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رئیس پلیس پایتخت:مراعات مردم را بین ساعت  21تا  22میکنیم
در تبصره  ۷آیین نامه دفاتر اســناد رسمی در سال
رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران گفت :طرح سقف درآمدی
جاری توســط رئیس قوه قضائیه ابالغ شــد و آنجا
ی برخی روسا اجرا
در دفاتر اسناد رسمی برای مقابله با زیادهخواه 
گفته شد برای هر دفتر میانگین سال قبل محاسبه
شد.علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتوگو
میشــود و دو برابر آن به عنوان سقف درآمدی هر
با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اجرای طرح سقف درآمدی
دفترخانه مشخص میشود.رئیس کانون سردفتران
در دفترخانهها اظهار کرد :سقف درآمدی برای اولین بار به تصویب
بیان کــرد :برای مثال اگر درآمد تهــران  ۲۰میلیون تومان بوده
رسید ،زیرا در دورههای مختلف با هیئت مدیرههای متعددی روبرو
ســقف دفاتر تهران  ۴۰میلیون تومان خواهد بود و خوشــبختانه
بودیم و مسئوالن دفترهای اسناد رسمی انتظار داشتند تا عدالت
این طرح با اســتقبال خوبی روبرو شده است و میتوان گفت که
درآمدی ایجاد شــود.وی ادامه داد :طرح تعیین ســقف درآمدی

اجتماعی

اکثر سردفتران از این طرح استقبال کردهاند.خندانی
با بیان اینکه اعتقاد داریــم این طرح در زیادهخواهی
برخی از دوستان موثر خواهد بود ،گفت :رفع مشکالت
بســیاری از دوســتان ما به کمک این آییننامه موثر
اســت ،سالهای گذشته برخی دفاتر درآمد بسیار باال
داشتند ،اما عدهای هم بودند که توانایی اداره دفتر خود را نداشتند
و زیانده بودند و امیدواریم که این طرح تا انتها به همین شــکل
ادامه داشته باشد.

نقد سیاست گذاریهای آموزش عالی در حوزه مدیریت نظام دانایی در گفتگوی آفتاب یزد با سید جواد میری

چرا افراد را در جای خود نمیگذاریم؟

آفتاب یزد  -یگانه شــوق الشــعرا :ما در این گفتگوبه بررسی
ساختاری و تخصصی مشکالت و ناکارآمدیهای مربوط به نظام علم و
مجموعه آموزش عالی از نگاه سید جواد میری دانشیار جامعه شناسی
و مطالعات ادیان در پژوهشــکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم
انســانی و مطالعات فرهنگی مبتنی بر تجربه عملی وی در بخشی از
نظام آموزش عالی پرداختیم.
> تامین منفعت عمومی و مصلحت عام

وی در پاســخ به این سوال که « چرا باید به این موضوع پرداخت؟ »
گفــت « :نقد کردن میتواند دالیــل و اهداف متنوعی را دنبال کند.
عدهای نقد میکنند تا صرفا نقد کرده باشند چون میگویند نقد کردن
خوب اســت یا نقد میکنند تا در لوای نقد ،دیگران را تخریب کنند.
گاهی اوقات هم نقد میکنیم تا ساختارها یا نهادهای علمی کشور رشد
و ترقی پیدا کنند یا وقتی به آموزش عالی و وزارت علوم و دستگاههای
زیر مجموعه وزارت علوم نقد میکنیم این نقد موجب میشود نسبت
به موانعی که پیش روی سیاســت گذاریهای علمی در کشور وجود
دارد ،اگر برطرف نمیشوند الاقل یک آگاهی و خود آگاهی پیدا شود.
این نقد قرار است باعث شود افراد بهتر کار کنند ،سازمانها شفافتر
گزارش دهند ،رابطه بین وزارت علوم و اجزایش شفافتر شود و نظارت
علمی به معنای دقیق وجود داشته باشد و یا این که کلیت نظام دانایی
کشــور ذیل مفهوم علم چه سیاست گذاریهایی باید داشته باشد .از
نظر من نقد سیاست گذاریهای آموزش عالی دو هدف بزرگ را باید
دنبال کند .اول به دلیل این که نهاد علم یا سازمان علم یا وزارت علوم
و مجموعه ذیل آن بخشی از اموال عمومی و بدنه عمومی است و اگر
این نهاد دقیق و درست کار کند نفع و سود آن به عموم خواهد رسید و
اگر کژکارکردی یا بدکارکردی داشته باشد لطمات آن کل کشور یعنی
عموم را تحت تاثیر قــرار میدهد پس از این منظر ضرورت دارد که
سیاست گذاریهای آموزش عالی و علم چه در زمینه علوم انسانی چه
سایر علوم ،نقد شوند چرا که بهبود وضعیت آنها میتواند در ساحت
عمومی تاثیر داشته باشد .دوم این که نتیجهای که از نقدهای روش مند،
ساختارمند و کنشــگر محور حاصل میشود میتواند مصلحت عام
را تحــت تاثیر قرار دهد یعنی مثال در وضعیتهای حاد فراگیر مانند
شــیوع یک مریضی بررسی کنیم که آیا زیرساختهای علمی کشور
نمیتواند پاســخگوی نیازهای عموم باشد یا جایی کم کاری صورت
گرفته و در جایی از این ساختار کژکارکردی وجود داشته است و این
اتفاق طی یک فرایند و در مدت زمانی طوالنی افتاده است و این فرایند
طوالنی نیاز به این دارد که نقد شــود و نقد آن اگر بتواند به صورت
ساختاری موجب تغییر و تحوالت و بهبود وضعیت کشور در حوزه علم
شود میتواند مصلحت عام را به دنبال داشته باشد .چرا که علم به مثابه
یک نهاد یکی از مبناییترین مولفههای قدرتمندی و توانمندی و ارتقا
توسعه در کشور است .در نتیجه سیاست گذاریهایی که نسبت به این
نهاد اتخاذ میشود اگر مبتنی بر عقالنیتی باشد که مصلحت عام را در
نظر بگیرد و توسعه محور باشد باعث میشود کشور در موقعیتهای
حساس از مشکالت و سختیها و دشواریها گذر کند» .

تخصصی داشتیم و نهادهای باال دستی هم بر اساس همین گزارشات
و این معیارها ،عملکردها را مورد بررسی قرار میدهند اما در واقعیت
وقتی ارتباط این عملکردها را با مســائل جامعه در ســه سطح ملی،
منطقهای و جهانی مورد سنجش قرار میدهیم متوجه میشویم که
مثال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کجای این جهان و
در چه سطحی قرار گرفته است .یکی از نکات بسیار مهم این است که
چقدر گفتمانها و نظرات ما در سطح جهانی میتواند انعکاس داشته
باشد و چگونه میتوانیم این انعکاس را بسنجیم .این جایگاه را بر اساس
آن گزارشاتی که توضیح داده شد نمیتوانیم مورد سنجش قرار دهیم.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بزرگترین پژوهشگاه علوم
انسانی و علوم اجتماعی ایران است که بسیاری از پژوهشگاههای دیگر
باید در مقایســه با آن مورد سنجش قرار گیرند یعنی این پژوهشگاه
باید معیار و تراز باشــد و بر اساس آن سایر پژوهشگاهها را بسنجیم.
حال پرسش این است که آیا اینطور هست یا خیر؟ و اگر نیست علت
آن چیست؟ آیا مشــکل افرادی است که در آن جا مشغول به کارند
یا نوع مدیریت نظام دانایی اســت که منجر به این برونداد میشود.
حال اگر آمــوزش عالی را یک کل در نظر بگیریم برای فهم این کل
میتوانیم یک جزء آن را برش دهیم و از بررسی و تحلیل این جزء به
فهم نظام آموزش عالی برسیم .با مطالعه یک جزء میتوانیم به برخی
حقایق و رخدادها و وقایع دست پیدا کنیم .از مطالعه کژکارکردیها
و ناکارآمدیهای جزئی از یک مجموعه میتوانیم نسبت به بخشی از
نارساییهای آن نظام پی ببریم».

> از خود تعریف کردن هنر نیست

> پافشاری بر رویهها ،ساختارها و افراد اشتباه

آیا این نقد صرفا یک نوع اعالم عدم نارضایتی است؟
وی ادامــه داد «:وقتی ما در مــورد آموزش عالی صحبت میکنیم و
تصمیماتی که در باالترین ســطوح تصمیمگیری کشــور در حوزه
سیاســت گذاریهای علمی مثال در وزارت علوم گرفته میشــود و
تسری پیدا میکند و وارد دانشگاهها میشود و سپس توسط مدیریت
دانشگاهها اعمال میشود ،این سوال پیش میآید که تصمیماتی که
گرفته میشود مثال پس از گذشت پنج سال آیا باعث ارتقا این مجموعه
شــده یا باعث رکود آن یا باعث کاهش توانمندی این مجموعه شده
است؟ به عبارت دیگر نســبت بین این نتایج و آن تصمیمات کالن
چیست؟ پس در ابتدا باید بتوانیم حرکات ،رویهها ،روشها و سیاست
گذاریها را درک کنیم و ســپس استنباط کنیم که این تصمیمات
چه وضعیتی را رقم خواهند زد و چه مشــکلی را حل خواهند کرد و
یا بررسی کنیم که قدرت تاثیر نهادی مانند پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی در سطح ملی ،منطقهای و جهانی چه میزان است.
گاهی اوقات مدیران مراکز علمی تالش میکنند گزارشهایی را برای
روسای اجرایی خودشان تهیه کنند مثال در پژوهشگاه علوم انسانی هر
ساله بیالن کار داده میشود که مثال امسال ما فالن مقدار طرح انجام
دادیم یا فالن تعداد سخنرانی برگزار کردیم و یا فالن میزان نشستهای

= ســید جواد میری :چرا باید کســی
که نســبتی با علوم اجتماعی نــدارد را
در ریاســت علوم اجتماعی قرار دهیم و
حتی او را حمایت کنیم و بعد کسانی که
ربط ساختاری و ســازمانی ندارند را در
غیر جای خودشــان قرار دهیم .با این کار هم به خود این
افراد ظلم کردهایم و هم به ساختار علم بیاعتنایی کردهایم.
این کژکارکردیها و عدم مدیریت درست و ساختارمند
باعث میشود کنشگریها هم نادرست باشند و نو عی نفاق
سیستماتیکشکلبگیرد

این جامعه شــناس در ادامه گفت« :یک نوع بیفکری در ســازمان
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به صورت نهادینه شده
وجود دارد .این بیفکری در راســتای وظیفه جامعه شناس مبنی بر
رویت پذیر و روایت پذیر کردن پدیدهها و بررسی پیوند آن با البیهای
قدرت در ساختار آموزش عالی قابل نشان دادن است .وقتی از منظر
جامعه شناسی معرفت به این مسئله میپردازیم میپرسیم چرا برخی
از کژکارکردیها در سازمان علم وجود دارد؟ دو حالت دارد یکی اینکه
نیروهایی که جذب شدهاند توانمندی و شایستگی الزم را نداشته باشند
و در صورت عدم وجود این مشکل ،مدیریت ساختار علم را باید مورد
بررســی قرار دهیم .نکته اینجاست که چرا در وزارت علوم نسبت به
افــرادی که کژکارکردی دارند یا فهمی از مدیریت نظام دانایی ندارند
اصرار زیادی وجود دارد و به هر طریقی باید در پســتهای مدیریتی
قرار بگیرند .مثال من در پژوهشکده مطالعات اجتماعی مشغول هستم.
مطالعات اجتماعی مفهومی است که برآمده از تقسیمبندی علوم است.
در تقسیمبندی علوم ،علوم اجتماعی زیرشاخههایی دارد ،مثال جامعه
شناسی و مردم شناسی از رشتههای مرتبط به علوم اجتماعی است.
تفکیک و تقسیمبندی علم و ساحات معرفت مبتنی بر یک منطقی
اســت که وقتی این تفکیک را در پژوهشگاه علوم انسانی و مشخصا

معاون پلیس فتا:

سایتهایهمسریابیوصیغهیابی
مجوز فعالیت ندارند

معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجــا با بیان اینکه
سایتهای همسریابی و صیغه یابی بستری برای
کالهبرداریهای یک میلیارد تومانی شده ،گفت:
تا کنون ،هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت
این سایتها و کانالها صادر نشده است.به گزارش
ایرنــا از پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ رامین
پاشایی افزود :بر اساس تجزیه و تحلیل پروندهها و
شکوائیههای قضائی به پلیس فتا ،همه روزه شاهد
دریافت پروندههای متعدد کالهبرداریهای مالی
بالغ بر یک میلیارد تومان و یا سایر تهدیدات در
حوزهمراجعهبهسایتهایهمسریابیوصیغهیابی
که عمدتا در پیام رســانهای غیر بومی فعالیت
میکنند ،از شهروندان هستیم.وی با بیان اینکه در
بند «ث» ماده یک آئین نامه ساماندهی و اعتبار

بخشی مراکز مشاوره ،در راستای ماده  43قانون
برنامهپنجمباموضوع«دریافتخدماتمشاورهای»
صرفا مبحث ازدواج و تحکیم خانواده به صورت
حضوری و غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته،
بیان داشت :تا کنون هیچ گونه مجوز قانونی مبنی
بر فعالیت این سایتها و کانالها از سوی مراجع
ذی صالح در «وزارت ورزش و جوانان» به عنوان
متولی قانونی این موضوع صادر نشــده اســت.
با توجه به فعالیت غیرقانونی سایتهای همسر
یابــی و صیغه یابــی در فضای مجــازی که در
اکثــر مواقع باعث تحمیل خســارتهای مالی،
کالهبرداری و اخاذی از مراجعهکنندگان میشود،
موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناســان
پلیس فتا قرار دارد.

> سرکوب علوم اجتماعی نمونهای قابل تعمیم

پرسش اینجاســت که آیا این نشان از یک نوع بیفکری
سازمان یافته در نهاد سیاست گذاریهای علمی کشور است یا
نه یک اتفاق است که مثال فقط در مورد مدیریت پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی صدق میکند؟
او در پاســخ به این سوال گفت «:جالب است که بسیاری از مدیرانی
که در حوزه علم مشغول به کار و مدیریت سازمانها هستند خودشان
جزئی از نهادهای سیاســتگذار هم هستند .در تمامی نهادهایی که
باالدست پژوهشگاه علوم انســانی یا باالدست نهادهای دانشگاهی و
آکادمیک هستند این افراد که دقیقا کژکارکرد هستند باالترین نفوذ
ســازمانی را دارند و این مسئله باعث میشود در شدیدترین شرایط
سخت کشــور که اتفاقا علم و افرادی که میتوانند خالقیت به خرج
بدهند و گرههای مختلفی که در حوزههای مختلف سیاست گذاریها
در کشــور وجود دارد باز کنند ،این نهادهای باالدســتی و کنشگران
باالدستی باعث شدهاند نهاد علم دائما در یک جنگ تمام عیار داخلی
درگیر شود و اتفاقا مسئولیت این امر از منظر نهادی متوجه مدیریت
دانشگاهها و مشخصا پژوهشگاه علوم انسانی و از آن باالتر متوجه وزیر
علوم اســت و البیهایی که در کنار وزیر علــوم قرار گرفتهاند و به او
مشورت نادرست میدهند و وزیر نمیتواند فهمی دقیق و بالواسطه از
وضعیت نهادهایی که زیرمجموع ه وزارتخانه هستند داشته باشد چون
گزارشات را همان افرادی تهیه میکنند که کژکارکرد هستند و این
چرخه بسته دائما در حال بازتولید شدن است .رویت پذیر و روایت پذیر
کردن بیفکری در آموزش عالی از وظایف مهم جامعه شناس معرفت
علم اســت و میتوان گفت که ما با یک بیفکری یعنی عدم انسجام
بین اجزا در پیکر آموزش عالی روبه رو هستیم و برای نمونه من برشی
زدم که آن برش پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که
دقیقا یکی از اصول مهمی که در تقسیمبندی علوم که در حوزه علوم
اجتماعی وجود دارد را به انحاء مختلف در هشت سال اخیر سرکوب
کرده است ،مثال مدیریت سازمان را در اختیار افرادی قرار داده است که
هیچ ربطی به علوم اجتماعی ندارند ولی باالترین نقش را در سرکوب
علوم اجتماعی در ایران داشــتهاند و همه اینها ذیل مدیریت افرادی
قرار گرفته است که وزیر علوم آنها را تایید کرده است .پرسش نهایی
این است که این بیالتفاتی نهادینه شده از کجا سرچشمه میگیرد؟
چرا باید کســی که نسبتی با علوم اجتماعی ندارد را در ریاست علوم
اجتماعی قرار دهیم و حتی او را حمایت کنیم و بعد کسانی که ربط
ساختاری و سازمانی ندارند را در غیر جای خودشان قرار دهیم .با این
کار هم به خود این افراد ظلم کردهایم و هم به ساختار علم بیاعتنایی
کردهایم .این کژکارکردیها و عدم مدیریت درست و ساختارمند باعث
میشود کنشگریها هم نادرست باشند و نو عی نفاق سیستماتیک
شکل بگیرد و افراد به جای این که هم افزایی کنند دائم در حال حذف
یکدیگر خواهند بود» .
رئیس کمیته بودجه شورای شهر

لزوم بهره مندی آتش نشانان تهران
از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

رئیس کمیته بودجه شــورای شهر بر لزوم بهره
منــدی آتش نشــانان از مزایای بازنشســتگی
کارهای ســخت و زیانآور تاکید کرد.به گزارش
ایســنا ،مجید فراهانی در تذکر پیش از دستور
خود در جلســه دیروز شــورای شــهر تهران با
اشاره به سالگرد حادثه پالسکو گفت :ایمنی یک
نیاز ضروری برای زندگی اســت و در این مسیر
آتشنشــانان حافظان ایمنی شــهر و قهرمانان
نجات زندگی شــهروندان هستند که در مسیر
انجام وظیفه ،ایثارگریهای فراموش ناشدنی شان
همیشــه در خاطرهها ماندگار اســت و همه ما
یکی از جلوههای ایثار آتش نشانان قهرمان را در
پالســکو دیدیم و بر ما الزم است تا با استفاده
ازظرفیتهای قانونی موجود و نظارت بر اجرای

وجود  1/5میلیون بیکار و شبه بیکار نیازمند در کشور

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اعالم اینکه  ۱.۵میلیون نفر
نیازمند بیکار و شبه بیکار در کشور وجود دارد ،گفت :پیشنهاد کمیته
امداد برای ســال  ۱۴۰۰در حوزه اشتغال محرومان ،ایجاد  ۳۰۰هزار
فرصت شغلی جدید است که نیازمند  ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیالت
قرضالحســنه خواهد بود ،اما دولت در الیحه بودجه  ۶۱۰۰میلیارد
تومان در نظر گرفته است؛ این درحالیست که هزینههای ایجاد کسب
و کار افزایش یافته و از ســوی دیگر ما به دنبال ایجاد تعداد بیشتری
فرصت شغلی هستیم .حجت اهلل عبدالملکی در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه کمیته امداد براساس اساسنامهای که رهبر معظم انقالب
در سال  ۱۳۹۴ابالغ کردند ،به نوعی مسئولیت فقرا را بر عهده دارد و

پژوهشکده مطالعات اجتماعی بررسی کنیم متوجه میشویم که اساسا
ساختار علم به بازیچه گرفته شده است ،مثال مدیریت بر عهده کسی
است که زبان عربی ،فلسفه اسالمی ،فلسفله غرب یا مدیریت خوانده
اســت .همه این رشتهها در حوزه علوم انسانی اهمیت خاص خود را
دارند ولی جای اینها از نظر تقسیمبندی علوم در داخل علوم اجتماعی
نیســت و ربطی به جامعه شناسی و مردم شناسی ندارند .جالب این
است که با آگاهی به این مسئله مدیریت سازمان علم در پژوهشگاه که
ذیل وزارت علوم قرار دارد اصرار شــدید دارد که بر این راه غلطی که
پیش گرفته است پا فشاری کند .وقتی هم از منظر علمی ،هم از منظر
مدیریت ســازمان علم و هم از نظر فهم متعارف میدانیم غلط است
چه اصراری اســت که بر راه غلط هزینههای بیاندازهای از بیتالمال
و از منافع عمومی خرج شــود و ســازمان علم را به هم بریزیم؟! این
مورد تنها نمونه نیســت ،این موضوع در مورد بسیاری از ساختارهای
وزارت علوم و مدیریت آموزش عالی قابل تعمیم است .البیهایی وجود
دارند که تالش میکنند اساســا به منطق تفکیک علوم پشت کنند.
آن موقع اســت که متوجه میشویم این بحث فقط یک بحث فردی
و سلیقهای نیست بلکه عقبهای ذهنی دارد و این رویهها ساختارمند
شده است و این ساختارها به جای این که در خدمت کنشگری اعضای
هیئت علمی قرار بگیرد و باعث شود سازمان علم توانمند شود دقیقا در
جهت عکس نتیجه میدهد و باعث میشود افراد حس تعلق سازمانی
و قدرت توانمندی خود را از دست بدهند یا این توان هرز برود ولی آن
روشها و رویههای نادرست تغییر نمیکنند» .

باید به این موضوع رسیدگی کند ،گفت :براساس برآوردها  ۱.۵میلیون
نفر نیازمند بیکار و شــبه بیکار در کشور وجود دارد .در واقع از میان
 ۴.۵میلیون نفر جمعیت بیکار و شبه بیکار در کشور ۱.۵ ،میلیون نفر
آنها نیازمند هستند که باید برای آنها ایجاد اشتغال صورت گیرد.بنابر
اعالم عبدالملکی ،از میان این  ۱.۵میلیون نفر جمعیت بیکار نیازمند
در کشــور ۹۵۰ ،هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند و ۵۵۰
هزار نفر از آنها نیز نیازمندانی هستند که تحت حمایت نیستند ،اما
حوزه مددکاری امداد آنها را نیازمند تشــخیص میدهد و میبایست
در قالب مددجویان تک خدمتی تحت برنامه توانمندسازی قرار گیرند.
ســال  ۱۳۹۹برای ایجاد  ۲۰۰هزار فرصت شغلی برنامهریزی شد که

مصوبات شورا ،زمینههای تکریم و حل مشکالت
این عزیزان را فراهم کنیم.وی در این باره اضافه
کــرد :برابر «بند الف تبصــره دو ماده  ۷۶قانون
تامین اجتماعی» و«استفساریه مجلس شورای
اسالمی» آتش نشانان به علت ماهیت سخت و
زیانآور بودن شغل با مشمولین قانون کار ،مشابه
و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداریها)
به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این
قانون براساس اجزای  ۴و  ۶بند ب همین تبصره،
مکلف به پرداخت چهار درصد مابه التفاوت حق
بیمه مشاغل سخت و زیانآور به سازمان تامین
اجتماعی هستند تا زمینه بهره مندی آتشنشانان
عزیــز از مزایــای مشــاغل ســخت و زیانآور
فراهم شود.

تاکنون  ۷۵درصد از آن محقق شده (یعنی  ۱۵۰هزار شغل مستقیم و
مستقر) و امید است که تا پایان سال بتوانیم  ۱۰۰درصد هدفگذاری را
محقق کنیم.برای سال  ۱۴۰۰نیز منوط بر اینکه دولت درخواستهای
کمیته امداد را در الیحه بودجه رعایت کند و منابع در اختیار قرار گیرد،
ایجاد  ۳۰۰هزار فرصت شغلی را در برنامه خود داریم .این موضوع به
این وابسته است که دولت عزم این را داشته باشد تا این اتفاق رخ دهد
البته این را هم باید مدنظر داشت که این درخواست ما برای دولت بار
مالی ندارد.عبدالملکی با اشاره به ردیف بودجه کمیته امداد برای حوزه
کســب و کار محرومان در سال  ۱۴۰۰نیز افزود :میزان ردیف بودجه
کمیته امداد برای حوزه کســب و کار نسبت به سال گذشته افزایش
یافته است اما این رقم نمیتواند کفاف هزینهها را دهد.
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اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد ،تکلیف چیست؟

زوج میتواند پرداخت مهریه را بصورت اقســاطی انجام دهد اما اگر انجام این کار میسر
نباشد میتوان از راههای قانونی وارد عمل شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،گاهی اوقات به
دلیل هزینه باالی مهریه و ناتوانی مالی ،زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد که در
این صورت باید پرداخت مهریه به صورت اقساطی انجام شود.برای تقسیط مهریه ،بر اساس
تبصره  ۲ماده  ۱۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،زوج میتواند دادخواست تعدیل
اقساط را به دادگاه تقدیم کند.

کرونا خبر
جهان

=تعداد مبتالیان ۹۶ :میلیون و  ۱۰هزار
و  ۳۶نفر
=تعداد فوتی ها :دو میلیون و  ۴۹هزار
و  ۳۵۲نفر
=تعداد بهبود یافتــگان ۶۸ :میلیون و
 ۶۵۴هزار و  ۸۲۶نفر
ایران

=تعداد مبتالیــان :یک میلیون و ۳۴۲
هزار و  ۱۳۴نفر
=تعداد فوتی ها 56 :هزار و  973نفر
=تعداد مبتالیان دیروز 5 :هزار و  917نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 87 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان ۲۴ :میلیون و  ۶۲۶هزار
و  ۳۷۶نفر
=تعداد فوتی ها ۴۰۸ :هزار و  ۶۲۰نفر

مکث

سفرهای نوروزی
محدود میشود؟

ســتاد کرونا تبلیغ ســفر برای نوروز ۱۴۰۰
را ممنوع کرده اســت ،حاال انگشــت اتهام به
ســمت مردم نشانه رفته و هشــدار داده شده
که اگر ســفرهای زمستانیشان مخاطرهآمیز
و پیک چهارم ســختتر شــود ،ممنوعیتها
و محدودیتهــا بــرای ســفرهای نــوروزی
برمیگردد.بــه گزارش ایســنا ،منع تردد بین
شهری از  ۲۰دیماه برداشته شد .ستاد کرونا
اعالم کرد ممنوعیت و جریمههای تردد فقط
بین شــهرهای زرد و نارنجی برقرار است ،اما
بعد از گذشــت یک هفته ستاد کرونا گزارش
کرد ســفرهای مردم به شمال و جنوب کشور
نگرانکننده شــده است.علیرضا زالی ـ رئیس
ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ـ گفت:
در روزهای گذشــته با توجه به حجم گسترده
خروجیهای تهــران و همچنین ورود بیش از
 ۵۰هزار نفر به جزیرهای کوچک و مسافرت به
شهرهای قرمز ممکن است با بازگشت به تهران
فرمهای جدیدی از بیماری را شــاهد باشیم.
سعید نمکی ـ وزیر بهداشت ـ نیز اظهار کرد:
عادیپنداری در شرایطی که سیستم بهداشت
و درمان به صورت شــبانهروزی نهایت تالش
خــود را کرده تا آمار ابتــا و فوتیها را پایین
بیاورد ،قطعا دوباره ما را به شــرایط خطرناک
همهگیری کرونا بازمیگرداند .علیرضا رئیسی
ـ سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ـ پس
از جلسه روز شــنبه این ستاد در  ۲۷دیماه،
نسبت به وضعیت استانهای مازندران ،گیالن
و گلستان ابراز نگرانی کرد و گفت که در چند
روز گذشــته در برخی نقاط کشور شاهد عدم
رعایت پروتکلها بودیم .مسافرتهایی به جنوب
به ویژه قشم صورت گرفته و مسافرتهای زیادی
به سمت شــمال داشتیم .هشدار بسیار جدی
اســت که اگر رعایتها ضعیف شود متاسفانه
موج چهارم میتواند اواخر بهمن و اوایل اسفند
شــکل بگیرد و هر موجی شــکل بگیرد برابر
 ۸تا ۱۰هزار فوت بیشــتر اســت.معاون وزیر
بهداشت تاکید کرد که اگر در منطقهای اعالم
میشود وضعیت کمخطر شــده به معنای از
بین رفتن ویروس یا ضعیف شــدن آن نیست
که بار ســفر را ببندیم .اگر این اتفاق بیفتد با
توجه به اینکه تجربه اردیبهشــت و خرداد و
تیر را داشتیم و ممکن است پیک سهمگینی
تکرار شود ،به همین دلیل درخواست میکنیم
مردم این هشدار را جدی بگیرند که اگر رعایت
نکنیم متاســفانه موج چهارم شــکل خواهد
گرفت و دوباره محدودیتها اواخر اســفند و
تعطیالت عید نوروز برخواهد گشت.از ابتدای
کرونــا و همزمان با محــدود و ممنوع کردن
سفرها این ســوال مطرح بود که آیا سیاست
تحدید و تعطیلی به تنهایی برای کنترل کرونا
و مدیریت سفر در وضع موجود کافی است ،آیا
نباید نظارت قویتر شود؟

واکسن

روندناعادالنهتوزیع
واکسن کرونا در دنیا
شکست اخالقی فاجعهبار

سازمان نظام پزشکی سخنان دبیرکل سازمان
بهداشــت جهانی درباره روند ناعادالنه توزیع
واکســنهای معتبر کرونا را توئیــت کرد.به
گزارش ایرنا ،ســازمان نظام پزشکی با بازنشر
ســخنان تــدروس آدانوم دبیر کل ســازمان
بهداشت جهانی ،از روند ناعادالنه توزیع واکسن
کرونــا در جهان خبر داد«.دبیرکل ســازمان
جهانی بهداشــت :در کل کشورهای کمدرآمد
دنیا تاکنون تنها « ۲۵دوز» واکسن کرونا تزریق
شده است.
این در مقابل آمار  ۳۹میلیونی واکســنی که
در کشــورهای ثروتمند تزریق شده ،جهان را
بار»
در آستانه یک «شکســت اخالقی فاجعه 
قرار داده است».ســازمان بهداشــت جهانی
تاکنون فقط ســه واکســن فایزر  -بیوان تک
محصول مشترک آلمان و آمریکا ،واکسن مدرنا
آمریکا و واکسن آکسفورد -آسترازنکا محصول
مشترک سوئد و انگلیس را تایید کرده است.

گزارش کوتاه

«تغییراتاقلیمی»
عاملمهمآتشسوزیزمستانه  
جنگلهایشمالکشور

در پی وقوع آتشســوزیهای متعدد در نقاط
مختلف جنگلهای هیرکانی در اســتانهای
گیالن ،گلســتان و بخشهایــی از جمهوری
آذربایجان ،دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع
زیستی کشور با اشاره به جابهجایی زمانی در
وقوع آتشسوزیهای طبیعی در شمال کشور
گفت :وقوع آتشسوزی در فصل پاییز معمول
اســت و رخداد آن در فصل زمستان نشان از
تغییــرات اقلیمی دارد.هــادی کیادلیری در
گفتگو با ایسنا ،ضمن اشاره به اینکه معموال در
فصل پاییز و همزمان با خزان درختان و کاهش
رطوبت هوا آتشســوزی بهصورت طبیعی در
شمال کشــور رخ میدهد ،اظهار کرد :اکنون
شــاهد جابهجایی زمان وقوع و افزایش شدت
و حدت آتشســوزیها در جنگلهای شمال
کشــور نسبت به گذشته هستیم که تا حدی
نشــان از غیرطبیعی بودن این آتشسوزیها
دارد .یکی از عوامل تاثیرگذار در این جابهجایی
زمانی و مکانی میتواند تغییرات اقلیمی باشد.
یکی از نشانههای تغییرات اقلیمی نوسانات دما
در فصل زمستان است که برخی روزها بسیار
سرد و برخی روزهای دیگر با افزایش دما مواجه
میشــویم همچنین تغییرات اقلیمی باعث
جابهجایی فصلها میشــود و در بلند مدت
میتواند موجب کاهش رطوبت در محیطهای
طبیعی مانند شمال کشور شود.رطوبت موجود
در جنگلهای هیرکانی میتواند تا حد زیادی
مانع از گســترش آتشسوزیها شــود اما با
کاهش این رطوبــت میتوان پیشبینی کرد
که در آینده وسعت آتشسوزیها افزایش پیدا
خواهد کرد.دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع
زیستی کشــور درباره علت تاخیر در اطفای
حریق جنگلهای شمال کشــور اظهار کرد:
به گفته ســازمان جنگلها  ۹۰تا  ۹۵درصد
آتشسوزی در جنگلها و مراتع ناشی از عوامل
انسانی است .بر فرض پذیرش صحت این آمار،
یکی از دالیل تاخیر در اطفای حریق جنگلها
این اســت که بهلحاظ علمی نمیتوان مکانی
که فردی قرار اســت در آن آتشی روشن کرد
را پیشبینی و مشخص کرد.ما زمانی اقدام به
کاری میکنیم که با بحران مواجه میشــویم
یعنی نحوه مدیریت ما در کشور مدیریت حین
بحران اســت که این الگوی مدیریت در حوزه
محیط زیست و منابع طبیعی پاسخگو نیست.
به گفته وی یکی از دالیلی که بیشتر مواقع در
مواجهه با حریق جنگلها شکست خوردهایم
این اســت که در پیشبینی و پیشــگیری از
وقوع آتشســوزیها موفق عمل نکردهایم و
مدیریت ریسک نداشتهایم همچنین زمانیکه
آتشســوزی در منابع طبیعــی رخ میدهد
صحبتهای گذرا و نمادینی درباره لزوم ارتقای
آموزش و ترویج آگاهی در این زمینه به گوش
میرســد اما در عمل آموزش و ترویج آگاهی
در این زمینه به حــد کافی اتفاق نمیافتد.با
توجه به آمار اعالم شده از سوی سازمانهای
متولی مبنی بر اینکه بیشتر آتشسوزیهایی
که در منابــع طبیعی رخ میدهد ناشــی از
عوامل انســانی اســت ،الزم اســت در کنار
آموزش و افزایش آگاهی به شناســایی انگیزه
ایجاد آتشسوزیها نیز پرداخته شود تا بتوان
براساس الگوی رفتاری جامعه آتشسوزیهای
احتمالی را پیشبینــی و نیازها و انگیزههای
جوامع محلی را مرتفع کرد .کیادلیری درباره
پیامد آتشســوزی در جنگلهای هیرکانی با
بیان اینکه پیامدها بستگی به وسعت ،شدت
و حــدت آتشســوزیها دارد ،اظهــار کرد:
مطالعات نشان داده که اکوسیستم جنگلهای
هیرکانی فعــا توانایی احیای خــود را دارد
و میتواند خســارات ناشــی از آتشسوزیها
را در بلنــد مدت جبران کند اما مســئله این
اســت که چالشهای متعددی طی ســالیان
گذشــته متوجه ایــن جنگلهای بــا ارزش
بوده بنابراین کوچکترین چالش جدیدی که
به این جنگلها اضافه شــود میتواند به یک
ابر چالش تبدیل شود و توانایی اکوسیستم را در
بازیابــی و احیای خود از بیــن ببرد.وی ادامه
داد :افزایش تعداد و وسعت آتشسوزیها نیز
میتواند توانایی اکوسیستم را برای احیای خود
از بین ببرد که افزایش این روند طی ســالیان
گذشته نگرانکننده است همچنین اکوسیستم
نمیتواند بهراحتی خود را با جابه جایی زمان
آتشســوزیها تطبیق دهد و ذخایر خود را
بازیابی کند.علیرغم ارزش بســیار زیادی که
جنگلهای هیرکانی و اکوسیســتمهای آن
دارد اما از سطح کمی برخوردار است و وسعت
آن نســبت به مساحت کشور بسیار کم است
بنابراین هر درختی که در این جنگلها از بین
برود حائز اهمیت اســت و خسارت محسوب
میشود.آتشســوزی گسترده در جنگلهای
هیرکانی جمهوری آذربایجان هم مرز با ایران
از شامگاه روز یکشنبه ( ۲۱دیماه) آغاز شد و
روز دوشنبه و سهشنبه هفته گذشته فروکش
کرد .بار دیگر روز چهارشنبه ( ۲۴دی )شعلهور
شد .زبانههای آتش در کشور همسایه شمالی
ایران ،ابتدا از مناطــق هم مرز با جنگلهای
هیرکانــی روســتای بهارســتان در حــوزه
پایین دست حیران شهرســتان مرزی بندر
آستارا آغاز شد و به کل نوار مرزی سرایت کرد.

