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از میان خبر ها

اختصاص وقت صبح سالن های
ورزشی به دختران
وزیر آموزش و پرورش :ابزار دست دالالن آموزشی
شدهایم

دانـش پور -وزیـر آموزش و پـرورش روز گذشـته در جلسـه
سـتاد عالـی تشـکیالتی گسـترش و ارتقـای فعالیـت هـای
تربیـت بدنـی و ورزش دانـش آمـوزان دختـر کـه بـا حضـور
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده  ،دسـتیار
رئیـس جمهـور در امـور حقـوق شـهروندی و تعـدادی از
معاونـان وزیـر برگـزار شـد بـر اجـرای طرحـی بـه منظـور
اختصاص سـالن هـای ورزشـی در صبح هـا بـرای دختران
تاکیـد و اظهـار کـرد :امیـدوارم بـا همـکاری دسـتگاهها بـه
ویـژه شـهرداریها و بخشهایی کـه فضاهـای تربیتبدنی
را در اختیـار دارنـد ،اولویـت اول در اسـتفاده از سـالن هـا
بـرای ورزش دختـران باشـد و بـه ویـژه صبحهـا کـه معمـوال
سـالنها تعطیـل اسـت و مـورد اسـتفاده قـرار نمیگیـرد،
بتوانیـم بـا تفاهمنامـهای کـه بـا آمـوزش و پـرورش منعقـد
میشـود ،از ایـن فضاهـا اسـتفاده کنیـم .سـید محمـد
بطحایی خاطرنشـان کرد :هدف اصلی ایـن طرح در کوتاه
مـدت ،جبـران کمبـود معلـم ورزش اسـت  .دوره آموزشـی
معلمـان پایـه در تابسـتان برگـزار میشـود و حـدود 180
هـزار نفـر آمـوزش خواهنـد دیـد و طـرح از مهـر  97اجـرا
میشـود .بطحایـی تصریـح کـرد :در سـا لهای اخیـر بـه
دلیـل گسـترش برجهـای چند طبقـه به ویـژه در شـهرهای
بـزرگ کـه کاملا مشـرف بـر مـدارس هسـتند ،از
فعالیتهـای تربیتبدنـی کـم شـده اسـت و طـرح هایـی
ماننـد محرمسـازی تحتالشـعاع قـرار گرفتـه اسـت .وزیـر
آمـوزش و پـرورش همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه در زمینـه
تجهیـزات و اماکـن ورزشـی بـه شـدت بـا مشـکل مواجهیـم
گفـت :بـه ازای هـر  ۳۰کالس یـک معلـم تربیـت بدنـی
متخصـص داریـم و  ۳۶درصـد شـاخص تـوده بدنـی دانـش
آمـوزان مـا باالتر از حـد طبیعـی اسـت .بطحایی با بیـان این
که تـاب آوری بچههـای امـروز در برابـر شـرایطی که بـه آن ها
تحمیـل میشـود بـه دالیـل مختلـف نسـبت به نسـل گذشـته
کمتر اسـت تاکید کـرد :بایـد بـاور کنیم نسـل آینده با روشـی
که جلو می رویم در معرض خطر است .

خبر خوش نوبخت برای حقوق بگیران

پرداخت افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان تا قبل از عید فطر

 4700میلیارد تومان پاداش بازنشستگان تا ۳ماه آینده پرداخت می شود
هادی محمدی –سخنگوی دولت در خصوص پرداخت
پاداشپایانکاربازنشستگاندولتبابیاناینکهدولتدر
نیمه اول سال پرداخت های سنگین دیگری از جمله خرید
تضمینیگندمنیزدارد،خاطرنشانکرد:محاسبهمانشان
می دهد برای 41هزار فرهنگی بازنشسته شده در سال
گذشته مبلغ 3400میلیارد تومان و دیگر بازنشستگان
1300میلیارد تومان بودجه مــورد نیاز اســت که طبق
هماهنگیباوزیرآموزشوپرورش،قرارشدهاستاینمبلغ
که حدود 4700میلیارد تومان می شود تا پایان شهریور
امسالبهحساببازنشستگاندولتواریزشود.
به گــزارش خراسان محمد باقر نوبخت که در نشست
خبری هفتگی خود با رسانه هاسخن می گفت با بیان این
که در خصوص حقوق بازنشستگان شاهد افزایش 10
درصدی آن هستیم،اظهار کرد :ما برای همسانسازی

خودمان را موظف میدانیم که وضعیت قبل را جبران
کنیم و در همین زمینه به مجلس الیحهای دادیــم که
عالوه بر سنوات ،همسانسازی هم انجام شود که شورای
نگهبان نپذیرفت اما دولت تاکید دارد که این اتفاق بیفتد.
همسان سازی پرداخت در دستور کار مجلس است اما
از آن جایی که دولت اعتقاد دارد که باید این کار صورت
بگیرد و ما اختیار داریــم تا  10درصــد به هر ردیفی از
بودجه از محل دیگر ردیف ها اضافه کنیم ،سال گذشته
3400میلیارد تومان بین بازنشستگان توزیع شد و
امسال هم همین اتفاق افتاد یعنی با وجود عدم تصویب
مجلس مبنی بر پرداخت 2100میلیارد تومان ،اما دولت
بر اساس اختیار خود 3400میلیارد تومان اضافه می
کند تا فاصله دریافتی ها کمتر شود و سال به سال به جایی
برسیم که بتوانیم این را کامال جبران کنیم.

▪ازافزایشحقوقشاغالنوبازنشستگانچهخبر؟

رئیس سـازمان برنامه و بودجه بـا بیان این که دولـت خود را
برای عیـد فطر آماده کـرده اسـت و بهترین تبریـک دولت به
ملت ،پرداخت بخشـی از معوقات است ،گفت :همه حقوق
شاغالن و بازنشسـتگان به رغم این که رقم سنگینی است،
اما تاکید رئیسجمهور بر پرداخت آن اسـت کـه در روزهای
آینـده قبـل از عید فطـر همه حقـوق هـا را بـا درصـد افزایش
پرداخت خواهیـم کرد.
وی افـزود :مقدمات میان سـازمان برنامـه و بودجـه و خزانه
انجام شـده تا دسـتور رئیسجمهـور اجرایـی شـود و حقوق
بازنشسـتگان عزیـز ،یارانههـا و حقـوق کارکنـان دولـت کـه
رقم سـنگینی اسـت ،همه این حقوق به اضافه درصدی که
افزایش یافتـه تا قبـل از عید فطـر پرداخت شـود.
نوبخـت بـا تاکیـد بـر ایـن کـه درصـد افزایـش یافتـه در

حقوقهـا نیـاز بـه استفسـاریه مجلس داشـت ،گفـت:این
موضـوع دو مـاه بـه تعویـق افتـاد کـه امیـدوارم ایـن احـکام
صادر شـود و مـا بتوانیم تـا روز پنجشـنبه حقوقهـا را واریز
کنیـم.

طرح مجلس برای توقف اجرای برخی اعدامها در مأل عام
طراح طرح نحوه اجرای احکام اعدام ،قطع و نقص عضو
گفت :به دنبال تغییر در نحوه اجرای احکام در مأل عام
هستیم .عزت ا ...یوسفیان مال در این باره به خانه ملت
گفت :ماده واحده مربوط دارای یک تبصره است که در
صحن علنی مجلس اعالم وصول شد و در واقع به دنبال
سامان دهی اجرای احکام اعدام و قطع عضو ونقص
عضو در مأل عام هستیم.
وی با بیان این که اجرای برخی از احکام در مأل عام آثار،
پیامد و بازتاب نامناسب اجتماعی به دنبال دارد ،افزود:
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تماشای مجازات و صحنه اعدام آثار مخرب زیادی را بر
روح و روان کودکان و نوجوانان به جا می گذارد و در
برخی موارد نباید در مأل عام اعدام اجرا شود .وی افزود:
البته در جایی که قانون و شرع اجرای مجازات را در مأل
عام تعیین کرده بحثی جداست اما در مواردی که نیازی
به اجرای احکامی مانند مجازات اعدام یا قطع عضو در
مأل عام وجود ندارد و قانون صراحت ندارد نباید در مأل
عام اجرایی شود بلکه باید در فضای زندان یا فضاهای
بسته اجرا شود .این نماینده مجلس افزود :همچنین در

...

دانشگاه

طرح مذکور به دنبال این هستیم که تماشای مجازات
هایی که اجــرای آن ها در مأل عــام الزم اســت توسط
افرادی که ناراحتی قلبی دارند و زیر  15سال هستند
ممنوع شود .نماینده مردم آمل و الریجان با بیان این
که طرح نحوه اجرای احکام اعدام ،قطع عضو و نقص
عضو به زودی در کمیسیون قضایی بررسی و به صحن
علنی ارائه می شود ،ادامه داد :انتظار می رود با تعیین
تکلیف این طرح آثار ناشی از تماشای صحنه اعدام به
حداقل برسد.



...

...
اخبار

شهریه مهدهای کودک
 10تا  40درصد افزایش یافت
سازمان بهزیستی کشور در بخشنامه ای اعالم کرد شهریه
مهدهایکودکیکستاره 10درصد،دوستاره 20درصد،
سهستاره 30درصدوچهارستاره 40درصدبیشترازشهریه
پایه در نظر گرفته شده است .به گزارش سازمان بهزیستی
کشور ،در این ابالغیه آمده است ،پیرو بخشـنامه موضوع
تعیین شـهریه مهدهای کودک در کمیته های اسـتانی و با
توجه به تجزیه و تحلیل شـهریه هـای پیشنهادی استان ها
در کمیته کشوری تعیین شـهریه ،شـهریه مصوب امسال
مهـدهای کــودک به تفکیک اسـتان ،محل (مرکز استان
و مناطق/شهرستان) و نــوع فعالیت و با در نظر گرفتن
مالحظات به شرح ذیل تعیین و برای اجرا ابالغ می شود.
شهریه مذکور ،شهریه پایه (شهریه مهدهای کــودک یک
ستاره مشروط) بــوده و طبق روال سنوات گذشته برای
رعایت بخشنامه ای مبنی بر تعیین شهریه مهدهای کودک
بر اساس درجه بندی و ارتقای کیفیت خدمات مهدهای
کــودک ،شهریه مهدهای کــودک یک ستاره  10درصد،
دو ستاره  20درصــد ،سه ستاره  30درصد و چهار ستاره
 40درصد بیشتر از شهریه پایه در نظر گرفته شده است.
براساس این ابالغیه ،شهریه ابالغی از ابتدای اردیبهشت
امسال()1397قابلیتاجراداردواینشهریهبدوناحتساب
هزینهتغذیه(صبحانهوناهار)است.

الریجانی :هجمههای وارد شده
به کمیته امداد نا حق است

بهزیستی

دانشگاه آزاد در عراق و سوریه واحد دانشگاهی مشترک تأسیس میکند

والدین  ۲۴درصد کودکان کار بیمار و  ۳۱درصد بیکارند

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی از تأسیس یک واحد دانشگاهی مشترک در نجف خبر
داد .به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رهایی افزود :در جلسه مشترک دکتر والیتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت
امنای دانشگاه با رئیس جمهور سوریه مقرر شد در این کشور به زودی چند واحد دانشگاهی در چند شهر ایجاد
شود .وی افزود :همچنین در جریان رایزنیهای دکتر والیتی با عراق ،ارتباطات مناسبی با آن کشور ایجاد و مقرر
شد به زودی در نجف یک واحد دانشگاهی مشترک ایجاد شود .در این زمینه مقدمات امر و اولویتبندی رشتهها
نیز تعریف شده است.

رئیس اورژانس اجتماعی و مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور گفت :پژوهشها نشان
میدهد  ۲۳درصد از   کودکان کار تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند .رضا جعفری افزود ۲۴ :درصد از
والدین این کودکان به لحاظ جسمانی دچار بیماریهای مزمن هستند که یکی از دالیل آن که کودکان مجبور
هستند کمک هزینه خانوادهشان شوند مسئله بیماری جسمی والدین است .همچنین  ۳۱درصد از سرپرستان
خانوادههایاینکودکانبیکارهستندومحلسکونت ۵۰درصدازآنهادرمناطقحاشیهشهرهاوسکونتگاههای
غیررسمی است.

رئیس مجلس هجمههای وارد شده به کمیته امــداد امام
خمینی(ره)راناحقدانستوگفت:کمیتهامدادازامکانات
اهــدایــی مـــردم بـــرای خــود مـــردم اســتــفــاده میکند .به
گزارش خانه ملت ،علی الریجانی تاکید کرد :هجمهها به
کمیتهامدادامامخمینی(ره)بهناحقانجاممیشودوبراین
اساسمشخصاستکهخطیبرایایجادتخریباستتاروی
اراده مردم تاثیر بگذارد .وی تصریح کرد :کمیته امداد امام
خمینی(ره) از امکاناتی که مردم کمک میکنند برای مردم
ایراناستفادهمیکند.
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