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 »رتبه بندی معلمان« ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ در قالب 
الیحه ای از ســوی دولت به مجلس ارســال شد که 
کلیات آن در ۱8خردادماه ســال ۱۴۰۰به تصویب 
رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه الیحه از سوی 
نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، پس از 
چند ماه معطلی در مجلس، از سوی شورای نگهبان 
رد شد و دوباره به مجلس بازگشت. با انجام اصالحات 
وارده از ســوی مجلس، اسفندماه ســال گذشته، 
رتبه بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار 
گرفت و از رئیس مجلس برای اجرا به دولت و از سوی 
رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، ســازمان 
برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور 
برای تدوین آیین نامه اجرایی ابالغ شد. در نهایت روز 
گذشته ســخنگوی آموزش و پرورش اعالم کرد که 
آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از سوی 
هیأت وزرا تصویب و برای اجرا ابالغ شده  است. این 
شیوه نامه شامل جزئیاتی است که هیأت های ممیزه 
باید براساس آن کار کنند. یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش گفت: تالش ما بر این اســت که در هفته 
آینده شــیوه نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان 
نهایی و در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.

مشموالن چه کسانی هستند؟
با ابالغ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان 
تکلیف مشموالن رتبه بندی، نحوه تبدیل وضعیت 
نومعلمان، امتیازات و شرایط الزم برای احراز رتبه های 
پنج گانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی 

مشخص شد.
مشموالن این طرح، معلمان و نیروهای توانبخشی 
مدارس استثنایی هســتند که هم اکنون صرفاً در 
واحدهای آموزشی و تربیتی تمام وقت مشغولند یا 
کارکنان کادر اداری وزارت آموزش وپرورش که برای 
معلمی استخدام شده اند یا آن دسته از نیروهای اداری 
شاغل در پست های کارشناسی و باالتر که مدتی در 
خدمت معلمی بوده اند. اما نیروهای بدون کد شناسه 

استخدام مورد تأیید ســازمان اداری و استخدامی 
کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه های 
اجرایی، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی، نیروهای 
مازاد یا در اختیار مدرســه، همه کسانی که بیش از 
یک صندوق حقوق دریافت می کنند، افرادی که در 
مرخصی بدون حقوق به سر می برند، افراد انتقالی به 
دانشگاه های فرهنگیان و شهیدرجایی و افراد مأمور 

به تحصیل مشمول این آیین نامه نیستند.

امتیازات برای رتبه های پنج گانه 
امتیازات الزم برای کســب رتبه های پنج گانه قید 
شده است و مشموالن در یکی از رتبه ها قرار خواهند 
گرفت. بسته های ارزیابی با سنجه های کیفی متفاوت 
که متناســب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری 
برخوردار می شــود، برای هریک از رتبه ها به صورت 
مجزا و براساس سهم از ســقف امتیاز توسط مرکز 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری 
مراجع ارزیابی کننده به اجرا گذاشــته می شــود. 
حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه های 

مشمولین براساس سهم امتیازات تعیین شده است.
شــاخص های رفتاری و عملکردی بــرای ارزیابی و 
احراز رتبه هــا، ازجمله مدرک تحصیلی، ســنوات 
خدمت، گواهینامه ها، تألیفــات، پروژه ها و میزان و 
ضریب تأثیر آن با شیوه نامه خواهد بود که با همکاری 
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به 
تأیید وزیر آموزش وپرورش خواهد رسید. در ارزیابی 
شایســتگی های عمومی، مجموعــه ای از صفات و 
ویژگی های شــخصیتی فرد مثل باورها، نگرش ها، 
اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و 
اخالقی جامعه اسالمی و نظام آموزش و پرورش معیار 
بررســی اســت. اجرای رتبه بندی منوط به حداقل 
۲سال خدمت در آموزش وپرورش از تاریخ اجرای این 
آیین نامه است. مشموالنی که پس از ارزیابی نخست، 
حداقل امتیاز الزم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را 
کســب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، به مدت یک 
سال به آنها فوق العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت 
خواهد شد. این دسته از مشموالن می توانند در فرصت 
یک ساله با کسب امتیاز الزم و ارزیابی مجدد در یکی 
از رتبه ها قرار گیرند. همه افراد  تازه استخدام شده اند 

به صورت پیمانی به کارگیری خواهند شد و تبدیل 
وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم 
و با رعایت ســایر قوانین مربوطه است و ارزیابی آنها 

پس از ۲دوره ارزیابی ساالنه صورت می گیرد.
به اســتناد ماده۷ آیین نامه، مرکز سنجش و پایش 
کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای 
دوره ارزیابی، برای هر یک از شرکت کنندگان، کارنامه 
احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت، صادر 
و همراه با الزامات و توصیه های آموزشی و برنامه های 
توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، 

به ایشان ارائه کند.

افزایش ها چگونه خواهد بود؟
 ۱۰روز مهلت اعتراض پس از ابالغ رتبه، نســبت به 
نحوه رســیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین شده معین 
شده اســت. در ماده ۱۵میزان افزایش حقوق ناشی 
از رتبه بندی در فیش حقوقی مشموالن اعالم شده 
اســت؛ به ترتیب برای رتبه های پنج گانه آموزشیار 
معلم، مربی معلم، اســتادیار معلم، دانشیار معلم و 
استاد معلم به ترتیب ۴۵درصد، ۵۵درصد، ۶۵درصد، 
۷۵درصد و۹۰درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق 
شاغل و فوق العاده شغل در حکم کارگزینی مشموالن، 
به صورت جداگانه درج و ماهانه پرداخت می شــود. 

ارزیابی مجدد نیز هر ۳ سال یک بار خواهد بود.
محمدرضا نیک نژاد، کارشــناس آموزش و پرورش 
اما می گوید ایــن درصدها اگر اعمال شــود، روی 
۲بند آغازین حکم اجرا خواهد شــد. او می گوید: 
»در ۲بند نخســت حکم  معلم ها، به حق شــغل و 
حق شاغل اشاره شده است که این دو، حقوق ثابت 
فرد بوده و از دریافتی پایین تر اســت؛ مثال من که 
حکمم ۹میلیون تومان شده، درواقع با کسر مالیات 
و... ۷میلیون تومــان دریافت می کنم. اما ۵میلیون 
تومان آن مربوط به۲ بنــد اول حکم یا حقوق ثابت 
است و اگر قرار باشد بنا بر رتبه بندی ۴۵تا ۹۰درصد 
افزایش وجود داشته باشد، روی همین ۲بند است. 
به عبارتی با ۴۵درصد افزایش ۲میلیون تا ۲میلیون 
و ۵۰۰هــزار تومان به حقوق من افزوده می شــود 
که باز هم مطابق و هماهنگ با افزایش قیمت های 
افسارگسیخته امروز نیست؛ یعنی طرحی که تا این 

اندازه معلم ها پیگیرش بوده اند در حقوق شخصی 
مثل من با این ســابقه و مدرک تحصیلی که حتما 
دستمزد باالیی نسبت به دیگر معلم ها دارم به این 

شکل خواهد بود.«

طرحی با مالک های کلی و سختگیرانه 
مالک های ارائه شــده کلی و سختگیرانه است. این 
نظر بسیاری از معلم هاست که از زبان نیک نژاد نقل 
می شود. او معتقد است: »هیأت های ممیزی که کار 
ارزیابی معلم ها را انجام می دهند، خارج از آموزش و 
پرورش آورده شده اند و شامل هیأت علمی دانشگاه 
و بازنشستگان آموزش و پرورش می شوند. شاید به 
ظاهر شکل آموزش این دو گروه با هم یکسان باشد، اما 
محتوای نحوه کار معلم در مدرسه و استاد در دانشگاه 
کامال متفاوت است. معلم فقط می تواند بفهمد معلم 
چه کاری انجام می دهد. نزدیک ترین نیروی اداری 
که می تواند ارزیابی کند، مدیر اســت. مدیر درباره 
شایستگی های عمومی، حرفه ای و اداری نظر می دهد، 
اما ارزیابی باید دقیق  باشد؛ مثال سواد معلم چطور قرار 
است در این ارزشیابی ها مشخص شود؟ چه مدرکی 
برای اینکه فرد سر کالس خوب تدریس می کند یا نه 
وجود دارد؟ ســواد معلم چطور می تواند با گذراندن 
ضمن خدمت تشخیص داده شود؟« او می گوید که 
با این نوع ارزیابی و سیاستگذاری ها حتما معلم ها از 

رتبه ۳باالتر نخواهند رفت.
نیک نژاد که خود معلم ۳۰ســال خدمت است و در 
آستانه بازنشســتگی قرار گرفته، می گوید: »دولت 
از ابتدا اعــالم کرد یک تا یک و نیــم میلیون تومان 
به حقوق معلم ها اضافه شــود و از رتبه بندی دست 
بردارند، اما با فشــار بیرونی از سوی معلم ها و فشار 
درونی از ســوی آموزش و پرورش، دولت مجبور به 
این کار شــد؛ هرچند هنوز ســد بزرگ دولت است 
که به لحاظ بودجه همواره دچار مشکل بوده است. 
مسئله دولت اجرای کیفی طرح نیست، بلکه مسئله 
آن بودجه است. این مسئله باعث می شود حداقلی که 
به حقوق معلم اضافه می شود، رضایت او را جلب نکند. 
این آشفتگی ها در قانون و آیین نامه دردی از معلم را 
درمان نخواهد کرد. باید میانگین حقوق معلمان به 

میانگین حقوق جامعه برسد.«

حقوقمعلمانبارتبهبندیچقدرمیشود؟
با طرح رتبه بندی معلم ها که هفته آینده وارد عملیات اجرایی می شود، چند درصد حقوق ها رشد خواهد کرد؟

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

هدفمندکردن شهریه دانشجویی ۲
در بند ۶ سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و 
ساماندهی امور ایثارگران، ابالغی مقام معظم رهبری آمده است:

توانمندســازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها 
و ارتقاي سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها 
به منظور نقــش آفرینی فعال و مؤثــر در عرصه های مختلف و 
اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتی در 
شرایط مساوی. عالوه بر آن در بند 8 همین سیاست های ابالغی، 
به شــناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و 
خانواده های آنان در ابعاد مختلف اشاره شده است. از مهم ترین 

ابعادی که در این بند ذکرشده ابعاد علمی و آموزشی است.
مضافاً در بند ۷ این سیاســت ها، اولویت دادن به ایثارگران در 
سیاستگذاری ها، برنامه ها، قوانین و آیین نامه های کشور اشاره 
شده که نتیجه این اولویت ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی بیان شده است. با نکاتی که در سیاست های کلی نظام 
در قِبال ایثارگران، ابالغی مقام معظم رهبری ذکر شــده است 
به این نتیجه می رســیم که موضوع آموزش و تحصیالت عالیه 
دانشگاهی زمینه ساز کلیه اهدافی است که در این سیاست ها 
ابالغ شده و قوای سه گانه کشور موظف به تامین اهداف مذکور 
در قوانین، مقــررات و آیین نامه های خود هســتند. آیین نامه 
اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

در ۱۲ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسیده است.
در ماده ۱ آیین نامه، اصطالحات آیین نامه تعریف شده است:

  دربند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه، تعریف »دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی« برابر قانون ذکر شده است لیکن عبارت )مستقر 
در داخل کشور( که به نوعی تحدید قانون است عبارتی اضافی در 
آیین نامه بوده و این محدودیت موجبات تضییع حقوق ایثارگران 

و خانواده آنها را فراهم می کند.
  در بند ۴ ماده ۱، اصطالح »کمک شهریه« تعریف شده است. 
در متن ماده قانونی چیزی به عنوان کمک شهریه وجود ندارد تا 
به تعریف آن در آیین نامه لزومی باشــد، بلکه به پرداخت ۱۰۰ 
درصد شهریه اشاره شده است. برای اینکه تعریف این اصطالح 
در آیین نامه منطبق با قانون باشد نیاز به اصالح قانون وجود دارد. 
تعریف این اصطالح به این شکل برای رفع مشکالت تأمین اعتبار 
ذکر شده و خارج از حدود اختیارات تصویب کنندگان آن است. 
مضافاً حذف شــهریه دروس پیش نیاز نیز از محدودیت های 
تحمیلی این آیین نامه است که در قانون به آن اشاره نشده است.

  دربند ۷ ماده ۱، در تعریف اصطالح »میزان« به کارگروه ماده ۲ 
اشاره شده که احتماالً اشتباه است و منظور کارگروه ماده ۳ است. 
ضمناً در عبارت انتهایی این بند به حداکثر سن مجاز داوطلبان 
اشاره شده است. شــاید تعیین حداکثر سن مجاز داوطلبان به 
لحاظ منطقی و کارشناسی صحیح باشد لیکن تحدید قانون و 

خارج از صالحیت تهیه کنندگان آیین نامه است.
  دربند 8 ماده ۱ آیین نامه، اصطالح  »شرایط پرداخت« تعریف 
شده است و از عبارت »کمک شهریه و تامین منابع مالی آن« 
استفاده شده اســت. مجدداً متذکر می شویم که عبارت کمک 
شهریه عبارتی جعلی است و در قانون ذکری از آن به میان نیامده 
است. ضمناً قانونگذار تامین صددرصد شهریه را برعهده بنیاد و 
دولت گذاشته و ضرورتی بر بحث تامین مالی آن به شکلی که در 
آیین نامه آمده نیست و به نوعی مغایر با قانون و خارج از حدود 

اختیارات تهیه کنندگان آن است.

 افزایش خطر بیماری های 
قلبی - ریوی و مرگ زودرس سالمندان

رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره 
به کاهش مجدد کیفیت هوا، یکی از شاخص های آلودگی هوا را 
غلظت ذرات معلق ۱۰PM که عمدتا ناشی از خیزش گردوغبار 
با منشأ طبیعی همچون بیابان ها هستند، دانست و گفت: »این 
وضعیت خطر بیماری هــای قلبی و ریوی و مــرگ زودرس در 
سالمندان و بیماران قلبی را افزایش می دهد.« عباس شاهسونی 
با اشاره به کاهش مجدد شــاخص کیفیت هوای تهران و برخی 
 ۱۰PM شهرها، به بررسی وضعیت شاخص غلظت ذرات معلق
ناشی از توفان های گردو غبار در برخی شهرها پرداخت و به ایسنا 
گفت: »این ذرات به عنوان شاخص  توفان های گردوغباری لحاظ 
می شوند که کوچک تر یا مســاوی ۱۰میکرون  هستند و عمدتا 
قسمت فوقانی تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهند و تأثیر زیادی 
بر ســالمت افراد دارند. او گفت: »از احتیاطات در مورد افزایش 
غلظت ذرات معلق ۱۰PM که هوا را در شــرایط ناســالم برای 
همه  گروه ها قرار می دهد، این است که افراد مبتال به بیماری های 
قلبی- عروقی، ریوی، کودکان، ســالمندان و زنان باردار باید از 
فعالیت ســنگین خارج از منزل خودداری کرده و افراد دیگر هم 
باید میزان فعالیت خارج از منزل خود را کاهش دهند.« او افزود: 
»در شــرایطی که غلظت ذرات معلق ۱۰PM )شاخص توفان 
گردوغبار( در رده ناسالم برای همه  گروه ها باشد، احتمال و خطر 
افزایش بیماری های قلبی و ریوی و مرگ زودرس در سالمندان 
و بیماران قلبی و همچنین افزایش عالئم تنفسی در کل جمعیت 
وجود دارد.« او درباره شــرایط اخیر هوای تهــران که منجر به 
تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه های تهران در روز گذشته هم 
شــد، گفت که باید تمام گروه ها درصورت حضور در فضای باز از 
ماسک مناسب استفاده کنند. به گفته شاهسونی، بررسی ها نشان 
می دهد از ابتدای سال۱۴۰۱ در شهر تهران ۱۰روز غلظت ذرات 
معلق ۱۰PM در رده ناسالم برای گروه های حساس و ۷روز در رده 
ناسالم برای تمام گروه ها بوده است؛ این در حالی است که در مدت 
مشابه در سال گذشته در شهر تهران فقط یک روز غلظت ذرات 
معلق ۱۰PM برای گروه های حساس باال بود و هیچ روزی نیز از 
نظر غلظت ذرات معلق ۱۰PM برای همه گروه ها ناسالم نبود. او 
در ادامه به بررسی وضعیت شاخص ۱۰PM در چند شهر ازجمله 
اهواز، زابل و ایالم که مطالعه در آن شهرها انجام شده، پرداخت 
و گفت: »در اهواز از ابتدای امسال تا ۱۲ تیر، ۶۶روز غلظت ذرات 
معلق ۱۰PM باالتر از اســتاندارد ملی بود که این رقم در سال 
گذشته ۲۴روز بود. در این شهر در ســال۱۴۰۱ تاکنون ۶۶روز 
غلظت ذرات معلق ۱۰PM در رده ناسالم برای گروه های حساس 
و ۲۹روز ناسالم برای تمام گروه ها بوده است؛ این در حالی است که 
در مدت مشابه در سال قبل ۲۴روز هوای شهر اهواز ناسالم برای 

گروه های حساس و ۴روز ناسالم برای همه گروه ها بوده است.«

 یوسف رضایی
 معاون امور توانبخشی بهزیستی 

استان تهران
بهزیســتی بــا شــهرداری توافــق کــرده 
افــرادی که فاقــد شــرایط دریافــت پالک 
ویژه خودروی معلوالن  اند، از مجوز ورود 
به طرح ترافیک استفاده کنند. تعدادی از 
افراد دچار معلولیت که گواهینامه ندارند 
می توانند از طریق بســتگان درجه یک از 

طرح ترافیک بهره مند شوند./ایسنا

 پرویز فتاح
 رئیس بنیاد مستضعفان

توزیــع یک میلیــون بســته محصــوالت 
لبنی از اول تیر شــروع شده و تا شهریور 
ادامه دارد. در طول دوره کرونا تقریبا هر 
3ماه یک بار بســته معیشتی توزیع شد 
و توزیع آخرین بســته که شــامل برنج و 
روغــن و ماکارونــی و... بود نیــز از بهمن  
آغــاز و تا خــرداد  یک میلیــون  و ۴۰۰هزار 
بسته در سطح کشور توزیع شد./ایسنا

 محمدمهدی گویا
 رئیس مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر وزارت بهداشت
کرونــا هنوز یک تهدید اســت. ســازمان 
جهانی بهداشت معتقد است مواردی را 
باید درنظر بگیریم تا مطمئن شد کرونا 
بیش از این آسیب نمی زند، یکی از آنها 
واکسیناسیون کامل حداقل ۷۰ درصد 
است؛ اما اکنون تنها ۵۸کشور در دنیا به 

این هدف دست یافته اند./ایسنا

رشــد اهــدای خــون در 3مــاه اول1۴۰1 
نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل 
است؛ تعداد مراجعه کنندگان در این 
مدت ۷1۰هزار نفر بود که از این تعداد 

۵۷۰نفر موفق به اهدای خون شدند.

در صدر اهدای خون قرار دارند؛ استان  
خراسان شــمالی بــا 3۵درصــد رشــد، 
اســتان همدان بــا رشــد 33درصدی و 
استان کردســتان با رشــد 3۲درصدی 

اين استان ها بوده اند.

خونــی  گــروه  کشــور،  جمعیــت   از 
O مثبت، دارند. ۲۷درصد گروه خونی 
A، ۲3درصــد گروه خونــی B، ۷درصد 
گروه خونــی AB و حدود 3 تــا ۴درصد 

گروه خونی Oمنفی دارند. / ایسنا

زنــان در اهــدای خــون مشــارکت دارنــد؛ 
البته میــزان مشــارکت آنها در 3مــاه اول 
امسال به طور چشمگیری کمتر از متوسط 
کشورهای توسعه یافته است. استان های 
کردســتان، لرســتان و خراسان شــمالی 

بیشترین رشد را داشته اند.

جمعیــت کشــور، دارای گــروه خونــی 
مثبــت هســتند و تنهــا 1۰درصــد گروه 
خونــی منفــی دارند. افــرادی کــه گروه 
خونــیO منفــی دارنــد، می تواننــد 
اهداکننــده عمومــی باشــند و به همه 
نیازمندان بــه خون در همــه گروه های 

خونی، خون اهدا کنند.

13
درصد

3
استان

34
درصد

4/5
درصد

90
درصد

مبتالیان کرونا ۴رقمی شد 
براساس اعالم وزارت بهداشــت، در ۲۴ساعت 
گذشته براســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۰۰۷بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی شده و متأسفانه 8بیمار نیز جان خود 
را از دست دادند. از یکشنبه تا دوشنبه ۱۳تیرماه 
۱۴۰۱ و براساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۰۰۷بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۲۲نفر از آنها بستری شدند. بر این 
اساس مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 
۷میلیون  و ۲۴۰هزار و ۵۶۴نفر رسید. متأسفانه 
در طول ۲۴ســاعت گذشــته، 8بیمار مبتال به 
کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱هزار 
 و ۴۰۴نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۷میلیون  
و ۶۳هزار و ۴۷۹نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستان ها ترخیص شــده اند. ۲۳۲نفر 
از بیماران مبتال به کوویــد-۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت 
قرار دارنــد. تاکنون ۵۲میلیــون  و ۶۵۲هزار و 
۴۳۱آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شــده اســت. هم اکنون صفر شهرستان 
در وضعیت قرمز، صفر شهرســتان در وضعیت 
نارنجــی، ۱۰۵شهرســتان در وضعیــت زرد 
و ۳۴۳شهرســتان در وضعیت آبی قــرار دارند. 
آخرین بار هفتم اردیبهشــت ماه بــود که آمار 
مبتالیان به کرونا در کشــور با رقم ۱۰۰۹نفر، 

۴رقمی بود. 

نقل قول 

عدد خبر

سالمت

 خبر

ایثارگران بدانند

زندانیانمالیدرکارواشمشغولکارمیشوند5۰درصدطالقها،در۱۰۰شهرکوچکاتفاقمیافتد
 مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و 

توسعه اجتماعی جوانان وزارت جامعه
ورزش و جوانان گفت:»براساس 
بررســی ها، ۵۰درصــد طالق های کشــور در 
۱۰۰شــهر کوچک اتفاق می افتد و اگر بتوانیم 
شهرســتان ها را در بحث آموزش ها و کارگاه ها 
حمایت کنیــم، این وضعیت بهتر می شــود.« 
حجت االســالم مهدی متقی فر در جلسه ستاد 
ســاماندهی امــور جوانــان اســتان کرمان 
گفت:»شورای عالی جوانان و ستاد ساماندهی، 
برای بررســی مســائل و موانع امور جوانان در 
حوزه هــای مختلــف اســت و فلســفه اینکه 
دســتگاه های مختلف عضو این ستاد هستند، 
هم افزایی برای رفع مشــکالت، موانع و مسائل 
جوانان است.« او با بیان اینکه یکی از مشکالتی 
که داریم این است که به ندرت شاهد هم افزایی 
بین دســتگاه ها برای رفــع موانع هســتیم، 
افزود:»اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی توان 
برطرف کردن مشکالت را ندارد و استانداری باید 
هم افزایی دســتگاه ها در حوزه ازدواج، کاهش 
طالق، اشــتغال و کارآفرینی را پیگیری کند و 
گزارش دســتگاه ها را در این زمینه بخواهد.« 
متقی فر تصریــح کرد:»از ســال ۹۲ تا ۹8 نرخ 
ازدواج در کشور به شدت کاهش پیدا کرد و در ۲ 

سال اخیر شاهد رشــد واقعه ازدواج بوده ایم.« 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی 
وزارت ورزش و جوانان گفت:»کمترین ازدواج در 
اســتان های برخــوردار شــکل می گیــرد و 
استان هایی که محرومیت بیشتری دارند، ازدواج 
در آنها بیشتر اســت. به عنوان مثال در ۱۵سال 
گذشته در هیچ استانی شــاهد افزایش ازدواج 
نبودیم به جز سیستان و بلوچستان.« متقی فر 
گفت:»ارزیابی استان ها به واسطه نرخ مقطعی 
کار درستی نیســت و باید ارزیابی را در فرایند 
بررسی کرد یعنی ببینیم در ۱۰سال گذشته چه 
اتفاقی افتاده اســت.« این مقام مســئول بیان 
کرد:»براساس بررسی ها، ۵۰درصد طالق های 
کشور در ۱۰۰شهر کوچک اتفاق می افتد و اگر 
بتوانیم شهرســتان ها را در بحــث آموزش ها و 
کارگاه ها حمایــت کنیم، ایــن وضعیت بهتر 
می شــود.« او افزود:» ۴مرکز مشاوره تخصصی 
ازدواج و خانواده در کشور داریم و حاضریم اگر 
دستگاه ها در بحث مکان به ما کمک کنند، هزینه 
مشــاور و مجوز و هزینــه مشــاوره ها را تقبل 
کنیم.«او در ادامه افــزود:»در زمینه آموزش و 
کارگاه های آموزشی برای ازدواج و خانواده هر 
دســتگاهی با ما همکاری کند، تعامل ویژه ای 

خواهیم داشت.«

 دادستان تهران گفت:»اداره کل 

زندان های تهــران با هماهنگی شهر
بنیاد تعاون زندانیان در راستای 
اشتغال به کار مددجویان تالش بیشتری کنند.«
چهارمین جلســه کاهش جمعیــت کیفری با 
حضور علی صالحی، دادســتان تهران، معاونان 
دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی 
و انقالب تهــران، مدیــران کل اداره زندان ها و 
اقدامــات تأمینی و تربیتی اســتان های تهران 
و البرز و مدیــران عامل بنیاد تعــاون زندانیان 
کشور و اســتان های تهران و البرز برگزار شد. 
علی صالحی در حاشــیه این جلسه گفت:»اگر 
چه افرادی که در زندان حضور دارند دستشان 
از زندگی معمولی کوتاه است اما باالخره چه در 
بیرون و چه در داخل زندان نیازمند درآمدزایی 
برای خانواده هایشان هســتند.« او افزود:»در 
طرحی مصوب شــد که بنیاد تعاون زندانیان تا 
پایان شهریور امسال با استفاده از ظرفیت های 
بنیاد، نسبت به اشتغال به کار ۲هزار و ۵۰۰نفر 
در داخل زندان ها و نیز تعداد ۲هزار نفر در خارج 
از زندان های استان تهران بدون احتساب ظرفیت 
موجود با حقوق و دستمزد متعارف اقدام کنند.« 
دادستان تهران تصریح کرد:»همچنین مصوب 
شــد بنیاد حامی درخصوص کشــت و صنعت 

حامی فدک با توجه به اینکــه هم اکنون تعداد 
۷۳نفر مشغول به کار هســتند، این تعداد را تا 
پایان شهریور امسال حداقل تا ۲۰۰نفر افزایش 
دهد.« ایــن مقام مســئول افزود:»درخصوص 
کارواش جنب زنــدان اوین کــه بهره برداری 
آن توســط مســئوالن بنیاد تعــاون به بخش 
خصوصی واگذار شده است و در آن مجموعه از 
ظرفیت های زندانیان استفاده نمی شود، تا ۳ ماه 
آینده، تمامی کارگران آن مجموعه از زندانیان 
به ویژه بندهای مالی و دارای ردمال زندان اوین 

استفاده شود.«
صالحی افزود:»درخصوص حقابه از سد فشافویه 
جهت اراضی کشت و صنعت حامی فدک با توجه 
به اینکه این اراضی جهت اشتغال زندانیان است، 
مقرر شــد تا پس از ارائه اسناد و مدارک توسط 
»بنیاد حامی«، دادستانی تهران از باب حقوق 
عامه این موضوع را پیگیری کند.« دادســتان 
تهران گفت:»پس از ارائه آمــار دقیق زندانیان 
تبعه کشور افغانستان توسط اداره کل زندان های 
تهران جلســه ای با حضور وزیر دادگســتری، 
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه 
و درصورت لزوم با دعوت از ســفیر افغانستان 
نسبت به تعیین تکلیف آنها، اقدامات الزم جهت 

استرداد به کشور خود انجام شود.«/ مهر
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