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جامعه

شرط بهرهمندی وانتبارها از
سهمیه سوخت

معاون حمل و نقل بار و کاالی سازمان حمل و
نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت :مالکان
وانتبارهای بنزینسوز بــرای دریافت پروانه
فعالیت و بهر همندی از سهمیه ســوخــت به
سامانه بارانه مراجعه کنند.به گزارش فارس ،
اسماعیلبیگی با بیان این که داشتن پروانه
فعالیت وانتبار ،شرط بهر همندی از سهمیه
ســوخــت اس ــت ،افـــزود :تمهیدات الزم بــرای
صدور پروانه فعالیت حدود  300هزار ناوگان
وانـتبــار بنزینسوز پــاک تهران انجام شده
و مالکان میتوانند پروانه فعالیت خود را از
نشانی اینترنتی  Baraneh.tehran.irدریافت
کنند.وی ادامــه داد :باتوجه به اجــرای طرح
سهمیهبندی ناوگان بنزینسوز از اواخــر آبان
امسال ،سهمیه سوخت وانتبارها براساس
پیمایش تعلق گرفته و به همین منظور ناوگان
متقاضی فعالیت در بخش حمل ونقل عمومی بار
باید با مراجعه به سامانه بارانه شهرداری تهران
که زیرمجموعه سیستم جامع حمل ونقل عمومی
است ،پروانه فعالیت دریافت کند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی منصوب شد

معاون وزیرآموزش و پرورش درد دل کرد

وضعیتآموزش و پرورش؛بدوناستاندارد،بدونبرنامه ریزی
غفوریان -معاون وزیر آمــوزش و پــرورش روز
گذشته بــه همان واقعیتی تصریح کــرد که
بیشتر مــردم از آن آگــاه هستند و با آن دست
و پنجه نــرم می کنند؛ وضعیت بی کیفیتی
و خــارج از اســتــانــدارد مدرسه هــا ،کــاس ها
و آمــوزش هــا .چنان چه معاون برنامه ریزی
و توسعه منابع ایــن وزارتــخــانــه گفته اســت:
«آمــــوزش و پــــرورش در شــرایــط کــنــونــی با
اســتــانــدارد شــرایــط کـــاری مــعــلــم ،کــاس،
تجهیزات و منطقه آمــوزشــی فاصله دارد».
ایــن وضعیت بــدون کیفیت و اســتــانــدارد ،در
شرایطی اســت کــه ابــتــدای آذر امــســال وی
از کاهش  20درصدی بودجه آموزش و پرورش
نیز انتقاد کرده بود :اگر بودجه 99با وضع فعلی
که اعالم شده ،بسته شود در درجه نخست 20
درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار
میگیرد و با تعطیلی کال سهای دایر ممکن
است پوشش تحصیلی  20درصد دچار کاهش
شود .علی اللهیار ترکمن گفته بود« :آموزشو
پرورش گزارش کامل خود مبتنی بر نیازهای
این وزارتخانه ،الزامات سند تحول و حداقل
نیازهای اعتباری را تهیه کرده است که براین
اساس بودجه مورد نیاز  74هزار میلیارد تومان
است و این را به عنوان پیشنهاد بودجهای خود
به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم و در پیش
نویس سامانه بودجه نیز وارد شده است».بودجه
بــا کــاهــش  20درصــــدی بــه مــجــلــس رفــت
با این حال و با وجود هشدارهای وزارت آموزش
و پرورش ،الیحه بودجه دولت با همان کاهش
20درصدی از میزان بودجه مورد نیاز آموزش

اللهیار :هنوز
الگوی توسعهای
برای ارائه
خدمات آموزشی
و پرورشی نداریم
وزیـــر فــرهــنــگ و ارشــــاد اســامــی در حکمی
احـــســـا نا ...حجتی را بــه عــنــوان مدیرکل
مطبوعات و خبرگزار یهای داخلی منصوب
کرد.به گزارش وزارت ارشاد ،در بخشی از حکم
صالحی خطاب به حجتی آمــده اســت« :امید
مــیرود با استعانت از خداوند متعال ،ضمن
بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود در زمینه
گسترش فعالیتهای مطبوعاتی ،نظارت
بــر فعالیتهای مطبوعات و خبرگزار یها و
پایگاههای اطالعرسانی الکترونیک ،حمایت از
تشکلهای صنفی در حوزه مطبوعات و تامین
آزادیهای مصرح در قانون مطبوعات در انجام
بهینهشرحوظایفوماموریتهایادارهکلموفق
و موید باشید ».احسا نا ...حجتی پیش از این
سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی و مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالعرسانی
این وزارتخانه بود.

کشت مواد مخدردرافغانستان
 ۵۰برابر شد
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری
اســامــی ایـــران گــفــت :کشت م ــواد مــخــدر در
افغانستان نسبت به  ۲۰سال قبل ۵۰ ،برابر
افزایش داشته است.به گــزارش ایرنا ،سردار
سرتیپ رضایی دیروز در دیدار با نماینده ولی
فقیه در خراسان جنوبی افــزود :مشکل عمده
در شرق کشور ،مواد مخدر است و سال ۲۰۱۹
کشور افغانستان طبق اعالم سازمان ملل متحد
بیش از  ۹هزار تن تولید مواد مخدر داشته است.
وی ادامه داد :در  ۹ماه امسال  ۷۶تن کشفیات
مواد مخدر در بخش مرزبانی بوده که نسبت به
سال گذشته افزایش  ۵۷درصدی دارد.

افزایش  25درصدی صدقات
مردم به مددجویان کمیته امداد
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد
با بیان این که صدقات مردم به مددجویان کمیته
امداد  25درصد رشد کرده است ،گفت :در ۹
ماه امسال  ۳۰۶میلیارد تومان صدقه جمعآوری
شده است.به گزارش فارس ،عسگریان افزود:
از سه سال گذشته تاکنون حــدود  ۱۰۸هزار
صندوق صدقات جمع آوری شده که  ۳۵هزار
صندوق در  ۹ماه امسال جمع آوری شده است و
هم اکنون  ۱۸۴هزار صندوق صدقات در سراسر
کشور وجود دارد.

و پــرورش به مجلس رفت که همین روزهــا در
کمیسیون تلفیق مراحل بررسی و پیگیری را
می گذراند.

▪درد ناتمام

به هر روی تمام آن چه امروز در مجموعه وزارت
آموزش و پرورش می گذرد ،شرایطی دور از
استاندارد و کیفیت است که تاثیر مستقیمش
بر آینده آموزشی فرزندان ماست وانگار بیان
مداوم این موضوع که همچون دردی ناتمام بر
پیکره جامعه سنگینی می کند ،چندان گوش
شنوایی ندارد.
▪چــرا بــرای دردهـــای آمـــوزش و پــرورش
گوش شنوا نیست؟

ایــن کــه چــرا ب ــرای دردهــــای ب ــزرگ تــریــن و
مهمترین وزارتخانه گوش شنوایی نیست تا
بر آن مرهمی بگذارد ،شاید به ذهنیت ها و نوع
مواجهه اغلب نماینده ها و مسئوالن با چنین
موضوعاتی بر می گردد .طبیعتا وقتی فرزندان
اغلب آقایان در مدارس «غیرانتفاعی» تحصیل
می کنند نباید چندان انتظار داشت که آن ها
از حال و هوای مدارس دولتی و زخمی که بر تن
این مدارس وجود دارد باخبر باشند .زخمی که
حاال درمان نشدنش طوالنی شده است ،چنان
چه معاون وزیر در بخش دیگری از اظهاراتش
بنا بر گزارش فارس ،گفته است :ما در آموزش و
پرورش با١١٠سال سابقه قانونگذاری ،هنوز
الگوی توسعهای برای ارائه خدمات آموزشی
و پرورشی نداریم و نظام برنامهریزی توسعه
آموزشوپرورش را شکل ندادهایم.

مسئوالن می گویند

بیمه مرکزی :جزو ١٠کشور اول حادثه خیز دنیا هستیم
فرصت  ۳ماهه بیمه شخص ثالث به  ۹میلیون موتورسیکلت

رئیسکلبیمهمرکزیاظهارکرد 11:میلیون
دستگاه موتورسیکلت تردد میکنند که دو
میلیون آن تحت پوشش بیمه هستند و مالکان
موتورسیکلتها سه ماه فرصت دارند تا برای
دریافت بیمه نامه شخص ثالث بدون پرداخت
جریمه اقدام کنند.به گزارش ایلنا ،غالمرضا
سلیمانی در نشستی خبری با بیان این که
جزو ١٠کشور حادثه خیز در دنیا هستیم،
گفت :این روزهــا شاهد سیل در سیستان و
بلوچستان هستیم که مشکالت زیادی ایجاد
کرده است.وی افزود:باید نظام و سیستمی
باشد که این مشکالت را جبران کند ،بنابراین
صندوق بیمه حــوادث طبیعی مطرح و در
مجلس و دولت نیز تصویب شد و اگر در شورای
نگهبان تصویب شود ساز و کار این صندوق
را اعــام میکنیم .رئیس کل بیمه مرکزی
گفت :احتماال قبل از پایان سال این صندوق
تصویب و اجــرا شود.سلیمانی با بیان این
که با ایجاد این صندوق نظام بیمه تغییر می
کند ،اظهار کرد ٣٠:میلیون واحد مسکونی
تحت پوشش قــرار میگیرد و با تصویب آن
پوشش همگانی تمام واحدهای مسکونی
را خــواهــد داشــــت.وی گفت ٢٢ :میلیون

دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که ٢٠
میلیون تحت پوشش شخص ثالث هستند و
 ١٠درصد آن فاقد بیمهاند .طبیعی است که
همه خودروها باید تحت پوشش باشند و برای
تشویق مردم به مناسبت دهه فجر 98.11.1
کلیهخودروهاییکهفاقدپوششبیمههستند
بدون جریمه میتوانند برای بیمه خودروی
خود اقدام کنند .سلیمانی با بیان این که بیمه
شخص ثالث اجباری اســت ،ادامــه داد :در
مدت زمان مذکور افراد متقاضی میتوانند
بدون پرداخت جریمه برای صدور بیمه نامه
اقدام کنند .رئیس بیمه مرکزی افــزود11 :
میلیون دستگاه موتور سیکلت تردد میکنند
که دو میلیون آن تحت پوشش بیمه هستند و
مالکان موتور سیکلتها سه ماه فرصت دارند
تا برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث بدون
پرداخت جریمه اقدام کنند .سلیمانی افزود:
 150هزار دستگاه ماشین آالت کشاورزی
تحت پوشش بیمه هستند امــا هنوز تعداد
زیادیفاقدبیمهانداینگروههمازبخشودگی
جریمه برای دریافت بیمه نامه برخوردارند.
این سیاست برای ماشین آالت راهداری هم
وجود دارد.

سونوگرافی زنان و زایمان در بیمارستانهای دولتی رایگان شد
دیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه
وجهبابتانجامسونوگرافیتوسطمتخصصان
زنانرادربیمارستانهایدولتیممنوعکرد.
بنابرخبر ف ــارس ،ایــن رأی بــراســاس طرح
شکایتی بوده که در آن تأکید شده معاونت
درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای انجام
سونوگرافی را صرف ًا در بیمارستان های
دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیئت وزیران برای
بخش دولتی و مصوبه شــورای عالی بیمه
مجاز دانسته و در بند  3بخشنامه مذکور،
«متخصصان زنان و زایمان شاغل در تهران
و کــان شهرها و مراکز استان و شهرهای
دارای دانشگاه-دانشکده علوم پزشکی و
سایر شهرهای واجد متخصصان رادیولوژی
از انجام سونوگرافی منع شدند و در صورت
انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان
ممنوع اعالم کرده است و در ذیل بخشنامه
دیگریاستفادهازدستگاهسونوگرافیتوسط
متخصصان زنــان و زایمان واجــد شرایط در
مطب به عنوان ابــزار کمک تشخیصی در

حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته
است».براین اســاس دیــوان عدالت اداری
رأی داد که «نظر بـه این که دریافت وجه از
سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی
دانشگاهی دولتی توسط متخصصان زنان
و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی
دستگاه های دولتی از مردم است که طبق
ماده 60قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم
قانون گذاردارد،لیکنطرفشکایتمجوزی
در ایــن خصوص ارائــه نکرده و از طرفی در
بندهایمذکوردریافتوجهبابتسونوگرافی
در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با
اعمال تبعیض نارواست.لذا در مجموع این
بندها مغایر حکم ماده  60قانون مرقوم و بند
 9اصل 3قانوناساسی استومستندبه بند
 1ماده  12و مواد  13و  88قانون تشکیالت
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
ســال  1392از ت ــاری ــخ تصویب ابطال می
شود».

▪چراآموزشوپرورشاستانداردزداییشد؟

حاالاینکهاینمعاونوزیردلیلاینبیکیفیتی
را چه اعالم کرده است ،به این جمله اش دقت
کنید :رشد جمعیت دانشآموزی و فشار توسعه
کمی در دهه۶٠و٧٠منجر به استاندارد زدایی

در آمــوزشوپــرورش شد و آمــوزشو پــرورش به
همین علت در شرایط کنونی با استاندارد
شرایط کاری معلم ،کالس ،تجهیزات و منطقه
آموزشی فاصله دارد.اللهیار گفت :در آموزش
هزینه دریافت و صرف می شــود ،درحالیکه
فرایند تبدیل هزینه به سرمایه دچــار مشکل
اســت و رونــد شکلگیری سرمایه انسانی در
آموزشوپرورش ملموس نیست.وی با اشاره به
اینکهجامعهشناسانواقتصاددانانمعتقدندکه
آموزشوپرورشمنافعاجتماعیایجادمیکند،
اظهارکرد:هماکنونخانوادههابهسمتمدارس
غیردولتیومافیایکنکوربرایدریافتکیفیت
آموزشی میروند و در چنین شرایطی بیشتر
منافع فردی در نظر گرفته میشود .وی افزود:
بیثباتی مدیریتی باعث شده غلبه راهحلهای
موقت بهجای راهحلهای اساسی افزایش پیدا
کند و علت مسائل و مشکالت گمشده است لذا
در تعریف مسئله دچار مشکل هستیم چراکه
نشانههایمشکلرابهجایمشکلمیگیریم.

گفت وگو
عضوکمیسیون آموزش درگفت وگو با خراسان:

دولت ها نگاه دلسوزانه به آموزش و پرورش
نداشته اند
محمد اکبری-فریده اوالد قباد عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس در گفت وگو
با خراسان گفت :جای تاسف است که برخالف دیگر کشورها که عمدتا سهم آموزش و
پرورش از بودجه را رقمی  15تا  25درصد کل بودجه در نظر می گیرند ما فقط  10درصد
از کل بودجه را در نظر داریم و آن هم با کسری بودجه ای باالی  10هزار میلیارد .وی با بیان
این که نظام آموزشی کشور چه به لحاظ تامین منابع انسانی و چه به لحاظ منابع مالی در
مضیقه است افزود :باوجود آن که تراکم فضای دانش آموزی باید هشت متر باشد مثال در
استان تهران چهار متر است یا ما به  40هزار مشاور آموزشی در کشور نیازداریم در حالی
که هم اکنون  12هزار مشاور داریــم .اوالد قباد به برخی دیگر از کمبودها اشاره کرد و
گفت :بسیاری از کالس ها باید تخریب و نوسازی شود و برای مدارس باید طبق آمایش های
سرزمینی وضعیت جمعیت دانش آموز و نیازمندی های منطقه ای اقدام شود .وی با اشاره به
تصمیم مجلس برای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب،برق و تلفن به عنوان کمک
مالی به نظام آموزش گفت :متاسفانه دولت ها آن گونه که باید و شاید نگاه دلسوزانه ای به
آموزش و پرورش نداشته اند .در برنامه ششم توسعه شاهد بودیم که فقط یک بند مربوط به
آموزش و پرورش بود و ما در مجلس آن را تا  24بند افزایش دادیم.

5
از میان خبرها

طرح تعیین محدودیت سنی
برای «وام ازدواج» در قانون بودجه

معاون رئیس جمهور در امــور زنــان و خانواده
اظهار کرد :سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه
محدودیت سنی بــرای وام ازدواج مدنظر قرار
دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود
نداشته باشد.معصومه ابتکار با بیان ایــن که
کمیسیون فرعی لوایح دولت درخصوص الیحه
کودک همسری نظر مثبتی داده ،به ایسنا گفت:
با توجه به آمارهایی که از میزان ازدواج کودکان
وجود دارد باید هرگونه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳
سال را در قانون تثبیت کنیم و به این مسئله توجه
شود که چگونه به کودکان وام ازدواج پرداخت
میشود؟ چراکه کودکان نمیتوانند حساب
بانکی داشته باشند و از حساب خود برداشت
کنند و مشخص نیست که وام واقعا به دست این
زوج میرسد.وی افــزود :بنابراین سعی داریم
بتوانیمدرقانونبودجهاینموضوعراتعدیلکنیم
و محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار
دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود
نداشته باشد .معاونرئیس جمهوری در امور زنان
و خانواده افزود :یکی از مشکالت ازدواج کودکان
این است که آن ها به هیچ یک از امکانات حقوقی
از جمله حضور در دادگاه دسترسی ندارند و حتی
نمیتوانند مهریه خود را در دادگاه تقاضا کنند .به
گزارش ایسنا ،پیش از این تندگویان معاون امور
جوانان اعالم کرد که بررسیها نشان میدهد
که در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و
اقتصادی روبــهرو هستیم ،از وام ازدواج برای
معامله کودکان زیر  ۱۵سال استفاده میشود.
به نظر میرسد اگر قصد داریم برای وام ازدواج
تمهیداتی بیندیشیم که جوانان بتوانند از پس
بــازپــرداخــت آن برآیند باید قواعد و ضوابطی
نیز درخصوص سنینی که میتوانند این وام را
دریافت کنند وضع شود تا چنین آسیبهایی نیز
به وجود نیاید  .

