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عملکرد وزارت بهداشت درباره دولت الکترونیک
امروز بررسی می شود

مهر-کارگروهارتباطاتمجلسامروزیکشنبهعملکردوزارتبهداشتدربارهاجرایتکالیفقانونیمربوطبهدولتالکترونیکرابررسیوارزیابیمیکند.درآخرین
ارزیابیاعالمشدهازعملکرددستگاههایدولتیدراجرایوظایفمربوطبهدولتالکترونیکتوسطسازمانفناوریاطالعاتایران،ناموزارتبهداشت،دربین۲۵
دستگاهنخستقرارنداردوایندرحالیاستکهپروندهالکترونیکسالمتیکیازمهمترینخدماتمربوطبهدولتالکترونیکدرکشورمحسوبمیشود.

...

از میان خبرها
انتقاد وزیر ارتباطات از نبود شفاف سازی
درباره تشعشعات امواج
وزیــــــر ارتــــبــــاطــــات از
رونمایی سامانه آنالین
تشعشعات امواج در هفته
دولــت خبر دادو ضمن
انتقاد از نبود شفافیت
درباره وجود تشعشعات
امواج گفت :به دلیل این
که در این باره شفاف سازی صورت نمی گیرد و پاسخ دهی
نمی شود ،در چنین شرایطی هر چیزی را به آن نسبت می
دهند  .بنابرخبر ایلنا ،آذری جهرمی در جریان سفر به
استان بوشهر گفت :درباره پارازیت نه باید بزرگ نمایی
شود و نه به راحتی از کنار آن عبور کرد چراکه مسئوالن
درباره حفظ سالمت مردم مسئولیت دارند .وی درباره
سامانه آنالین تشعشعات امواج گفت :با راه اندازی این
سامانه در سایت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات
رادیویی ،بناداریم اندازه گیری های تشعشعات امواج را
به صورت آنالین منتشر کنیم تا بر اساس آن وضعیت هر
شهر مشخص باشد .

اجرای طرح «سرباز مهارت» درآینده
نزدیک
زهرا حاجیان  -مدیرکل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه
وزارت علوم از اجرای طرح سرباز مهارت با هدف مهارت
افزایی دانش آموختگان دانشگاهی در آینده نزدیک خبر
دادو افزود  :این طرح براساس توافق میان وزارت علوم و
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مهارت افزایی شکل
گرفته و به زودی نهایی می شود.
محمدسعید سیف روز گذشته در نشست سراسری معاونان
پژوهشی و فناوری دانشگاه ها در وزارت علوم گفت:
این طرح طبق توافقی که میان وزارت علوم و ستاد کل
نیروهای مسلح و قرارگاه مهارت افزایی منعقد شده است،
اجرایی می شود .
وی از پیش بینی حضور  ۷۰۰نفر از دانــش آموختگان
دانشگاهی در این طرح خبر داد و گفت :درایــن زمینه
حدود  ۳۰۰دانش آموخته به صورت سرباز آزمایشگاه،
 ۳۰۰دانــش آموخته به صــورت سرباز پژوهش و ۱۰۰
دانش آموخته به صورت سرباز مربی فعالیت خواهند کرد.
وی همچنین از ایجاد 30مرکز مشترک بین دانشگاه ها و
سازمان فنی و حرفهای خبرداد و گفت  ۳۷ :درصدافرادی
که در مراکز فنی و حرفه ای دوره دیده اند ،دانش آموخته
دانشگاهی بــوده اند که نشان می دهد دانشجویان به
موضوع آموزش های مهارتی توجه می کنند.

بالتکلیفی  10ساله ،الیحه «حمایت از حقوق کودکان» را آزار می دهد

کودکانهمچناندرانتظاریکقانون!
دانش پور -هنوز خبر آزار و اذیت و قتل ژیوان پسر بچه
بوکانی به دست نامادری بی رحم او فراموش نشده است
که باز هم خبر می رسد دخترکی چهار ساله به دست
پدر معتادش به شدت آسیب دیده است .شکنجه "نگار"
کودک معلول کرجی توسط پدرش هم ،هنوز فراموش
نشده است همان گونه که ماجرای بنیتا و ستایش از یادها
نمی رود .اصال هر بار که بدن کودکی ضعیف  ،در زیر
ضربات خشمگینانه پدر ،مادر ،ناپدری یا نامادری کبود
می شود و روحش شدیدترین آسیب ها را تحمل می کند
یا هر زمان که کودک و نوجوانی از غریبه ای آسیب می
بیند ،همه ،حتی ما رسانه ها بسیج می شویم تا بفهمیم
چه بر سر الیحه ای آمده است که بیشتر از  10سال است
در انتظار بررسی در مجلس به سر می برد .الیحه ای که
بررسی های ما نشان می دهد هنوز هم بالتکلیف است
و به کودکان و نوجوانانی که اکنون دیگر در این سن
نمی گنجند هم نمی رسد  .متاسفانه وقتی دراین باره
با نمایندگان مجلس که وظیفه قانون گذاری را برعهده
دارند صحبت می کنیم آن ها هم خیلی نمی دانند چه
بر سر این الیحه آمده است یا خواهد آمد! اگر چه به گفته
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن در
نوبت بررسی در شورای نگهبان است و به گفته یکی از
اعضای کمیسیون حقوقی بررسی جزئیات آن هنوز به
زمان نیاز دارد و متاسفانه این یعنی دغدغه کودکان به
عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه خیلی بین نمایندگان
مجلس محلی از اعراب ندارد.

ارشدزاده گفت :اکنون وضعیت کودک به لحاظ جسمی
و روحی مناسب است و پدر کودک متواری شده و تحت
تعقیب است.
▪بررسی جزئیات هنوز باقی مانده است

اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته ضمن این که با مراجعه
▪ضرب و شتم کودک  4ساله توسط پدر معتاد
ایــن روزه ــا صحنه هــای دلــخــراش آزار و اذیــت دختر ماموران اورژانس اجتماعی کودک به بهزیستی منتقل
شده است .محسن ارشدزاده ادامه داد :با پیگیریهای
بچه چهار ساله مرندی توسط پدر معتادش در شبکه
صـــورت گــرفــتــه کـــودک به
هـــای اجــتــمــاعــی دســت
نمایندهمجلس:اینالیحه پزشکی قانونی منتقل شده
به دست می شــود .مدیر
تــا بــه وضعیت جسمانی او
کــل بــهــزیــســتــی اســتــان
بهشوراینگهبانارسال
شدهواینشورابرایبررسی رسیدگی و شــدت ضــرب و
آذربایجان شرقی درباره
شتم مشخص شــود ضمن
ای ــن مــوضــوع بــه تسنیم
آنفرصتیقانونیداردتا
چنانچهایراداتیبهآنوارد این که با حکم دادستانی این
گــفــت :مــتــاســفــانــه ایــن
استآنرامجددبهمجلس کودک تا تعیین تکلیفش به
دختر چهار ساله توسط
کند
اعاده
بهزیستی واگذار شده است.
پدر معتادش مورد آزار و

روندپاسخ گویی به سواالت مردم درسامانه دسترسی به اطالعات کوتاه شد

فقط  48ساعت

حاجیان – از این پس تمامی درخواستهای وارده به
سامانه در مدت  48ساعت پاسخ میگیرند .مدیر مرکز
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات از آغاز روند جدید فعالیت سامانه دسترسی به
اطالعات خبر داد و گفت :به منظور تسریع در پاسخ گویی
به درخواست متقاضیانی که از طریق سامانه دسترسی
به اطالعات تقاضای خود را ثبت می کنند ،از این پس
درخواستهای وارده به سامانه در مدت  48ساعت پاسخ
میگیرند.
روند کند و طوالنی مدت پاسخ گویی دستگاه های مشمول
قانون انتشار آزادانه اطالعات به متقاضیان از طریق سامانه
دسترسی آزادانه به اطالعات  ،تاکنون گالیه های متعددی
را از سوی کاربران به دنبال داشته است .این در حالی
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است که اکنون مدیر مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات
از تسریع در روند پاسخ گویی به سواالت متقاضیان این
سامانه در مدت  48ساعت خبر داده است .سامانه انتشار
و دسترسی آزاد به اطالعات  17تیر سال گذشته به نشانی
 foia.iran.gov.irراه اندازی شد .با راه اندازی این سامانه
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست
خود بــرای دسترسی به اطالعات را به صــورت برخط از
طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه به
ثبت برساند ودستگاه ها نیز  ۱۰روز مهلت دارند اطالعات
مد نظر شهروندان را در اختیار آن ها قرار دهند .در صورتی
که این زمان به تأخیر بیفتد ،شهروندان در همین سامانه،
شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات پیگیری شود.

این اتفاق مجدد موضوع تصویب و اجرای «الیحه حمایت
از حقوق کودکان» را که بیش از یک دهه در دورههای
مختلف مجلس ،دست به دست شده و تا امروز هم هنوز
وضعیت آن به سرانجام نرسیده  ،مطرح کرد .اگر چه
یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد
است که این الیحه در مجلس دهم به سرعت در دستور
کار کمیسیون حقوقی قرار گرفته و تا طی مراحل نهایی
آن راه زیادی نمانده است بنابراین اگر تعللی در بررسی
این الیحه صورت گرفته در دوره های قبلی مجلس بوده
است  .جلیل رحیمی جهان آبــادی افــزود :کلیات این
الیحه بعد از تصویب در کمیسیون حقوقی در صحن علنی
مجلس هم تصویب شد ولی هنوز بررسی جزئیات آن باقی
مانده است.یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز درباره این
موضوع با اشاره به تصویب کلیات الیحه حمایت از حقوق
کودکان گفت :این الیحه به شورای نگهبان ارسال شده
و این شورا برای بررسی آن فرصتی قانونی دارد تا چنان
چه ایراداتی به آن وارد است آن را مجدد به مجلس اعاده
کند .روح ا ...بابایی صالح خاطرنشان کرد :بنابراین باید
منتظر باشیم تا نتیجه بررسی های شورای نگهبان دراین
زمینه مشخص شود.

ارزش افزوده

قانون دسترسی آزاد به اطالعات چه می گوید؟
بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات که 6بهمن 1387در مجلس شورای اسالمی تصویب شد ،اعالم آمار
رسمی،آییننامههاوضوابط،اطالعاتقراردادها،آییننامههایمشارکتاشخاصدراجرایاختیاراتسازمان،
ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات ،اسناد و مکاتبات اداری ،روشها و مراحل ارائه خدمات
سیستمبهجامعه،ازجملهمواردیاستکهمردممیتوانندبرایدسترسیآنهادرخواستخودراثبتکنند.طبق
آییننامهاجراییقانوندسترسیآزادبهاطالعات،تمامیدستگاهها،سازمانهاونهادهایوابستهبهحکومتبه
معنایعامومؤسسات،شرکتها،سازمانها،نهادهایوابستهبهآنهاوبنیادهاومؤسساتیکهزیرنظرمقاممعظم
رهبریادارهمیشوندوهمچنینهرمؤسسه،شرکتیانهادیکهتمامیابیشاز ۵۰درصدسهامآنمتعلقبهدولت
بهمعنایعامکلمهونهفقطقوهمجریهاست،مکلفاندطبققانون،اطالعاتدرخواستیشهروندانرادراختیارشان
بگذارند .مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.قانون
دسترسی آزاد به اطالعات در سال 87تصویب و در نهایت در سال 94توسط دولت یازدهم اجرایی شد  .پیش از
این 140کشورجهانبراساسقوانینومصوباتخود آن را  اجرایی  کردهاند.

...
خبر

معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام
پزشکی مدعی شد:

 95درصدپزشکاناظهارنامهمالیاتیمیدهند
در حالی که رئیس امــور مالیاتی تهران از ارائــه نکردن
اظهارنامه مالیاتی توسط  9هزار نفر معادل  45درصد از
پزشکان تهران خبر داده بود ،معاون نظارت و برنامهریزی
سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که استفاده از کارت
خوان مالک محاسبه مالیات پزشکان نیست ،گفت۹۵ :
درصــد فعاالن جامعه پزشکی اظهارنامه مالیاتی خود را
تسلیم میکنند .محمد جهانگیری در گفتوگو با ایسنا،
دربــاره استفاده نکردن برخی پزشکان از دستگاه کارت
خوانوطرحمباحثیباعنوانفرارمالیاتیواحتمالدریافت
تعرفه غیرمتعارف ،گفت :این برداشت ناصحیحی است که
کارتخوانبامالیاتارتباطداردچونسازمانامورمالیاتی
اعالم کرده است که مالیات را با کمک کارت خوان حساب
نمیکند بلکه اظهارنامه مالیاتی پزشکان بررسی میشود.
ویبابیاناینکهجامعهپزشکییکیازصنوفخوشحساب
در زمینه پرداخت مالیات است ،افزود :ما پزشکانی داریم
که بیش از ۲۰۰میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند اما
آن را اعالم نمیکنیم .همچنین پزشکانی داریم که معاف از
مالیاتهستندچونبهدلیلبرخیافزایشهزینههازمانیکه
درآمد و هزینههای آن ها حساب میشود ،در آمدی برایشان
نمیماند.مااینموضوعراانکارنمیکنیم،امابیشتراعضای
جامعهپزشکیخوشحسابهستندومالیاتخودراپرداخت
میکنند.

...

رسانه ها
برگزاری مسابقه تنبلی در "مونته نگرو"

ششمین مسابقه تنبلی در مونته نگرو برگزار میشود.
برداشت کلیشهای در خصوص آن که اهالی مونته نگرو
کار کردن را دوست ندارند ،در شعار اولین مسابقه تنبلی
منعکس شده بود که "بدون کار هم نان خواهد بود" .شرکت
کنندگان در این مسابقه باید روی زیرانداز دراز بکشند و
از جای خود بلند نشوند .آن ها اجازه خوردن و نوشیدن
و حرف زدن دارند ولی نباید از جای خود بلند شوند .در
سال  ۲۰۱۷میالدی رکورد "مارکو جورویچ" شکسته شد
که  ۳۷ساعت دراز کشیده بود .رکورد او به مدت سه سال
پابرجا بود اما در سال  ۲۰۱۷دو مرد و یک زن رکورد ۴۷
ساعته را برقرار کردند .تمام شرکت کنندگان غذا و نوشابه
رایگان دریافت خواهند کرد و وسیله نقلیه و جای خواب
برای اشخاصی که در فاصله بیش از  ۱۰۰کیلومتری قصبه
ساکن باشند مهیا خواهد شد.
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