری را به دنبال داشته باشد.وی تصریح
کرد :اگر می خواهند طالق را از شناسنامه بانوان مطلقه
حذف کنند به نوعی آغــاز دروغگویی از ابتدای زندگی
بین دو زوجی است که می خواهند برای بار دوم زندگی
خودشان را شروع کنند.این فعال حوزه زنان گفت :این
که زنی بخواهد طالق گذشته اش را از شناسنامه اش پاک
کند ،می خواهد بخشی از زندگی گذشته خود را کتمان
کند و این موضوع باعث می شود که پایه و اساس زندگی
بعدی خودش را با مردی دیگر بر اساس دروغ و بدون حسن
نیت بنا کند.وی خاطرنشان کرد :اگر بناست از اول این
موضوع را کتمان کند باید همیشه این نگرانی را داشته
باشد که باالخره همسر آینده اش ممکن است متوجه این
موضوع بشود و اگر متوجه شد دیگر جوابی برایش ندارد،
پس باید این واقعیت کتمان نشود و هر اتفاقی که در پس
این مخفی کاری ها به وقوع بپیوندد ،با صداقت و در همان
روزهای اول آغاز زندگی شان رخ دهد.این گزارش حاکی
است ،چندی قبل حمید درخشانی نیا ،رئیس سازمان ثبت
احوال از تهیه پیش نویس حذف واژه طالق از شناسنامه
زنان مطلقه خبر داده و گفته بود :هم اکنون فقط واژه طالق
ازشناسنامهخانمهاییکهعقدکردهاندامادوشیزههستند
حذف می شود.پیش از این ،یک بار مسئله حذف واژه طالق
از شناسنامه زنان مطلقه در مجلس مطرح و رد ،اما دوباره
این ایده در مجلس مطرح شده است.

پزشکیان :اگر دعوا بر سر آب شروع شود،
مسلمان و کافر و چپ و راست نمیشناسد
نایب رئیس مجلس با اشــاره به این که علم ،مهارت و عزم
کافی برای حل مسائل کشور وجود ندارد ،گفت :اگر دعوا در
استانها بر سر آب شروع شود ،مسلمان و کافر و چپ و راست
نمیشناسد.پزشکیان در همایش روز جهانی تنوع زیستی
اظهار کرد :برای مدیریت در هر حوزهای باید ابتدا ظرفیت
و مهارت خود را بشناسیم ،بدانیم که از کجا آمدهایم ،االن
وضعیت به چه شکلی است و قرار است مسیر پیشرو به چه
شکلیپیشبرود.ویافزود:اینچهارعنصرمهماستوبرای
همه تصمیمگیریها و تعیین همه نقشه راهها مورد استفاده
قرار میگیرد .مشکل مملکت ما همین است که این عناصر
در تصمیمگیریها وجود ندارد .باید بدانیم که قدم اول برای
هر کاری جمعآوری دادههاست ،بعد از این مرحله است که
میتوانیم تصمیم درست برای حل مشکالت بگیریم.
CMYK

