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بع��د از گذش��ت قری��ب دو س��ال از
بازنشس��تگی در وزارت آموزش و پرورش
هنوز حق مرخصی و سایر مطالبات پرداخت
نشده است .وزیر به جای اینکه در سال 93
ب��ه فکر تامین اعتب��ار و پرداخت پاداش و
مطالبات بازنشس��تگان باشد فقط به فکر
این بود که در روز مقرر افراد را بازنشس��ته
نماید بنده به علت اینکه دوران تحصیل هم
در مراکز تربیت معلم بودم زمان تحصیل را
جزو سنوات محسوب کرده و بعد از قریب
 23س��ال خدمت مجبور به بازنشستگی
ش��دم در حالی که دوست داشتم که ادامه
خدمت بدهم .آن تدبیری که آقای رئیس
در زمان انتخابات میگف��ت در آموزش و
پرورش جایش را به بی تدبیری و ناامیدی
داده است .عملکرد این دولت در ارتباط با
بازنشستگان بسیار بد و ناامیدکننده است.
س�ید :س�لام .متاس��فانه تو جامعه
نیس��تید قش��نگ با مطرح کردن اس��م
احمدینژاد دارید مطرحش میکنید.این
یعنی شکست.
حق�ی :با س�لام خدم��ت مدیریت
محت��رم لطفا ب��ه این آقای س��عیدیان
که قل��م خوب��ی دارد بگویی��د در مورد
صندوقهای بازنشستگی هم بنویسد ما
عمرم��ان را ب��رای ذوب آهن دادیم االن
که بازنشسته شدیم میگن پول نداریم.
مرتض�ی :خالفگوی��ی ش��جاعت
نمیخواهد حماقت میخواهد.
مرتض�ی :آفتاب ی��زد را روزنامهای
بس��یار معقول و اص�لاح طلب به معنی
واقع��ی و دور از جنج��ال و در می��ان
مطبوع��ات دارای روش بس��یار معقول
و خدمتگزار و آش��نا و كوش��ا به وظیفه
روزنام��ه نگاری میدان��م و برای مدیر و
كاركنانش آرزوی موفقیت دارم.
س�لام بر آفتاب !ط��رف صحبت من
جناب وزیر بهداشت است  :همه ما پزشکی
را رشته ای مقدس و پزشکان را فرشتگان
س��فید پوش میدانیم! اما آنچه برای من
رخ داد تم��ام باورهایم را ب��ه هم ریخت !
براساس س��وگند نامه پزش��کی در ایران
پزشک س��وگند یاد میکند که سالمت و
بهبودی بیماران را بر منافع مادی و نفسانی
خود مقدم بدارد .دوم دی ماه به دلیل تب
وتشنج نوه هجده ماهه ام را به همراه دختر
ودامادم به بیمارستان ... .بردیم بیمارستان
خصوصی که حت��ی از دادن ابتداییترین
کمکهای پزش��کی هم ناتوان بود و ما را
به بیمارس��تان دولتی ...زنجان فرستادند.
ما ح��دود ی��ک س��اعت در اورژانس این
بیمارستان بودیم اما با بیتوجهی رزیدنت
روبرو ش��دیم همینطور بیمس��ئولیتی و
عدم توجه پرستارهای اورژانس .وقتی هم
با اعتراض ش��دید ما روبرو شدند به دلیل
لجبازی علنا وصراحتا اعالم کردند که هیچ
کمکی به طفل بيگناه ما نمیکنند .این
لجبازی باعث بروز دومین تشنج نوه معصوم
من شد .باورم نمیشد یک انسان چقدر
میتواند بیرحم باش��د .آنه��م در لباس
کس��ی که باید نجات دهنده جان باشد نه
گیرنده ج��ان .آن هم یک کودک بی دفاع
معصومی که زبان گفتن ندارد اما چشمان
بی رمق او تنها خواستار دستی شفابخش
ب��رای دردش بود ...جناب وزیر ش��ما چه
نامی ب��ر این کار میگذارید؟این از وظایف
شماست که پیدا کنید چرا پرسنل اورژانس
یک بیمارستان اينچنین راحت و بیدغدغه
میتوانند از انجام وظایف خود سرباز زنند
وظایفی که با جان انس��انها سروکار دارد.
آن هم یک طفل بیگناه!
آفتاب یزد :ای�ن پیام را نمیتوان به
صورت کام�ل تصدیق ک�رد ولی از
آن جهت که نظر مردمی است چاپ
میگردد.
مهدیهاش��می چقدر ب��ه مرخصی
میرود؟
آفتاب یزد :ایش�ان به مدت سه روز
در مرخصی بودند و سپس بازگشتند
به زندان و در این ایام به علت فوت
پدرشان حضرت آیت اهلل هاشمی در
مرخصی به سر میبرند.
با س�لام .دکتر حسن روحانی بهترین
گزینه برای کاندیداتوری دوازدهمین دوره
ریاست جمهوری است که برای همه واضح
اس��ت هم در سیاس��ت داخلی و سیاست
خارجی کامال موفق بوده است و...
پیامهای مردمی در صفحات15-13-6-2

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش
دس��تباف با تأکید بر اینکه  ۷۵درصد ظرفیت تولید و
اشتغالزایی تعاونیهای فرش دستباف از سال  ۹۰به بعد
خالی شده است ،گفت :تسهیالت صندوق توسعه ملی
باید در قالب تعاونیها تخصیص داده شود.عبداهلل بهرامی
در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به لزوم توجه به فعالیتهای دارای
مزیت و توان اشتغالزایی باال در برنامهریزیهای دولت اظهار داشت:
دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی الیحهای را

 ۷۵درصد ظرفیت اشتغال تعاونیهای فرش دستباف خالی است

تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده است که براساس
آن ی��ک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق توس��عه
ملی برداش��ت کند ،اما باید در این زمینه برنامهریزی
صحیحی از قبل وجود داش��ته باشد .وی افزود :اقدام
دولت برای اشتغال و گام برداشتن در این مسیر قابل
تقدیر بوده ،اما مستلزم تدوین یک استراتژی بلندمدت ،میانمدت
و کوتاهمدت برای بازار کار ایران اس��ت .بهرامی با بیان اینکه رش��د
اقتصادی سالهای گذشته همراه با ایجاد اشتغال نبوده است ،تصریح

کرد :این مس��ئله به دلیل سرمایهگذاری در فعالیتهای غیرمولد و
بخشهایی اس��ت که دارای توان اشتغالزایی پایین رخ داده است،
چرا که ارتباطات عمودی و افقی این بخشها با سایر فعالیتها بسیار
کمرنگ اس��ت .بهرامی با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند تقویت
بخشهایی است که پیوندهای بسیاری با سایر بخشهای مولد دارند،
گفت :تجربه سالهای گذشته در زمینه طرحهای اشتغالزایی نشان
میدهد که تسهیالت باید به گروههایی ارائه شود که در آنها مزیت
نسبی در ایجاد اشتغال دارند.

گزارش
وزارت کار:

همهکارگرانساختمانی
در سامانه خدمات رفاهی
ثبتنامکنند

آفت�اب یزد -گ�روه اجتماع�ی :اهمیت
موض��وع بیمههای کارگران س��اختمانی در
واقع حاکی از مش��کالتی است که کارگران
این بخش با آن دس��ت به گریبان هس��تند.
کارگران ساختمانی ،مشمول عنوان «کارگر»
در قانون کار قرار میگیرند و بر این اساس از
کلیه حمایتهای مقرر در قانون کار از جمله
بیمه اجتماعی برخوردار هس��تند.ماده ۱۴۸
قان��ون کار مصوب س��ال  ۱۳۶۹کارفرمایان
را ملزم ک��رده که کارگران خ��ود را مطابق
مقررات قان��ون تأمین اجتماعی بیمه کنند؛
بنابراین کارفرمایان مکلف هس��تند مطابق
مق��ررات قان��ون تأمین اجتماع��ی از جمله
ماده  ۴این قانون کارگران س��اختمانی خود
را بیم��ه و حق بیمه آنه��ا را پرداخت کنند.
ال��زام کارفرما ب��ه بیمه کارگ��ران خود نزد
س��ازمان تأمین اجتماعی ی��ک الزام قانونی
است که هیچ یک از طرفین از جمله کارگر،
کارفرم��ا و یا بیمه ش��ده حق ع��دم رعایت
مقررات بیمهای را ندارند.در س��ال  ۱۳۸۶به
دنبال اصالح قانون مصوب سال  ۱۳۵۲و به
جهت حمایت بیمهای مناسبتر از کارگران
س��اختمانی ،قانون بیمه اجتماعی کارگران
س��اختمانی به تصویب رسید که هم اکنون
مالک اجرا برای دستگاههای ذیربط از جمله
سازمان تامین اجتماعی ،شهرداری و سازمان
آموزش فنی و حرفهای است.علیرغم تصویب
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در
س��ال  ،۱۳۸۶اجرای آن به دلیل بار مالی و
اعتراض نس��بت به حق بیم��ه موضوع ماده
 ۵این قانون مدتی متوقف ش��د تا اینکه در
دی ماه س��ال  ۱۳۹۳قانون اصالح ماده()۵
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از
سوی رییس جمهوری به وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی ابالغ ش��د .در حال حاضر
مشاغل س��اختمانی رش��تههای مختلفی از
جمله آرماتوربن��د ،اسکلتس��از ،لولهکش،
نقش��هبردار ،درو پنجرهساز پروفیل ،بتنساز
و بتنریز ،نقاش س��اختمان ،ب ّنای سفتکار،
عایقکار رطوبتی ،آسفالتکار ابنیه ،گچکار،
س��نگکار ،لولهکش گاز خانگ��ی و تجاری،
کاش��یکارو ب��رقکار س��اختمان را ش��امل
میشود.متاس��فانه در س��الهای اخیر برخی
افراد که مهارتی در زمینه س��اختمان ندارند
و شغل آنها ساختمانی نیست با اخذ کارت
مه��ارت فنی که بعض��ا بهراحت��ی دریافت
میش��ود ،اقدام به بیمه خ��ود در چارچوب
قانون کارگران ساختمانی کردهاند در حالی
ک��ه این کار خالف قان��ون و موجب تضییع
حقوق بیمهش��دگان اس��ت.بر همین اساس
وزارت کار کارگران س��اختمانی فاقد بیمه را
برای قرار گرفتن تحت پوش��ش بیمه تامین
اجتماعی و کارگران س��اختمانی بیمه شده
را به منظ��ور پاالیش مجدد آنها به ثبت نام
در س��امانه www.samanehrefah.ir
مل��زم کرده اس��ت.کارگران س��اختمانی در
ص��ورت ثبتن��ام در این س��امانه از مزایای
بیمهای و درمانی تامین اجتماعی و پرداخت
هزینههای مربوط به ح��وادث و بیماریها،
پرداخ��ت مس��تمری از کارافتادگی کلی و
جزئ��ی ناش��ی از کار و پرداخت مس��تمری
بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین
اجتماعی بهرهمند میشوند.

میز خبر

کمبودبودجهدانشگاهها

رییس دانش��گاه امیرکبیر گفت :متاس��فانه
بودجههای دولتی پاسخگوی نیاز دانشگاهها
در حوزه خوابگاهها نیس��ت.احمد معتمدی
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت:
اکنون در این دانش��گاه در حال برنامهریزی
برای متمرکز ک��ردن خوابگاههای دخترانه
در محل��ی نزدی��ک دانش��گاه هس��تیم.وی
ادامه داد :یکی از برنامههای مهم دانش��گاه
امیرکبی��ر متمرک��ز کردن س��اختمانهای
خوابگاههای دخترانه این دانش��گاه اس��ت.
رییس دانش��گاه امیرکبیر بی��ان کرد :برای
اجرای برنامههای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در زمین��ه خوابگاهه��ای دانش��جویی تنها
متکی ب��ه بودجههای دولتی نیس��تیم و از
ت��وان و ظرفیت فارغ التحصیالن دانش��گاه
استفاده میکنیم.

امروز مدارس تهران دایر است

مع��اون اس��تاندار تهران از دای��ر بودن همه
م��دارس ش��هر ته��ران در روز چهارش��نبه
۲۲دیماه خبر داد.به گزارش فارس ،حس��ن
کریمی در خص��وص وضعیت آلودگی هوای
تهران گفت :می��زان غلظت آالیندههای هوا
کاه��ش یافته اس��ت.وی ادام��ه داد :به این
ترتی��ب تمام مدارس ش��هر ته��ران در همه
مقاطع چهارشنبه دایر خواهد بود.

خسارتتعطیلیمكررمدارسبهدلیلآلودگیهوابرآموزشوپرورش

آشفتگیتقویمآموزشی
عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با آفتاب یزد:
برخی از دانشآموزان به دلیل فشرده شدن و كوتاه تر شدن زمان
تدریس معلمان در مدارس ،یادگیری الزم را نخواهند داشت و والدین این
دانشآموزان یا باید آنها را در كالسهای تقویتی مدارس ثبت نام كنند و یا
از بیرون برای آنها معلم خصوصی بگیرند

آفتاب یزد -علی اكبر سمیعی« :مدارس به دلیل
آلودگی هوا تعطیل شدند».؛ در طول سالهای اخیر
و به ویژه امس��ال مردم ما بارها این خبر را در طول
فصل پاییز و زمس��تان شنیده اند و شاید برای آنها
یك خبر تكراری باشد .البته تعطیل شدن مدارس
به دلیل آلودگی هوا تصمیمی اس��ت كه مسئوالن
به منظور مراقبت از سالمت دانشآموزان كشورمان
اتخاذ ك��رده و در آینده نیز خواهند كرد .به عبارت
دیگر شدت آلودگی هوا در كالنشهرها و تهران آنقدر
زیاد است كه در روزهای اضطرار راهی جز تعطیلی
مدارس برای مسئوالن باقی نمیگذارد اما اگر زاویه
دیگری بخواهیم به این موضوع نگاه كنیم این سوال
مطرح میشود كه این تعطیل شدن مكرر مدارس
– كه اجتناب ناپذیر نیز هست – چه خسارتهایی
برای آموزش و پرورش ،دانشآموزان و والدین آنها
به دنبال دارد؟
آسیب به یادگیری دانشآموزان

در همین باره ،علیرضا س��لیمی عضو كمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی در
گفتگو با آفتاب یزد در این خصوص معتقد است:
آلودگی هوا عالوه بر آنكه سالمت مردم را به خطر
انداخته و به اقتصاد كش��ور آس��یب میزند از نظر
علم��ی نیز ب��ه دانشآموزان ما خس��ارت میزند.
به عبارت دیگر ابعاد خس��ارت ب��ار آلودگی هوا را
نباید تنها به س�لامت مردم منحصر كرد .یكی از
این ابعاد خس��ارت بار ،تعطیلی مكرر و پی در پی
مدارس اس��ت كه این موضوع آس��یبهای جدی
در بخ��ش آم��وزش وپرورش به هم��راه دارد و به
كیفیت یادگیری دانشآموزان ضربه میزند .ابعاد
این خس��ارت فوق العاده زیاد بوده و شاید هزاران
میلی��ارد تومان بالغ ش��ود .وی افزود :مس��ئوالن
مربوط��ه باید درخصوص آلودگی هوا پاس��خگوی
مردم باشند .اكنون گفته میشود كه ذرات معلق
ناشی از آلودگی هوا  50سال زمان میبرد تا كنترل
و مهار شوند .برخورداری از یك هوای پاك و سالم
قطعا از حقوق ش��هروندی است و همه ما باید در
این راس��تا گام برداریم .سلیمی در تشریح آسیب

آلودگ��ی هوا به یادگی��ری دانشآموزان گفت :هر
چه مدارس بیش��تر تعطیل شوند فرآیند تعلیم و
آموزش به دانشآموزان فشرده تر خواهد شد.یعنی
معلمان مجبورند مطالب را در مدت زمان كمتری
به دانشآموزان تدریس كنند بنابراین در این حالت
عمق یادگیری دانشآموزان زیر س��وال میرود .از
ط��رف دیگر تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا
به اقتصاد خانوادههایی كه فرزند دانشآموز دارند
هم ضربه میزند .وی در تشریح این موضوع گفت:
برخ��ی از دانشآموزان به دلیل فش��رده ش��دن و
كوتاه تر ش��دن زمان تدریس معلمان در مدارس،
یادگی��ری الزم را نخواهند داش��ت و والدین این
دانشآم��وزان یا باید آنها را در كالسهای تقویتی
مدارس ثبت نام كنند و یا از بیرون برای آنها معلم
خصوص��ی بگیرن��د و همین موض��وع هزینههای
زی��ادی را برای ای��ن خانوادهها به همراه دارد و در
این شرایط ،خانوادههایی كه توان مالی ندارند باید
به كجا پناه ببرند؟
مشكلی كه هر سال بدتر میشود

از س��ویی دیگر مهدی بهلولی كارشناس آموزشی
به آفتاب یزد گفت :اولین آسیب ناشی از تعطیلی
مكرر مدارس به علت آلودگی هوا ،فش��رده شدن
تقویم آموزشی اس��ت.چرا كه در چنین شرایطی
معلم مجبور است در جلسات آینده حجم بیشتری
از مطالب را به دانشآموز درس دهد كه در نتیجه
هم كیفیت آموزش پایین میآید و هم به دانشآموز
و هم به معلم فش��ار وارد میش��ود .بهلولی گفت:
وقتی معلم به دلیل كمبود زمان مجبور میش��ود
كه فشرده تر تدریس كند روش یادگیری را تغییر
میدهد كه این موضوع به نفع دانشآموزان نیست.
در صورتی كه براس��اس روشهای نوین یادگیری
باید ب��ه دانشآموزان وق��ت الزم را داد تا مطالب
را خ��وب فرا بگیرند .اما وقتی زمان برای تدریس
كم باش��د معلم مجبور است با سرعت درس دهد
كه این موضوع اعتبار علم و آموزش را زیر س��وال
میبرد .االن ما چندین سال با مشكل تعطیل شدن
مدارس به خاطر آلودگی هوا مواجه هس��تیم و هر

سال هم وضعیت بدتر شده است .وی در عین حال
گف��ت  :البته یك موضوع را نبای��د نادیده گرفت.
حتی در روزهایی كه آلودگ��ی هوا وجود دارد اما
مدارس باز هس��تند و دانشآموزان س��ركالسها
میروند دانشآموزان و معلمان با مشكالت سردرد
و گلو درد ناشی از آلودگی هوا مواجه هستند و در
چنین ش��رایطی كیفیت و راندمان آموزش پایین
میآید.

یک کارشناس
آموزشی در گفتگو با
آفتاب یزد:
وقتی زمان برای
تدریس كم باشد
معلم مجبور است با
سرعتدرس دهد كه
این موضوع اعتبار
علم و آموزش را زیر
سوال میبرد .االن ما
چندین سال با مشكل
تعطیل شدن مدارس
به خاطر آلودگی هوا
مواجه هستیم و هر
سال هم وضعیت بدتر
شده است

کاسته شدن از عمق یادگیری

مجتبی همتی فر كارشناس آموزشی نیز به آفتاب
ی��زد گفت :در برنامه درس��ی زمان آموزش وجود
دارد كه اهداف درس��ی را مش��خص میكند كه
در برگیرنده چند ش��اخص است كه شامل تعداد
روزها و س��اعات آموزشی در هفته است .در واقع
تركیب تعداد روزهای آموزش��ی با تعداد ساعات
آموزشی نشاندهنده زمان اختصاص داده شده به
آموزش دانشآموزان است كه باید اهداف آموزشی
را مش��خص كند .در چند سال اخیر پنجشنبهها
كه برای دانشآموزان تعطیل شد و از طرف دیگر
تعطیلهای مذهبی به دلیل اینكه براساس تاریخ
قمری است هر سال تغییر میكند و ممكن است
در وسط هفته بیفتد .وقتی مجموعه این عوامل را
حساب میكنیم درمی یابیم كه از  185روز اسمی
كه دانشآموزان در سال تحصیلی باید سركالس
برون��د عمال روزهای كمتری به مدرس��ه میروند
و تعطیلیه��ای پی��ش بینی نش��ده در خصوص
آلودگی هوا نیز این تعطیلیها را افزایش میدهد
و عمال تعداد روزهای آموزشی به 140روز كاهش
مییابد كه این موضوع موجب میشود تا معلمان
یا برخی از س��ر فصلها را حذف كنند و یا خیلی
س��ریع تدریس كنند كه عم�لا از عمق یادگیری
كم میشود.
ضرر به نظام تعلیم و تربیت

مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان البرز نیز اخیرا
در اظهاراتی گفته است :آلودگی هوا عالوه بر اینکه
بر س�لامت مردم و به وی��ژه دانشآموزان تأثیرات

بس��یار منفی دارد میتواند ضررهای بس��یاری را
در نظام تعلیم و تربیت نیز داش��ته باش��د .خسرو
س��اکی با بیان اینکه این آلودگ��ی هوا و تعطیلی
مدارس سبب میش��ود که دانشآموزان از درس
عقب بمانند افزود :براساس برآوردهای انجام شده
تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا یک میلیارد
و  300میلیون تومان خسارت به استان البرز وارد
کرده است.مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز
تصریح کرد :توانمندی دانشآموزان در  9ماه سال
تحصیلی باید ارتقا یابد لذا تعطیلیهای پی در پی
سبب میش��ود که نتوانیم به درستی در تعلیم و
تربیت دانشآموزان اقدام��ات الزم را انجام دهیم
و با توج��ه به این تعطیالت برخی از آموزشها به
صورت فشرده انجام میش��ود و همین امر سبب
افت تحصیلی دانشآموزان میشود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس توضیح داد

چرا نام اهالی رسانه در الیحه برنامه ششم توسعه از قلم افتاد؟

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :براساس بند الف
جزء  7ماده  107بخش  17الیحه برنامه شش��م
توس��عه ،دولت مکلف شده تمهیدات قانونی الزم
جهت امنیت ش��غلی اصحاب فرهن��گ و هنر و
استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال
اول برنام��ه را فراهم کند.این در حالی اس��ت که
برخیها و به وی��ژه خبرنگاران معتقد بودند برای
حمایت از اهالی رس��انه و مطبوعات باید نام آنها
به صراحت در این بند گنجانده میش��د .نماینده
کمیس��یون فرهنگی در کمیسیون تلفیق برنامه
ششم نیز با اش��اره به انتقاد خبرنگاران نسبت به
بیتوجهی بخ��ش مرتبط با حوزه فرهنگ ،هنر و

اجرائیه
مشخصات محكوم له :امید فالح فرزند حسین
به آدرس :ابركوه ،خ ش��هید صدوقی ،نمایش��گاه اتومبیل
احمد
مشخصات محكوم علیه :زهرا پریزاد فالتی فرزند اكبر
به آدرس :مجهول المكان
مشخصات محكوم به
ب��ه موجب دادنامه ش��ماره  95/9/21-270صادره از حوزه
دوم حكمی ش��ورای ح��ل اختالف ابرك��وه ،محكوم علیه
محكوم اس��ت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال
سند یك دستگاه وانت آریسان به نام خواهان (محكوم له)
و پرداخت مبلغ هفتصد و سی هزار ریال هزینه دادرسی در
حق خواهان و نیز نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1پ��س از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع
اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.
 -3مال��ی معرفی كند كه اجرا حكم و اس��تیفاء محكوم به
آن میس��ر باشد و در صورتیكه خود را قادر به اجرای مفاد
اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت ده روز صورت جامع اموال
خود را به قس��مت اجرا تسلیم كند اگر مالی ندارد صریحا
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور
معلوم ش��ود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به
بوده اید لیكن ب��رای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی
نكنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی
كه اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به
مجازات حبس از 61روز تا  6ماه محكوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده  34قانون اجرای
احكام مدنی میباش��د به م��واردی از قانون اجرای احكام و
قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب  79/1/21و همچنین
مفاد قانون نحوه اج��رای محكومیتهای مالی مصوب 10
آبان  1377كه ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه
نموده و به آن عمل نماید.
م.الف184:

ورزش الیحه برنامه شش��م توس��عه کل کشور به
وضعیت اهالی رسانه گفت :انتقاد خبرنگاران بجا
و درس��ت بود و نام اهالی رس��انه در بند الف جزء
 7ماده  107بخش  17الیحه برنامه ششم توسعه
باید با صراحت بیشتری آورده میشد.سیداحسان
قاضیزادههاش��می در گفتگو با خانه ملت در این
ب��اره توضیح داد :البته م��اده 107در الیحه اولیه
دول��ت وجود ندارد و این ماده ،پیش��نهاد مجلس
اس��ت؛ ضمن آنکه موضوع "تهی��ه الیحه امنیت
ش��غلی اصحاب فرهنگ و هنر و رس��انه" که در
جلسه روز گذشته به دولت تکلیف شد ،پیشنهاد
کمیسیون فرهنگی مجلس در کمیسیون تلفیق

بود.نماینده کمیس��یون فرهنگی در کمیس��یون
تلفیق برنامه ششم تصریح کرد :در پیشنهاد مطرح
شده کمیسیون فرهنگی ،عبارت "رسانه" نیز بوده
یعنی مراد" ،اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه" بوده؛
اما ظاهرا این رویه مس��بوق به سابقه است که در
برخی از موضوعات اختصارنویس��ی میشود.وی
خاطر نشان کرد :وقتی در پیشنهاد مذکور عبارت
"اصحاب فرهنگ" آورده شده ،معنای رسانه را نیز
در خود دارد؛ لذا تلقی همکاران جدا کردن اهالی
رس��انه از اهالی فرهن��گ نبود.عضو ناظر مجلس
در ش��ورای نظارت بر صدا و س��یما افزود :انتقاد
خبرنگاران به حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق

منعکس شده که چرا بحث رسانه در اینجا حذف
ش��ده و همه عزیزان معتقدند هیچ عمدی در کار
نبوده و سهو بوده است .در حال حاضر نیز نامهای
برای اصالح این موضوع به امیدوار رضایی معاونت
قوانین مجلس و حاجیبابایی رئیس کمیس��یون
تلفیق داده شده و پیگیریهای آن را نیز بنده انجام
دادهام.قاضیزادههاش��می گفت :امی��دوار رضایی
معاونت قوانین مجلس در این زمینه قول همکاری
دادند و این موضوع قابل اصالح دوباره است و روز
آخر یا اصالحیه خوانده میشود یا به دلیل اینکه از
ابتدا در کمیسیون تلفیق راجع به این موضوع بحث
شده ،در آنجا آورده میشود.

