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جامعه

۱۰۰هزار دینار عراق سهم
هر زائر اربعین
رئیس ستاد مرکزی اربعین از آخرین تصمیم
بانک مرکزی درباره ارز اربعین خبر داد و گفت:
سهم ارزی هر زائر اربعین۱۰۰ ،هزار دینار عراق
تعیین شده است .حسین ذوالفقاری با یادآوری
اینکه ارز زیارتی اربعین امسال در داخل کشور
به زائران پرداخت میشود و ستاد مرکزی اربعین
با پرداخت این ارز در عراق مخالف بوده است،
به ایسنا گفت :براساس اعالم نمایندگان بانک
مرکزی در جلسه روز یک شنبه ستاد اربعین،
قرار شده است به هر زائر  ۱۰۰هزار دینار عراق
به نرخ ثبت شده در «سنا» (سامانه نظارت ارز)
پرداخت شود .وی افزود :بین نرخ ارزی که برای
زائران اربعین درنظر گرفته شده با آن چه در بازار
آزاد عرضه میشود ،تفاوت چندانی وجود ندارد.
در اصــل ،هدف از هماهنگی با بانک مرکزی،
جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و اجحاف در حق
زائران و خودداری از بروز مشکل در عراق بوده
است.

کلیات سند حجاب و عفاف
تصویب شد
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی با حضور
ســران قــوا بــرگــزار شد و کلیات سند حجاب و
عفاف مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی   به ریاست
حــجــت االســام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهوری و با حضور سران قوای مقننه و
قضاییه و دیگر اعضا تشکیل شد و در آن ،کلیات
سند حجاب و عفاف مورد بررسی و تصویب اعضا
قرار گرفت .سند حجاب و عفاف که کلیات آن در
پنج فصل به تصویب اعضا رسید ،یک سند جامع
و همه جانبه نگر بوده و قرار است اعضا در شور
دوم که ورود به جزئیات اســت ،اصــول ،ارزش
هــا ،راهــبــردهــا و تقسیم و نگاشت نــهــادی که
بین  ۳۴نهاد کشور صــورت گرفته و همچنین
مسیرها و نقشه راهــی را که به تحقق و اجرای
اصول راهبردی این سند منجر خواهد شد ،مورد
توجه قرار دهند .اعضای شورای عالی انقالب
فرهنگیدراینجلسهپسازبحثدربارهشناخت
معرفتی و علت یابی موضوع حجاب و وضعیت
آن در جامعه امروز ایــران ،تاکید داشتند که در
این موضوع مهم ضمن این که نظام و حکومت
اسالمی مسئولیت دارد؛ مردم و جامعه مدنی نیز
درباره صیانت از ارزشهای فرهنگی و حجاب و
عفاف در جامعه دارای مسئولیت هستند.

جزئیات حداقل و حداکثر حقوق
سربازان با لحاظ شرایط خدمت
رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای
مسلح به تشریح حداقل و حداکثر حقوق سربازان
پرداخت .سردار موسی کمالی با اشاره به نرخ
حقوق سربازان به مهر گفت :حقوق سربازان باید
حداقل  ۶۰درصد و حداکثر  ۹۰درصد حداقل
حقوق پایوران رسمی باشد که این بــازه طبق
درجه به سربازان تعلق می گیرد.
وی افزود :حداقل حقوق هم بین یک میلیون و
 ۸۷۵هزار تومان است که این  ۶۰تا  ۹۰درصد بر
این اساس تعیین می شود .رئیس اداره سرمایه
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به این
که اگر حقوق سربازها قــرار باشد طبق قانون
بین  ۶۰تا  ۹۰درصــد حداقل حقوق پایوران
رسمی باشد ،افزود :با این احتساب انتظار می
رود که حقوق سربازها رقم باالیی باشد ولی می
بینیم که این گونه نیست و بسیاری از سربازان
به رقم حقوقشان اعتراض دارند .سردار کمالی
خاطرنشان کرد :در این جا ذکر یک نکته بسیار
ضروری است که تعیین و پرداخت حقوق سربازان
بر اساس اعتبارات ساالنه انجام می شود و این
گونه نیست که ما دلبخواهی به هر سربازی یک
رقم به عنوان حقوق پرداخت کنیم .وی با اشاره
به وضعیت فعلی پرداخت حقوق سربازان گفت:
ستادکل نیروهای مسلح بر اســاس اعتباراتی
که واگــذار می شود حقوق سربازها را پرداخت
میکند ،هم اکنون حقوق سربازان بین  ۲۰تا
 ۱۰۰درصد آن  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق
پایوران رسمی است .رئیس اداره سرمایه انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد :سربازان
مناطق عــادی  ۲۰درص ــد ،ســربــازان مناطق
محروم و بد آب و هوا  ۳۵درصد ،سربازان مناطق
عملیاتی بین  ۴۲تا  ۵۰درصد است و سربازان
متاهل تحت پوشش کمیته امداد  ۱۰۰درصد از
آن  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق را می گیرند.

خاک دزدهایتاالبهامون
دستگیر شدند
پای دولتی ها درمیان است
گــــروه اجــتــمــاعــی-
اول تیر در گزارشی
در هــمــیــن صفحه
نـــوشـــتـــیـــم تـــــاالب
هامون در سیستان و
بلوچستان امروز اگر
بــرای اهالی هامون،
آب نـــدارد امــا بــرای
سودجویان «خــاک»
دارد .حاال از زاهــدان خبر رسیده است که
در اقدامی عملیاتی ،خاک دزدها دستگیر
شــدنــد .مدیرکل حفاظت محیط زیست
سیستان و بلوچستان درب ــاره دستگیری
خاک دزدها این طور توضیح داده است :پس
از اولین مشاهده به طــرح دعــوی در سال
گذشته در مراجع قضایی اقــدام شد که در
ادامه در خرداد امسال مأموران اجرایی اداره
کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان
زابل با حضور شبانه روزی در منطقه و رصد
این منطقه مجدد چهار دستگاه بیل مکانیکی
و دو دستگاه کمپرسی را از دو منطقه در
سیستانکهدرحالبرداشتغیرمجازمصالح
از بستر تاالب و رودخانه های فصلی منطقه
بودند شناسایی ،متهمان را دستگیر و پس از
تشکیل پرونده قضایی جدید به دادگستری
شهرستان زابل معرفی کردند.
▪ ویژه خواران خاک

وحید پورمردان به عصرهامون گفته است :در
بازدید هایی که به اتفاق همکاران از منطقه

سیستان و پناهگاه
حیات وحش هامون
طی ماه های گذشته
انجام شد ،متاسفانه
بخش هایی از بستر
مسیر رودخــانــه های
فــصــلــی و پــنــاهــگــاه
حیات وحش هامون
تــــوســــط چ ــن ــدی ــن
سازمان دولتی و خصوصی مورد برداشت قرار
گرفته است .پورمردان افزود :گود برداری
و برداشت مصالح از بستر این مناطق سبب
افزایش فرسایش خاکی و تخریب پوشش
گیاهی شده است و با وزش بادهای 120
روزه سیستان حجم وسیعی از گرد و غبار به
هوا برمی خیزد و آلودگی شدید هوا را در پی
خواهد داشــت .وی تصریح کــرد :بر اساس
قوانین محیط زیست کشور هر گونه تخریب،
جابه جایی ،خاک بــرداری و ...در مناطق
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
ممنوع است و مأموران اجرایی محیط زیست
برحسب رسالت قانونی خود از تخریب عرصه
های ملی جلوگیری به عمل می آورند.
وی تاکید کرد :به همین منظور پورمردان
ادامه داد :همچنین موضوع مذکور در زمینه
فعالیت های موثر این اداره کل در خصوص
حفاظت از محیط زیست و سیاست های
کنترل گرد و غبار منطقه بــوده و پرونده به
ص ــورت جــدی تــا حصول نتیجه در دست
پیگیری است.

انتقاد دولت ازپلیسدر ماجرای
برخورد با یک دختر
درپــی انتشار یک فیلم موبایلی در فضای
مجازی که برخورد مامور پلیس با یک دختر
با انتقاد بسیاری از جمله برخی نمایندگان
مجلس مواجه شد ،سخنگوی دولت نیز برای
این برخورد از پلیس انتقاد کرد .علی ربیعی
دیــروز در پاسخ به پرسشی دربــاره موضع
دولت در ماجرای پارک پلیس تهران ،گفت:
رئیس جمهور با وزیــر کشور در ایــن زمینه
صحبت کرد هاند .این موضوع به رسیدگی
قضایی نیاز دارد .من نمیدانم به طور دقیق
چه اتفاقی رخ داده است ولی نوع واکنش با
جرمی که حتی اگر اتفاق افتاده باشد قابل
قبول نیست.
▪تذکر شورای امنیت کشور

سخنگوی دولــت همچنین گفت :رئیس
شورای امنیت کشور هم تذکرات الزم را داده
است .باید به جامعیت برسد تا آن را اعالم
کنیم ولی مطلع هستم که نیروی انتظامی
هم موافق این اتفاق نبوده اســت .برخورد
با شیو ههای غیر قانونی و غیر شرعی قابل
قبول نیست اما باید به یک روش مناسب در
این زمینه برسیم.
ربیعی یادآورشد :فرمانده نیروهای انتظامی
هم از این نوع برخورد راضی نبوده و همین
به ما کمک خواهد کــرد تا رو شهایی
اتخاذ شود که افراد از این نوع روشها
آگــاه شوند و مــأمــوران ما باید بدانند
در کنار زحماتی که میکشند
از رو شهایی که غیرقانونی و
غیرشرعی است استفاده نکنند
چــرا که ایــن روشه ــا از سوی

نظام ،دولت و فرماندهان خودشان قابل قبول
نیست .وزیر کشور نیز دیروز اعالم کرد که این
موضوع در حال بررسی است.
▪ماجرا چه بود؟

این خبر حاکی اســت ،بنابر اعــام پلیس،
دوم تیردر پارک پلیس تهرانپارس پنج دختر
و پسر با حرکات طبیعی و همچنین پوشش
نامناسب وانجام شوخیهای سخیف موجب
نارضایتی و اعتراض دیگران شده بودند که در
پی ورود پلیس و تذکر به آن ها ،درگیری میان
یکی از ماموران و یک دختر به وجود می آید.
آن چه از فیلم موبایلی مشخص است حاکی
از برخورد نامناسب پلیس با آن دختر است.
همچنین به گزارش عصر ایران ،سخنگوی
دولت با بیان این که باید به سمتی برویم که
رو شهــای مناسب را با موضوعات مختلف
داشــــتــــه بــاشــیــم
افـــــــزود :اجــــازه
بــدهــیــد مــوضــوع
به یک جامعیتی
برسد که نتیجه آن
را اعـــام
کنیم.

تقسیط جریمه رانندگی خودروهای باالی یک میلیون خالفی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت:
بیش از ۸۱هزار خودرو به دلیل جریمه باالی
یک میلیون تومان توقیف هستند.
مبلغ جریمه به مدت  ۱۲ماه تقسیط می شود
و فرد موظف میشود این مبلغ را در  ۱۲ماه
بدهد .به گزارش مهر ،سردار   هادیانفر   اظهار

کرد :برابر قانون خودروهایی که باالی یک
میلیون جریمه دارند باید توقیف شوند و هم
اکنون بیش از  ۸۱هزار خودرو در پارکینگ
ها و  ۷۲هزار و  ۴۸۶موتورسیکلت به دلیل
جریمه ب ــاالی یــک میلیون تــومــان توقیف
هستند.

ازمیانخبرها

حضور ۳۲دانشگاهایرانیدرجمع
دانشگاههای برترجهان
  جدیدترین رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹
شانگهای دیروزچهارشنبه منتشر شــد و
 ۳۲دانشگاه ایران در حوزه های مختلف در
فهرست دانشگاه های برتر دنیا ایستادند .به
گزارش   ایرنا ،محمدجواد دهقانی سرپرست
پایگاه استنادی علوم جهان اســـام()ISC
در ایــن زمینه اظهار کــرد :نظام رتبه بندی
شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندیهای
جهانی اســت که نتایج آن توسط دانشگاه
شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر میشود .این
رتبهبندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور
چین برای نخستین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳
میالدی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد
و به صورت ساالنه روزآمد میشود.
سرپرست  ISCگفت :در رتبه بندی سال
 ۲۰۱۹موضوعی شانگهای ،شاهد حضور
دانشگاههای برتر کشور در شش رشته ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،زمین شناسی ،علوم جوی و
اکولوژی در جمع برترین دانشگا ههای دنیا
هستیم.
وی افزود :در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۹

به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی و صنعتی امیر
کبیر ،در جمع  ۵۰۰دانشگاه برتر ،در رشته
فیزیک در ســال  ۲۰۱۹به ترتیب دانشگاه
آزاد اسالمی و صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰
دانشگاه برتر قرار گرفتند .همچنین در رشته
شیمی در ســال  ۲۰۱۹به ترتیب دانشگاه
آزاد اسالمی ،تهران و یاسوج در جمع ۵۰۰
دانشگاه برتر این حوزه جای گرفتند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
خاطرنشان کرد :دانشگاه یاسوج برای اولین
بــار در حیطه موضوعی حــضــور پــیــدا کــرد.
همچنین در رشته زمین شناسی در سال
 ۲۰۱۹دانشگاه آزاد اسالمی ،تربیت مدرس
و تهران در جمع  ۵۰۰دانشگاه برتر ،در رشته
علوم جــوی در ســال  ۲۰۱۹دانشگاه آزاد
اسالمی و تهران در جمع  ۴۰۰دانشگاه برتر
و در رشته اکولوژی در سال  ۲۰۱۹دانشگاه
آزاد اسالمی و تهران در جمع  ۵۰۰دانشگاه
برتر حضور یافتند .طبق گفته وی  ،اسامی 32
دانشگاه ایران در رشته های مختلف در این
فهرست به چشم می خورد.

ماجراییکمستاجر،نمایندهمجلس
و چادرهاللاحمر
در این اوضاع افزایش بی حساب و کتاب قیمت اجاره
ها و مسکن ،بخش زیادی از مستاجرها دچار مشکل
شده اند و مثل همیشه برخی مالکان نیز به دور از
انصاف عمل می کنند و انگار می خواهند پوست
مستاجر را بکنند .در همین حال و احوال ،ماجرای
یک مستاجر ،نماینده مجلس و چادر هالل احمر
جالب به نظر می رسد .عصر ایران دیروز با انتشار
این ماجرا نوشت :یکی از مخاطبان با ارسال نامه
ای از جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس خواسته
بود که برای رفع کسری ودیعه اجــاره خانه اش به
وی مساعدت مالی شود که در پاسخ اتفاق جالبی
می افتد .این مستاجر می گوید :امــروز با زحمت
توانستم به دفتر آقای کوچکی نژاد رفته و درخواست
کنم که به دلیل مشکل در تامین ودیعه اجاره خانه
کمکی به بنده داشته باشند اما در پاسخ برای هالل
احمر نامه زدند تا به بنده چادر اهدا کنند!

وی افزود :این وسایل از یک میلیون تومان تا
 ۱۴میلیون تومان جریمه دارند.
ســردار هادیان فر تصریح کــرد :یک بــار ،با ِر
جریمه است و یک بار هزینه پارک هاست و
گاهی مبلغ جریمه و پارکینگ از قیمت خودرو
باالتر است.

وی گــفــت :در گـــزارش مــیــدانــی کــه از این
پارکینگها داشتم ،دیدم بیشتر این وسایل
نقلیه ،وسیله نقلیه افراد ضعیف جامعه و وسیله
نقلیهای است که منبع درآمد خانواده است.
به گفته وی طرح تقسیط جریمه ها از  ۱۱تیر،
اجرا میشود.

5
مسئوالن می گویند

جزئیاتتشییعپیکر 150شهید
گمنامدفاعمقدس
مراسم تشییع پیکرهای مطهر  ۱۵۰شهید تازه
تفحص شده دوران دفاع مقدس در آستانه سالروز
شهادت امام جعفر صادق (ع) امروز در  10استان
برگزار می شود .بنابر اعالم بنیاد حفظ آثارونشر
ارزش هــای دفــاع مقدس    ،پیکرهای پــاک این
شهیدان در استانهای قم ،مرکزی ،اصفهان،
چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،خراسان جنوبی،
خراسان رضــوی ،خراسان شمالی ،هرمزگان،
بوشهر ،اردبــیــل ،تــهــران ،گــیــان ،خوزستان
و قزوین نیز برگزار خواهد شد .به گفته سردار
یزدی  ،فرمانده سپاه محمدرسولا( ...ص) از
 150شهیدی که قرار است امروز تشییع شوند،
 34شهید شناسایی شدهاند و هویت  116شهید
هنوز احراز نشده است .شهدای شناسایی شده
متعلق به عملیات کربالی  5در شلمچه ،رمضان
در شرق بصره ،تک دشمن در زبیدات ،مسلم ابن
عقیل در سومار ،والفجر یک در فکه ،والفجر  8در
بوارین ،محرم در شرهانی ،والفجر  4در پنجوین و
بیتالمقدس در شلمچه هستند که در سالهای
 65،64،62،61،60و 67بهشهادترسیدهاند.

چاپ کاغذی پایان نامهها
ممنوع شد
  معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در نامهای به روســای دانشگاهها ،چاپ کاغذی
پایاننامهها و رسالهها را از سال تحصیلی آینده
ممنوع اعــام کــرد .بــه گـــزارش   وزارت علوم،
مجتبی شریعتی نیاسر در ایــن نامه خطاب به
روسای دانشگاههای کشور تاکید کرد :در زمینه
سیاستهای دولــت و با توجه به عــزم دستگاه
آمــوزش عالی در کاهش هزینهها ،صرفهجویی
در مصرف کاغذ و دست یابی به اهــداف برنامه
مدیریتسبزهمچنینتوجهبهنقشآموزشعالی
در بهینهسازی رفتارهای صحیح در جامعه ،الزم
است همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از
سالتحصیلیآیندهبهحذفوممنوعکردن چاپ
کاغذیپایاننامهها،رسالهها،گزارشهایعلمی،
گزارشهایدرسییاتکالیفآموزشیرایجدرهمه
مقاطعورشتههااقدامکنند.نیاسرافزود:تشخیص
موارداستثنا(مصادیقیکهامکاننشرالکترونیکی
آنوجودندارد)برعهدهدانشگاهخواهدبود.

