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مهر-رئیسشورایشهرتهرانگفت:یکهفتهدیگردربارهماندنشهردارتهرانتالشمیکنیموپسازآنپروسهبعدیآغازمیشود.هاشمیدرخصوصطرح
دوفوریتینیزکهقراراستدرمجلسمطرحشود،تصریحکرد:اینطرحممکناستبهصورتسهفوریتنیزمطرحشود،چونبرخیسازمانهایمهم نیروهای
باتجربهخودراازدستمیدهند،بنابرایندرتالشهستندبااصالحقانونوطیایندوفوریتحتیسهفوریتنیروهایباتجربهخودراحفظکنند.
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علمیفناوری
تجهیز  ۵۰هزار روستا به اینترنت پرسرعت
مدیرکلاموراستانهایوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات
از تجهیز ۵۰هــزار روستای بــاالی  ۱۵خانوار به سیستم
اینترنت پرسرعت تا پایان شهریورماه  ۱۳۹۸خبر داد.به
گزارشایسنا،مهردادترابیانهمچنینگفت:بهدلیلبرخی
تحریمهای ناجوانمردانه ،برخی شرکتهای فروشنده
تجهیزات تمایلی به فروش محصول به ایران ندارند که این
موضوعدرتأمینتجهیزاتمشکلایجادکردهاست  .

دورههایدکترایدانشگاههابازتعریف
میشود
معاونآموزشیوزارتعلومازتدوینوابالغطرح"جامعدور ه
دکترا"تادوماهآیندهخبردادوگفت:درقالباینطرحشرایط
عمومیتوسعهدورههایدکترابازتعریفمیشود.بهگزارش
ایسنا،دکترمجتبیشریعتینیاسرافزود:هماکنوناینطرح
درمرحلهتدوینقرارداردوپیشبینیمیشودتادوماهآینده
تصویب شود و بتوانیم آن را به دانشگاهها ابالغ کنیم.البته
برنامهوزارتعلوماینبودکه"طرحجامعدورهدکترا"تاپایان
مهرماه جاری ابالغ شود اما هنوز شورای گسترش معاونت
آموزشیاینوزارتخانهدربارهآنتصمیمگیرینهاییراانجام
ندادهچراکهایراداتتدویناینطرحبایددراینشورااصالح
شود.معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد :طرح
جامعدورهدکترانوعیساماندهیدورههایدکترابهشمار
میرودتاماباابالغآنبتوانیمشرایطیرافراهمکنیمکهرشد
بیرویهدورهدکترادردانشگاههاکنترلشود.

تاسیسصندوقخطرپذیر ۵۰۰میلیاردریالی
درحوزهنانو
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از تصمیم این
ستادمبنیبر راهاندازیصندوقیبهارزش ۵۰۰میلیاردریال
برایحمایتازایدههایحوزهفناورینانوخبرداد.بهگزارش
مهر  ،مخبر همچنین افــزود :ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در حوزههای ساختمانی ،نفت ،فناوری اطالعات و
کشاورزی فعالیتهای زیادی داشته است و در همین زمینه
قصد داریم طبق یک برنامه مدون در حوزه توسعه فناوری
نانو نیز وارد شویم و صندوقی را راهاندازی کنیم تا به کارها و
ایدههایی که دولت نمیتواند ورود کند و بخش خصوصی
هم توان الزم برای ریسکپذیری در این پروژهها را ندارد وارد
شویم.بنابراین در کمیته نانو ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) تصمیم گرفتیم با شتاب بیشتری برای توسعه این
فناوری اقدام کنیم و با راهاندازی صندوقی به ارزش ۵۰۰
میلیاردریالازایدههاپشتیبانیخواهیمکردتامسیررسیدن
محصول اولیه به تولید تجاری را تسهیل کنیم و با فناوران
مشارکتخواهیمکرد تامحصوالتنهاییتولیدشود.

دانش پور -شهرداری تهران این روزها آن قدر حاشیه
دارد که به نظر می رسد مدیران آن کار اصلی خود را
فراموش کرده اند .شاید ماجرا به اجرای قانون منع به
کارگیری بازنشستگان برگردد که باعث شده با جدی
شدن رفتن شهردار تهران او بخواهد در این روزهای
باقی مانده هر چه در چنته دارد خرج کند و هرکار که
دلش می خواهد انجام دهد .در این بین فضای مجازی
و حاشیه های آن هم به این ماجراها اضافه شده است.
ماجرای اخیر شهرداری تهران درست از زمانی شروع شد
که عزل ناگهانی دو مدیراصلی شهرداری خبرساز شد.
برکناری هایی که علت آن به شنود تلفنی مکالمه آن ها
توسط افشانی مرتبط شد و تصمیم شهردار را برای عزل
یک شبه آن ها در پی داشت .جرقه این خبر را حجتا...
میرزایی ،معاون سابق برنامهریزی ،توسعه شهری و امور
شورای شهرداری تهران زد ،وقتی که در واکنش به عزل
خود گفت :آقای افشانی گفتهاند که من تلفن معاونانم را
شنود میکنم و فهمیدم که برخی از آنها پشت سر من
حرف میزنند .وی ادعا کرد :شب گذشته خبری مبنی بر
اینکه یک فایل صوتی که در آن کریمی (روابط عمومی)
و میرزایی در حال رایزنی برای جانشینی افشانی هستند
به دست شهردار تهران رسیده و دلیل حذف ناگهانی این
دو از سمتهای خود همین فایل صوتی است .میرزایی
افزود:این کار غیرقانونی است و در هرجای دنیا اتفاق
میافتاد یک رسوایی بزرگ بود .البته وی خاطرنشان
کرد :اگر صحبتی هم شده راجع به عملکرد ایشان بوده،
ما هیچ گاه بر سر ماندن یا نماندن و جایگزین ایشان

طرح بقای شهردار تهران
شاید به صورت  3فوریت مطرح شود

جنجالشنود
در شهرداری تهران!
صحبت نکردیم .وی گفت :آقای افشانی باید راجعبه
مشکالتی که به دلیل حذف من برای برنامه پنجساله
سوم ایجاد میشود ،پاسخ گو باشند .البته این خبر بعد از
حدود سه ساعت توسط معاون سابق برنامه ریزی،توسعه
شهری و امور شورای شهر تهران تکذیب شد و حجت ا...
میرزایی ،در گفت و گوبا ایرنا اظهار کرد :من ادعا نکردم
که شهردار تهران معاونانش را شنود میکند.
یاشار سلطانی خبرنگاری که خودش روزی خبرساز حوزه
شهری بود نیز درایــن باره نوشت :برای تحریک شهردار
تهران ،در عزل برخی مدیران ،از شنود غیرقانونی تلفن
و پیامک آن ها برای اثبات عدم وفــاداری شان به افشانی
استفاده شده و دست کم دو مدیر ارشد شهرداری عزل
شده اند .او مدعی شد :نهادهای نظارتی بررسی چگونگی
دسترسیافشانیبهشنودهایغیرقانونیراآغازکردهاند!

وزیرآموزشوپرورش:حقوقمعلمانکفاف
زندگیمعمولیرانمیدهد
وزیــر آم ــوزش و پ ــرورش گفت :وضعیت اقتصادی
امروزجامعه به نحوی است که حقوق معلم  ،کفاف
زندگی معمولی او را نمی دهد.
به گزارش ایرنا ،سیدمحمد بطحایی دیروز سه شنبه
در ورامین یادآور شد :حقوق و دریافتی معلمان مشکل
مزمنی است که از گذشته وجود داشته به گونه ای
که وضعیت معیشتی معلمان در سطحی نیست که
بتوانند به صورت کامل همه فکر و ذکر خود را برای
تعلیم و تربیت صرف کنند.
وی اظهار کرد :آنان مجبورند برای امور زندگی
،شغل دوم و سوم اختیار کنند و یقینا
به عنوان یک معلم نمی توانند
همه انــرژی و فکر خود را
برای کار خود بگذارند.
بطحایی تصریح کرد:
بـــر اســــاس تکلیفی
کــه مــجــلــس شـــورای
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اسالمی بــرای دولــت وضع کــرده  ،دولــت موظف به
اجــرای رتبه بندی فرهنگیان است که پیش نویس
آن آماده شده و در دستور کار دولت قرار گرفته و با
اجرای آن  ،ضمن این که شایستگی معلمان افزایش
می یابد  ،در حوزه پرداخت حقوق آن ها نیز اتفاقات
خوبی مــی افــتــد.وی گفت :هم اکنون این
طرح در کمیسیون های دولت در حال
بررسی اســت و با اهتمامی که در
نمایندگان وجود دارد  ،پیش بینی
می شود به محض آن که به مجلس
ارائــه شود با اولویت در دستور کار
نمایندگان مجلس قرار گیرد .
وی تأکید کرد :با اجرای طرح
رتبه بندی معلمان  ،سرفصل
جدیدی در حــوزه شایستگی
و نظام پرداخت آنــان به وجود
می آید.

▪واکنششهرداربهادعایشنود

کانالمحمدعلیافشانیشهردارتهراننیزدیروزدرواکنش
به این موضوع اعالم کرد :از روز گذشته خبری مبنی بر
شنودتلفنبرخیازمدیرانومعاونانشهردارتهرانتوسط
تعدادی افراد به ظاهر رسانهای مطرح شده و انتصابات و
برکناریهای اخیر افشانی نیز به این موضوع مرتبط شده
است .ضمن تکذیب خبر شنود که از اساس دروغ و کذب
بودن آن برای هر مخاطبی به وضوح روشن است به اطالع
میرساند حق اقدام قضایی علیه منتشرکنندگان این خبر
محفوظ است.اما خبرهایی که مبنی بر تغییرات ناگهانی
مدیریتی در شهرداری ایجاد شده به گونه ای است که
حواشی این خبرها را بیشتر می کند .در خبرهای تکمیلی
این موضوع آمده که محمدعلی افشانی شهردار تهران
در جلسه ای به حجت ا ...میرزایی اعالم کرده است که به

زودیجایگزیناشمشخصمیشودوبالفاصلهطینامهای
به رئیس شورای شهر اعالم می کند که سکینه اشرفی به
عنوان معاون جدید برنامهریزی شهرداری تهران معرفی
شده است.درباره مدیرکل روابط عمومی شهرداری نیز
این خبرگزاری فارس بود که در گزارشی مدعی شد :هفته
گذشته افشانی ،محمدعلی کریمی ابرقویی مدیر روابط
عمومی شهرداری تهران را عزل و پوریا سوری را به عنوان
سرپرستمرکزارتباطاتواموربینالمللشهرداریتهران
معرفی کرده است .پاسخ محمدعلی کریمی بعد از این
اتفاق نیز قابل توجه است .کریمی در توئیتی نوشت :در
حالی که در روز تعطیل کاری با جمعی از روزنامهنگاران و
سردبیرانمهمانشرکتملینفتکشدربندرعباسبودم،
خبر عزل خود را در رسانهها دیدم .اما پاسخ رئیس شورای
شهر تهران درباره شنود تلفن معاونان شهرداری نیز در نوع
خود جنجالی و قابل توجه است .محسن هاشمی که دیروز
در حاشیه جلسه شورای شهر در محاصره خبرنگاران قرار
گرفت ،در پاسخ به سواالت آن ها در این باره گفت :این سوء
تفاهمدرصحبتهایبرخیهاایجادشدهوباکسانیکهاین
ادعاوحرفرازدهاند،صحبتمیکنمتابهحقیقتماجراپی
ببرمامادستگاهشنودبهصورتجدیدرکشورهستوابزار
شنودنیزدرهمهجاهستوحتیزنوشوهرنیزمیتواننداز
این وسایل استفاده کنند ،شما هم به این موضوع نپردازید
و بگذرید!در همین حال برخی کاربران درفضای مجازی
گمانههاییرامطرحکردهاندازجملهاینکهافشانیازگزینه
هایوزارتراهاستوشایدماجرایشنودبهقصدحذفاواز
تصدیوزارتخانهمطرحشدهاست.

دستوررئیسقوهقضاییهبرایرسیدگیبدون
نوبتبه درخواستهایتعدیلاقساطمهریه
دانش پور -افزایش تعداد بدهکاران مهریه که به دلیل
ناتوانی در پرداخت اقساط راهی زندان شده اند ،باالخره
رئیسدستگاهقضارادستبهقلمکردتاقضاتدادگاههارا
مکلفکندبهپروندهکسانیکهاعالممیکننددرپرداخت
اقساط مهریه ناتوان هستند بدون نوبت رسیدگی کنند تا
شاید از تعداد زندانیان مهریه کاسته شود.همین چند روز
پیش بود که مدیرعامل ستاد دیه در گفت و گو با خراسان
اعالم کرد تعداد زندانیان مهریه طی سه سال  2برابر شده
است .سید اســدا ...جوالیی افــزود :سه سال پیش تعداد
زندانیانمهریهدوهزارنفربودکهاینرقمدرسالگذشتهبه
سههزارزندانیمهریهرسیدوطبقآخرینآماراکنونحدود
چهار هزار و 200نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در
زندان هستند .طبق آماری که خبرگزاری مهر داده است
نیز در ابتدای سال  ۱۳۹۷تعداد زندانیان مهریه دو هزار و
 978نفر بود که در ادامه به دالیل متعددی چون افزایش
قیمت سکه شاهد رشد  ۴۰درصدی تعداد این محکومان
بــوده ایــم؛ البته این نسبت به ابتدا و میانه سال است اما
مقایسه آمار زندانیان فعلی با محبوسان سال  ۹۳نشان

میدهدتعداداینزندانیانرشد ۷۱درصدیدارد .وضعیت
موجود سرانجام به صدور بخشنامه ای توسط رئیس قوه
قضاییه درباره محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه
طالمنتهیشد.بهگزارشایسنا،درمتناینبخشنامهآمده
است«:رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور،
نظر به برخی گزارشهای واصله تعدادی از محکومین
تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طالی تعیین شده به علت
افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به
همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالیبهزندانمعرفیمیشوند.بدینوسیلهمقررمیدارد؛
ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و
بدونتعیینوقترسیدگیبهدرخواستتعدیلکهازسوی
زوجتقدیممیگردد رسیدگیکنندومهلتهایتأدیهسکه
محکومعلیهافزایشدادهتابدین
رامتناسبباوضعیتمالی
ٌ
ترتیباززندانیشدنآنانجلوگیریبهعملآید.ضمن ًاآمار
پروندههایموضوعاینبخشنامهبهصورتفصلیبهحوزه
معاوناولگزارششود.مسئولیتاجرایاینبخشنامهبه
عهدهرئیسکلدادگستریاستاناست».
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مسئوالنمیگویند
قول معاون رئیس جمهور

جهانگیری :بودجه های پژوهشی را تامین
می کنیم
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که دانشگاه ها و مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی کشور از نظر بودجه در تنگنا قرار
گرفته اندخاطر نشان کرد  :دولت با وجود محدودیتها،
بودجه برنامههای پژوهشی و تحقیقاتی را تأمین میکند.
به گزارش فارس ،اسحاق جهانگیری در جلسه شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) که شامگاه روز
دوشنبه برگزار شد  ،با بیان این که تأمین نشدن نیازهای
پژوهشی و تحقیقاتی کشور ممکن است آسیب های جبران
ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد ،تصریح کرد :با
وجود آن که بودجه دولت با محدودیت های زیادی روبه
روست اما تالش دولت این است که اعتبارات مورد نیاز
برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی را تأمین کند چرا که
نمی توان برنامه های علمی و تحقیقاتی کشور را نادیده
گرفت.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نوسانات نرخ
ارز و مشکالت دانشگاه های کشور برای تامین بودجه مورد
نیاز فرصت های مطالعاتی و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی،
گفت :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور از
نظر بودجه در تنگنا قرار گرفته اند و باید به گونه ای برنامه
ریزی کنیم تا این کمبودها جبران شود.

معاونرئیسجمهور:ایرانسریعترینرشد
رتبهنوآوریجهانرادارد
معاون علمی و فــنــاوری رئیس جمهور با بیان ایــن که
ای ــران در رتبه بندی جهانی نـــوآوری طــی چهار سال
گذشته  67رده ارتقا یافته ،افــزود :جمهوری اسالمی
سریع ترین رشــد نـــوآوری جهان را بــه خــود اختصاص
داده است.به گزارش ایرنا سورنا ستاری روزگذشته در
حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و
در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که ایــران در این
حوزه از رتبه  132به  65رسیده است ،افزود :این رتبه
در سال های آینده نیز باید بهبود یابد.وی با اشــاره به
فعالیت بیش از سه هزار و  600شرکت دانش بنیان در
کشور اضافه کرد :دولت برای تقویت شرکت های دانش
بنیان عزم جدی دارد و بیش از  120هزار میلیارد ریال
تسهیالت بانکی عــاوه بر واری ــزی صندوق پژوهش و
فناوری ،به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد :البته
پــرداخــت تسهیالت بانکی منجر به رشــد شرکت های
دانش بنیان نمی شود بلکه باید محیط کسب و کار در
کشور رونق یابد.
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