دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

پیشبینی ۶ساعت اضافه تدریس برای معلمان

وزیر آموزش و پرورش گفت :برای فرهنگیان فاقد مسکن با وزارت
راه و شهرســازی توافق کردیم تا  ۱۷۰هزار فرهنگی در شهرها و
روستاها صاحب خانه شوند .این توافق در سه سال اجرایی میشود.
به گزارش ایســنا ،محســن حاجیمیرزایی گفت :سیاستهای
دولتهای یازدهم و دوازدهم حمایت از فرهنگیان و بهبود منزلت
معلمان بوده است .طی این ســالها عالوه بر افزایشهای سالیانه
حقوق ،حقوق فرهنگیان متمایز از افزایشهای سالیانه طی سالهای
 ۹۵ ،۹۳و  ۹۶حدود  ۱۴درصد بیش از ســایر کارکنان دولت به
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :علی اصغر پیوندی،
رئیس جمعیــت هالل احمر در حالــی به اتهام
تخلفهای مالی توسط یک نهاد امنیتی بازداشت
شــده بود که ظهــر سهشــنبه  ۱۲آذرماه ،خبر
استعفای او از ســوی روابط عمومی این سازمان
منتشــر شــده بود .اما ماجرا از آن جا آغاز شــد
که طبق خبرهای منتشــر شده رئیس مستعفی
جمعیت هالل احمر شهریورماه سال جاری برای
بررسی فســاد مالی به دادسرای جرائم اقتصادی
احضار شده بود و پس از چند بار توضیح ،سرانجام
در روز  ۱۱آبان ماه بازداشــت و البته پس از چند
ســاعت با قید وثیقه آزاد شــد .این خبر اذهان
عمومــی را در بهت فرو بــرد و خیلیها این خبر
را یک فاجعه بزرگ قلمداد کردند چرا که فســاد،
آن هــم در یک ارگان مدنــی که وظیفهاش حل
بحرانهــای اجتماعی جامعه اســت یک خطای
نابخشودنی و بسیار بزرگ تلقی میشود.
>ماجرای استعفا چه بود؟

خبر استعفای علی اصغر پیوندی را اسماعیل رمضانی،
مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر ،در توئیترش
منتشــر کرد و در مورد علت این اســتعفا ،نوشت:
«رئیس جمعیت هالل احمر برای حفظ ســرمایه
اجتماعی این نهاد و ایجاد فضایی مناســبتر برای
کار موثر ،استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم
کرده است ».اما ساعتی پس از اعالم استعفا ،ایسنا
از بازداشــت رئیس مستعفی جمعیت هالل احمر
خبرداد .برخی رســانهها مدعی شدهاند که پیوندی
در حالی که قصد ســفر به ژنو را داشــته ،متوجه
ممنوعالخروجی خود شــده اســت و در نهایت در
ساعات پایانی سهشنبه در فرودگاه امام خمینی(ره)
بازداشت شده است .البته خبرها حاکی از آن است
که علی اصغر پیوندی چند روز پیش از اســتعفا از
ریاست جمعیت هالل احمر ،از ریاست سازمان نظام
پزشکی تهران نیز کناره گیری کرده بود.
>علت بازداشت علی اصغر پیوندی چیست؟

تاکنون مقامات رســمی جزئیاتی از پرونده رئیس
مســتعفی جمعیت هالل احمر منتشر نکردهاند.
امــا به گزارش فــرارو برخی رســانهها به نقل از
منابع آگاه ،نوشــتهاند که علت بازداشت پیوندی
به دلیــل پروندهای مربوط به دوره ریاســت او در
دانشگاه شهید بهشــتی بوده است .گفته شده که
اتهام پیوندی «اختالس  ۱.۵میلیارد تومانی» است.
با اینکه علی اصغر پیوندی  ۱۱آبان ماه از ســوی
دادسرای جرائم اقتصادی متهم وبازداشت شد ،اما
ساعاتی بعد او با تودیع وثیقه  ۳میلیاردی آزاد شد.
البته گفته میشود پیشتر از پیوندی ،علی فرجی،
مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر هم
به دلیل پرونده واردات داروی سالک بازداشت و با
تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اما اولین نفری که مدعی فســاد مالی در جمعیت
هالل احمر شد ،محمود صادقی نماینده تهران در
مجلس بود .او چند ماه قبل در توئیترش نوشــت:
«اگــر رئیس جمعیت هــال احمر مراقب تخلف
در حوزه کاری خــود بود قطعاً برای انجام وظیفه
در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری
داشــت؛ تخلف در بیمارســتان ایرانیــان دوبی،
ســاختمان طالقانی ،پروژه مهابــاد و پروژه زمین
ازگل نمونههای نگران کنندهای از شیوع مناسبات
ناسالم در جمعیت است » .محمود صادقی سپس
در همایش فصلی شورای اصالحات رباط کریم ،هم
گفته بود«:مفاســد زیادی در هالل احمر از مدتها
پیش کشــف و اتفاقا محرز شده و در آن تردیدی
وجود ندارد» .
صادقی گفتــه بود«:مجلس ،بازرســی ریاســت

ردیفهای فوقالعاده شغل و فوقالعاده ویژه فرهنگیان
افزوده شد و از سال  ۱۳۹۴مرتبهای از نظام رتبهبندی
اجرا شد که با حدود بیش از  ۱۰درصد افزایش حقوق
فرهنگیان همراه بود .وی ادامه داد :در سال  ۹۸نظام
رتبهبندی معلمان به صورت کامل به تصویب هیئت
وزیران رسید .در این نظام پیشبینی شد فرهنگیانی که بیش از
دو ســال سابقه کار دارند به عنوان آموزگار ،دبیر ،مربی پرورشی،
مراقب سالمت ،مشاور واحد آموزشی ،مدیر و معاون مرکز آموزشی

aftab.yz@gmail.com
متناســب بــا صالحیتهای عــادی و تخصصی در
رتبههای اول تا پنج از امتیازات پیشبینی شــده در
نظام برخوردار میشوند که پیشبینی میشود به طور
متوسط  ۴۲۰هزار تومان به حقوق آنان افزوده شود.
وزیر آموزش و پرورش افزود :همچنین پیشبینی شد
تا معلمان با  ۶ساعت اضافه تدریس بتوانند حقوق بیشتری دریافت
کنند .که این مبلغ با احتساب  ۴۲۰هزار تومان فوقاالشاره به یک
میلیون تومان در ماه افزایش مییابد.

گزارش تحلیلی آفتاب یزد در پی بازداشت رئیس جمعیت هالل احمر

آقای رئیس جمهور!
به اعتماد مردم رحم کنید
>یک جامعهشناس :همین موضوعات باعث میشود که
هنگام زلزله مردم خودشان کمکها را به زلزلهزدگان برسانند
و یا به سلبریتیها بسپرند
>آقای رئیس جمهور به جای پذیرش استعفا ،خود مدعی
بررسی و مجازات متخلفان شوید

حریرچی :سوال من این است که چطور چنین فردی را با پروندههای گذشته در این
ســمت منصوب کرده اند؟ مسئولین باید نســبت به انتصاب چنین مدیری در راس
سازمان به این مهمی پاسخگو باشند .باید قبل از اینکه مدیری منصوب شود پرونده
گذشته او مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه درگیر جناح بندیهای سیاسی شوند ،اگر
اینطور باشد باید منتظر شویم مدیران دیگری هم به همین صورت رسوا شوند و مردم
هم فقط نظاره گر این ماجرا باشند .به نظر من اینکه مسئوالن چنین افرادی را منصوب
میکنند درد بزرگ تری است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند
جمهوری ،سازمان بازرسی کل کشور ،شورای عالی
هالل احمر به این موضوع رســیدگی کرده و برای
همه مشخص شــده که آقای رئیس آلوده تخلف
است ،ولی آقای روحانی او را نگه داشته است ».پس
از مطرح شدن این ادعاها ،روابط عمومی جمعیت
هالل احمر کشور در واکنش به حرفهای محمود
صادقی این اتهامات را اثبات نشــده و نســنجیده
خواند و توضیحاتی در این مورد ارائه کرد.
اما بعد از بازداشــت علی اصغــر پیوندی ،محمود
صادقــی در توئیترش خطاب بــه روابط عمومی
جمعیــت هالل احمر نوشــت « :رئیس محترم و
پاکدســت جمعیت هالل احمر بازداشــت شدند؛
روابط عمومی جمعیت توضیح جدیدی ندارد؟!»
>واکنشها به بازداشت علی اصغر پیوندی

پس از بازداشــت علی اصغر پیوندی توســط یک
نهاد امنیتی ،بسیاری از کاربران در فضای مجازی
نسبت به این موضوع واکنش نشــان دادند .علی
خلف روزنامه نگار ورزشی ،که تخلف پیوندی را به
جمعیت هالل احمر مرتبط دانسته ،در توئیترش
نوشــته اســت« :اموالی که در اختیار هالل احمر
هست ،پولی اســت که مردم میدهند تا به دست
ســیل زدهها و زلزله زدهها و آسیب دیدهها برسد.
اختالس کار کثیفی است و تخلف در هالل احمر

اجتماعی

هزار برابر کثیفتر».
این در حالی اســت که در مواردی مثل زلزله سر
پل ذهاب شاهد بودیم هالل احمر از اقبال عمومی
برخوردار نبود و به همین دلیل هم پای سلبریتیها
بــرای جمع آوری کمکهای مردمی به میان آمد،
حال در چنین شرایطی و با بازداشت رئیس هالل
احمــر آن هم بــه جرم تخلف اقتصــادی به نظر
میرســد این ارگان دولتی که رســالت آن امانت
داری مردم برای کمک به آســیب دیدگان است،
اعتماد عمومی بیش از پیش از دست داده است و
اینجاست که پاسخگویی مسئولین در جهت انتخاب
چنین مدیری ضروری به نظر میرسد.
>اعتماد از دست رفته

اعتماد عمومی با چنین اتفاقاتی رنگ میبازد و این
موضوع قابل انکار نیســت .امیر محمود حریرچی،
جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در رابطه
با صدماتی کــه با چنین رویدادهایــی به اعتماد
عمومــی زده میشــود ،به آفتاب یــزد گفت «:از
بعد از شــنیدن این خبر تا همین لحظه در شوک
هستم ،البته این را هم بگویم که مشکل اساسی ما
همچنان عدمشفافیت است .یک ساعت خبر میآید
که مدیری برای بهبود شرایط استعفا داده است و
ساعتی بعد خبر بازداشت او به جرم فسادهای مالی

منتشر میشود! این اتفاق در حساس ترین ارگان
دولتی رخ داده که مستقیما با اعتماد مردم سر وکار
دارد! هیچ شفافســازی هم در خصوص پرونده او
صورت نمیگیرد! همین عدم شفافیت لطمه بزرگی
به اعتمــاد مردم وارد میکند ،بــه نظر من حتی
نحوه برخورد با این موضوع هم زیر ســوال است.
مسئوالن باید برای خدشــه وارد نشدن به اعتماد
ملی ســاز و کار دیگری را برای دســتگیری آقای
پیوندی در نظر میگرفتند یا حداقل شفافسازی
میکردند که ریشــه فســاد اقتصادی او در کدام
قسمتها و موارد است .این موضوع را باید در بعد
کالن ببینیم .سازمان هالل احمر جهانی با اعتماد
به رئیس هاللاحمر کشورمان است که در بزنگاهها
و بحرانها کمکهایش را به کشــورمان ارســال
میکند و با چنین روندی ما عالوه بر اعتماد ملی،
اعتمادهای بین مللی را هم از دست خواهیم داد».
او در ادامه تاکید کرد «:هالل احمر در کشــور ما
در شکلهای مختلف در حال تضعیف شدن است،
یک روز میبینیم امدادهایی که الزم است صورت
نمیگیرد روز دیگر میبینیم که کمکهای مردمی
به هالل احمر سر از بازار سیاه در میآورد و روز دیگر
هم رئیس این ارگان به دلیل فساد مالی بازداشت
میشــود! همه این موارد صدمهای به اعتماد مردم
وارد میکند کــه با هیچ چیز قابل جبران نخواهد
بود .در حوادث چند ســال گذشته همه تالشها
برای بازگرداندن اعتماد مردم به هالل احمر صورت
گرفت و تا حد زیادی هم موفق عمل کردیم ،برای
مثال در زلزله سرپل ذهاب همه کمکهای مردمی
به حساب سلبریتیها رفت اما در سیل فروردین ماه
با تالشهای بســیار ،کمکهای مردمی به حساب
هالل احمر واریز شــد ،حاال با چنین اتفاقی همه
تالشهایی که کردیم از بین رفته و مردم بیشتر از
گذشته اعتمادشان را نسبت به هالل احمر از دست
دادهاند .سوال من این است که چطور چنین فردی
را با پروندههای گذشــته در این ســمت منصوب
کردهاند؟ مســئولین باید نسبت به انتصاب چنین
مدیری در راس ســازمان به این مهمی پاســخگو
باشــند .باید قبل از اینکه مدیری منصوب شــود
پرونده گذشته او مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه
درگیر جناح بندیهای سیاسی شوند ،اگر اینطور
باشد باید منتظر شویم مدیران دیگری هم به همین
صورت رســوا شوند و مردم هم فقط نظاره گر این
ماجرا باشــند .به نظر من اینکه مسئوالن چنین
افرادی را منصوب میکنند درد بزرگ تری اســت
و باید نسبت به آن پاسخگو باشند».
این جامعهشناس تاکید کرد« :در بحرانهای آتی
ممکن اســت برخی مردم حــس کمک و همنوع
دوســتی شــان را از دســت میدهند و نظاره گر
اتفاقات پیش آمده مینشــینند و خیلی دیگر هم
اگر بخواهند کمک کنند ،کمکهایشان را خودشان
به محل حادثه میبرند تا با دســتهای خودشان
به آســیب دیدگان بدهند ،همانطور که در زلزله
ســرپل ذهاب دیدیم این اتفاق افتــاد .میخواهم
بگویم بزرگترین سرمایه اجتماعی ما همین اعتماد
عمومی اســت و ما به همین سادگی سرمایههای
اجتماعیمان را از دست میدهیم و این دقیقا عمق
فاجعهای است که مسئولین ،امروز آن را نمیبینند.
شک و تردیدی که با چنین اتفاقاتی در دل مردم به
وجود میآید لطمه بزرگی را به باور جامعه میزند و
تا حد زیادی حس یاری و هم نوع دوستی را هم در
مردم تضعیف میکند».
سرمایه اجتماعی ما همان اعتماد ملی است که با
چنین تخلفهای اقتصادی آن هم در سازمانهایی
مثل هالل احمر ،ذبح میشــود .به نظر میرســد
مســئولین انتصاب پیوندی امروز بایــد به اذهان
عمومی پاسخگو باشند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

پروندههای قصور پزشکی  ۸.۴درصد رشد داشته است

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :خطای پزشــکی
از جمله خطاهایی اســت که با توجه به ابعاد آن
میتواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته
باشــد .این در حالی است که درسالهای اخیر با
خطاهای پزشکی زیادی روبه رو بودهایم .پیش از
این عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی
قانونی گفته بود« :دندانپزشکی ،جراحی عمومی و
جراحی زنان در صدر پروندههای شــکایت قصور
پزشکی کشور اســت».این در حالی است که روز
گذشته سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد در هفت
ماهه سال جاری تعداد پروندههای قصور پزشکی
 ۸.۴درصــد افزایــش یافته اســت و این موضوع
نگرانکننده به نظر میرسد.
بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی طی هفت
ماهه امسال از کل پروندههای قصور پزشکی نوبت
اول مورد بررســی در پزشــکی قانونی یکهزار و
۹۳۱مورد تبرئه و یکهزار و  ۵۵۹مورد نیز منجر
به محکومیت شد .در هفت ماهه امسال بیشترین
میزان شکایت در قصور پزشکی نوبت اول با ۵۷۹
مورد مربوط به رشــته دندانپزشکی بوده که ۳۷۰
مورد آن بــه محکومیت و  ۲۰۹مــورد به تبرئه
انجامیده است.
پس از آن ،جراحی زنــان و زایمان با  ۴۵۴مورد،
جراحی عمومی با  ۳۹۶مورد ،جراحی ارتوپدی با
 ۲۹۰و پزشــکان عمومی با  ۲۶۱مورد بیشترین
موارد شکایت را داشتهاند .همچنین آمار شکایات
از گروههای پرســتاری هفت ماهه امسال  ۱۶۹و
شکایت از مسئوالن فنی مراکز درمانی  ۱۴۸مورد
بوده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل با رشــد  ۶.۳و  ۴.۱درصدی همراه بوده است.
در این مدت میزان شکایت از گروههای غیرپزشکی

 ۱۳۷مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل با کاهشی جزئی مواجه بوده است.
به گزارش فارس؛ بابک سلحشــور ،مدیرکل امور
کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور در
خصوص دالیل افزایش شــکایات در حوزه قصور
پزشــکی گفت« :در سالهای اخیر شاهد افزایش
شکایات نسبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی
بودهایم که دالیل مختلفی موجب رشد شکایات
شده است که از آن جمله میتوان به رعایت نکردن
اخالق حرفهای از ســوی پزشکان و کادر درمانی
اشاره کرد».
وی عــدم رعایت اخالق حرفهای و پزشــکی را از
مهمترین دالیل شــکایت در بحث قصور پزشکی
عنوان کرد و اظهار داشــت« :مطابق بررسیهای
میدانــی  ۶۰تا  ۷۰درصد دالیل شــکایت از کادر
درمانی و پزشــکی به موضوع اخــاق حرفهای و
پزشــکی کادر درمان برمیگردد؛ به نظر میرسد
در صورتی که کادر پزشــکی و درمانی با بیمار و
یا همراهان او با رعایــت اخالق حرفهای برخورد
کنند و بعد از بروز عارضه به خوبی با آنان صحبت
کنند زمینه کاهش شکایت از کادر درمانی تا حد
زیادی فراهم شود .متاسفانه برخی همکاران پزشک
بــه دلیل حجم باالی کار یا برخی دالیل دیگر در
رعایت اخالق حرفهای به درستی عمل نمیکنند
ضمن آنکه توضیح ندادن در خصوص عوارض اقدام
درمانی پیش از شروع درمان خود عامل دیگری در
افزایش میزان شکایات است».
سلحشور تصریح کرد« :بهتر است پزشکان پیش از
اقدام درمانی در خصوص عوارض احتمالی درمان
توضیحــات الزم را به بیمار ارائــه کنند تا وی با
آگاهی کامل برای درمان تصمیم بگیرد و بتواند با

این آگاهی برای درمان رضایت بدهد ».وی یادآور
شــد«:گرفتن رضایت و برائت آگاهانه از بیمار در
خصوص عوارض درمان تنها در صورتی ارزشمند
اســت که قصوری اتفاق نیفتاده باشد ،در غیر این
صورت هیچ ارزشی ندارد».
وی ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضاییشــان را
دلیل دیگر افزایش میزان شــکایت از کادر درمان
دانســت و افزود« :عالوه بر ارتقای آگاهی مردم از
حقوق قضایی ،آگاهی و دانش پزشــکی مردم نیز
نسبت به بیماریها با توجه به دسترسی به اینترنت
و فضای مجازی باالتر رفته است و مردم از عوارض
بیماریها و اقداماتی که ممکن است کادر درمانی
در انجام آن کوتاهی کرده باشند آگاهتر شدهاند و
همین افزایش آگاهی زمینه ساز برخی شکایات در
حوزه قصور میشود ».مدیرکل امور کمیسیونهای
ســازمان وضعیت اقتصادی مردم را یکی دیگر از
دالیــل نه چندان جدی در بروز شــکایات قصور
پزشــکی عنوان کرد و گفت« :گاهی مردم برای
جبران هزینههای مالی درمان و نیز جبران عوارض
بیماری اقدام به شکایت میکنند که البته به عنوان
دلیل نه چندان قوی مطرح میشود».
سلحشور با اشاره به اعتماد مردم به جامعه پزشکی
و آســیبهایی که خدشهدار شــدن این اعتماد
به همراه دارد ،اظهار داشــت« :برخی برنامههای
غیرکارشناسانه در مورد قصور و خطاهای پزشکی
که در جراید و رسانهها منتشر میشود این اعتماد
را خدشــه دار میکند در حالیکه اکثریت قریب
به اتفاق جامعه پزشــکی وظایف خود را به شکل
شایستهای ارائه میکنند و شاید تنها درصد بسیار
کمی مشکالتی در این خصوص داشته باشند».
به گفته وی هرچند پزشکی نیز یک شغل و منبع

درآمد است ،اما اگر مردم احساس کنند که پزشک
مقدم بر درمان و معالجه بیمار ،به این شغل صرفا
به عنوان منبع مالی نــگاه میکند دچار ذهنیت
منفی میشــوند و تصور میکنند پزشک در پی
درمان آالم و دردهای آنان نیســت .سلحشور در
ادامه با بیان اینکه ســه رشته دندانپزشکی ،زنان
و زایمان و جراحــی عمومی معموال در رتبههای
اول آمار شــکایات قصور پزشکی قرار دارند ،افزود:
«باال بودن آمار قصور در رشته زنان و زایمان نه به
دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این رشته بلکه به
خاطر وســعت و اهمیت آن است ».وی ادامه داد:
«در رشــته زنان و زایمان تعداد مراجعات بسیار
باالست و به دلیل وجود مادر و کودک حساسیت
در مورد آن زیاد است بنابراین در رتبههای باالی
شکایات قصور پزشکی قرار دارند و در هفت ماهه
ســال جاری نیز بعد از دندانپزشکی در رتبه دوم
قرار دارد ».به گفته سلحشور باال بودن آمار شکایات
قصور در رشته دندانپزشکی نیز به دلیل باال بودن
میزان هزینههاست و اگر اقدامی درست انجام نشود
بیمار برای جبران هزینه پرداختی اقدام به شکایت
میکند .در مورد جراحی عمومی هم تعداد زیادی
بیماران به این گروه از پزشکان مراجعه میکنند
و به همین دلیل جزء رشتههای پرشکایت است.
مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان همچنین در
خصوص زمان انتظار برای پاسخ دهی به پروندهها
در کمیسیونهای پزشــکی قانونی اظهار داشت:
«تالش ما این اســت که پروندهها حداکثر ظرف
 ۴۵روز کاری پاســخ داده شود ،اما به دلیل کثرت
پروندهها و کمبود نیروی انسانی این زمان بیشتر
شده است ،اما برنامه ریزی این است که این زمان را
به حداقل ممکن کاهش دهیم».
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آنفلوآنزا؛ مدارس کهگیلوی ه و بویراحمد را تعطیل کرد
مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا در مقطع
دوره ابتدایی و پیشدبستانی تعطیل شد .به گزارش خانه ملت غالم محمد زارعی سرپرست
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود :متأسفانه به جز
تعطیلی مدارس ،هیچ اقدام ویژه دیگری در استان برای مهار این بیماری خطرناک صورت
نگرفتهاست.

نقل قول
امکانتحصیل
همزمان با خدمت سربازی

ســردار کمالــی از امــکان
تحصیل همزمان با خدمت
سربازی از بهمن ماه خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،
ســردار «موســی کمالی»
مشــاور عالی و سخنگوی
قرارگاه مرکزی مهارتآموزی کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح با اشــاره به اینکه از بهمنماه
امسال بر اساس توافقاتی که بین این قرارگاه و
دانشگاه جامع علمی و کاربردی و دانشگاه فنی و
حرفهای به امضا رسید ،به سربازان این اجازه داده
شد که در دورههای پودمان و تکدرس این دو
دانشگاه ادامه تحصیل دهند ،اظهار داشت :طبق
قانون ادامه تحصیــل در حین خدمت ممنوع
است؛ اما به جهت اهمیتی که موضوع مهارت
آموزی برای ما دارد بنا داریم اجازه دهیم سربازان
در رشتههای پودمانی ادامه تحصیل دهند .وی
ادامه داد :ادامه تحصیل برای مشموالن دیپلم
و فوق دیپلم و محل تحصیل در دانشــگاههای
جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفهای است و
مسئول اجرای این طرح موسسه عالی آموزشی
علمی و کاربردی نیروی انتظامی است.

ستون سبز
شهردار تهران:

منشاءبوینامطبوعتهران
بررسیمیشود

شــهردار تهران با تاکید بر این که منشــاء
بوی نامطبوع تهران در دست بررسی است،
گفت :قرار است در کمیتهای در استانداری
تهران این مسئله بررســی شود .به گزارش
ایســنا ،پیروز حناچی گفت :در مورد منشاء
بــوی تهران ،تمامــی عوامل موثــر را ابتدا
بایــد جمعآوری کنیــم از جمله جهت باد،
آالیندگیهای شهر تهران و...؛ لذا همکاران در
کمیتهای که قرار شد در استانداری تشکیل
شود ،در حال انجام این کار هستند؛ هر کدام
از ایــن فرضیهها ادلــهای دارد لذا باید ابتدا
اطالعات را جمع آوری و مورد بررســی قرار
دهیم .وی در مورد تاثیر این بوی نامطبوع بر
سالمت شهروندان نیز اظهار کرد :عاملی که
اضافهتر از موارد قبل باشــد و برای سالمتی
زیان آور باشد ،به طور قطع دیده نشده است.

خبر
مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعالم کرد

پرداخت وام ۱۰میلیونی
خریدجهیزیه

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از افزوده شدن
 ۱۸هزار خانوار جدید به مددجویان این کمیته
طی دوسال اخیر خبر داد .به گزارش ایسنا ،سید
ابوالفضل پرپنچی با بیان اینکه مددجویان نباید
دچار چسبندگی به کمیته امداد شوند و باید در
یک فرایند  ۵ساله توانمندسازی از پوشش این
نهاد خارج شوند ،گفت :حدود  ۷۳هزار خانوار
به طور ثابت تحت پوشش کمیته امداد استان
تهرانند و طی دوســال گذشته  ۱۸هزار خانوار
دیگر در قالب تبصره  ۱۴تحت پوشش امداد قرار
گرفتهاند.پرپنچی توضیح داد :در حال حاضر در
بخش توزیع جهیزیه هیچ پشت نوبتی در کمیته
امداد استان تهران نداریم و برای تکمیل و تامین
اقالم نیز کمکهای ویژهای از ســوی خیرین
دریافت کردیم.
در حال حاضر برای این منظور شــش میلیون
تومان کمک نقدی بالعوض و  ۱۰میلیون تومان
وام به افراد متقاضی جهیزیه داده میشود.

آموزش

کتابهایدرسی
تا ۱۴۰۰تغییرنمیکنند

رئیس سازمان پژوهش در واکنش به این سوال
که چرایی جایگزینی اشــعار برخی شــاعران
معاصــر که در چند ســال اخیر به شــهرت
رسیدهاند با اشعار و داستانهای نویسندههای
مطرح کشــور چیســت؟ گفت :ما باید یک
تناســب در نقل مطالب ،اشــعار ،داستانها و
میراث ادبیمان داشــته باشیم .این ترکیب در
شورای برنامهریزی درسی مشخص شده است.
حجتاالســا م و المســلمین علی ذوعلم در
گفتوگو با ایلنا ،درباره حذف یکسری از اشعار
و داســتانهای غنی در کتب درسی توضیح
داد :طی یک ســری مراحل تغییرات در کتب
درسی به طور کل کتاب پیشدانشگاهی حذف
و یک کتابِ جدید دیگر برای پیشدانشگاهی
تدوین شد و این مســئله مربوط به سه سال
قبل است .حجتاالسال م ذوعلم در واکنش به
حذف اشعار نیما یوشیج ،داستان حالج و ...از
کتب درسی گفت :اینها مربوط به کتاب مقطع
پیشدانشگاهی اســت که آن کتاب به کل از
چرخه خارج و کتاب جدیدی جایگزین شد.وی
در ادامه با اشــاره به عدم تغییر کتب درسی تا
ســال  ۱۴۰۰گفت :ما برای سال  ۹۸تغییراتی
در کتب درسی نداشتهایم مگر اعمال یکسری
اصالحات جزئی .همچنین کتب درسی تا سال
 ۱۴۰۰تغییر نخواهد کرد.

گزارش
دستیار معاون رئیس جمهوری
در حقوق شهروندی:

الیحهمحدودسازی
حق طالق مردان،
همچنانسرگرداناست

س جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده رئی 
بــا هدف حمایت از بنیــان خانواده و مقید
و محدودســازی حق طالق از سوی شوهر،
الیحه پیشنهادی اصالح ماده ( )۱۱۳۳قانون
مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق
طالق شــوهر» تدوین و آن را به کمیسیون
لوایــح هیئــت دولت ارجــاع داد تا پس از
بررســیهای الزم بــه قوه قضائیه ارســال
شــود .در این الیحه پیشــنهادی ،شرایط
دوازدهگانــهای برای طالق از ســوی زوج
پیشبینی شده که زوج برای تقاضای طالق
باید بر حسب مورد ،آن را برای دادگاه اثبات
کند .در آخرین جلسه بررسی این الیحه در
کمیســیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ
 ۱۶شهریور ماه  ۱۳۹۸برگزار شد ،با تصمیم
اعضا مقرر شد الیحه مجددا از سوی معاونت
پیشنهاد دهنده با حضور نمایندگان وزارت
دادگســتری ،مطالعه و متن جدید ،تنظیم
و از طریق کمیســیون فوق برای ارجاع به
قوه قضائیه ،به وزارت مذکور ارســال شود.
با گذشــت دو ماه و اصالح الیحه موردنظر،
موضوع در روزهای اخیر دوباره در دســتور
کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون،
ضمن بررســی ابعاد مثبــت و منفی الیحه
پیشــنهادی ،تصمیمگیری به جلســه بعد
موکول شد .در عین حال ،قوه قضائیه مکلف
شــد اطالعات مربوط به پروندههای طالق
در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد
درخواستهای «طالق توافقی» و نیز تعداد
دادخواستهای «طالق بر مبنای درخواست
مرد» و «طالق بر مبنای درخواســت زن»
را به کمیســیون ارائه کنــد .موضوعی که
«شــهناز ســجادی»دســتیار ویژه معاون
رئیس جمهوری در امور حقوق شــهروندی
درباره علت تعلل پیش آمده در بررسی این
الیحه توضیح داد :یکی از راههایی که باعث
کاهش آمار طالق خواهد شد این است که
قانــون را به گونهای اصالح کنیم که طالق،
سهل و آســان نباشــد و حقوق خانواده از
جمله زن ،مرد و به خصوص فرزندان رعایت
شــود؛ چرا که وقتی در قانــون به صراحت
بر اســتحکام خانواده تاکید شــده اســت،
نمیتوانیم با ســهل و آســان کردن طالق،
موجبات فروپاشــی را فراهم کنیم .چنانچه
احتساب حقوق مالی زن در اصالحیه قانون
مدنی در ســال  ،۱۳۹۱اندکی از آمار طالق
کاسته است .به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد:
بر همین اساس تالش کردیم در این الیحه
پیشــنهادی در کنار حفظ حق طالق مرد،
تصمیم بــه طالق از روی هوس ،خشــم و
احساســات را از بین ببریم .در نتیجه بنابر
واقعیتهــای جامعــه ،فقط  ۱۲شــرط را
برای طالق زن از ســوی مرد لحاظ کردیم؛
بحث عدم تمکین ،ناســازگاری ،خشــونت،
بددهنی ،عدم فرزندآوری ،محکومیت بیش
از پنج ســال در زندان به شــرطی که مرد
در ارتکاب جرم مشــارکت نداشــته باشد،
ارتکاب جرائم منافــی عفت ،اعتیاد به مواد
مخــدر و روان گردانهــا و غیره .به طوری
که شــوهر در صورت وجود ایــن موارد از
ســوی زن ،میتواند تقاضــای طالق کند.
سجادی تصریح کرد :در جلسات متعدد در
کمیســیون الیحه دولت بر سر این موضوع
بحث شــد اما متاسفانه کمیسیون لوایح در
مورد حقوق زنان مقداری ســخت برخورد
میکنــد؛ در واقع از همان زمان که معاونت
امور زنان پیشــنهاد این الیحه را ارایه کرد،
در کمیسیون فرعی و سپس در کمیسیون
اصلی و بنا به پیشــنهاد ریاست کمیسیون
اصلی لوایح دولت ،به معاونت حقوقی ارجاع
شد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
هم مورد بحث قــرار گرفت و کارگروهی از
حقوقدانان در همان معاونت تشــکیل شد
که روی این پیشــنهاد کار بیشــتری انجام
شود .دســتیار ویژه معاون رئیس جمهوری
در امور حقوق شــهروندی با اشــاره به این
که با تمام این موارد انجام شده ،کمیسیون
لوایح بررســی آن را بــه بهانههای مختلف
به تعویق میاندازد ،خاطرنشــان کرد :این
الیحه هیچ اشــکال حقوقی یا قانونی ندارد
و از لحاظ شرعی ،سند پشتیبان فقهی هم
به آن اضافه شــده است اما هنوز رفتنش به
مجلس هفتخوانی در پیش دارد .در حالی
که الزمه و یکــی از عوامل مهم در کاهش
طالق و آســیبهای آن ،رفع ستم از زنانی
است که راحت طالق داده میشوند.

