اخبار

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد ؛

اصالح قانون فرزندخواندگی در دستور کار بهزیستی

گالیه رئیس پلیس تهران از فک پلمپ
 ۲۱منزل پالک قرمز

ریی��س پلیس پایتخ��ت با گالی��ه از فک
پلم��پ  ۲۱خانه پ�لاک قرم��ز در مناطق
ش��وش ،مولوی و هرندی گف��ت :برخی از
این خانهه��ا کامال متروکه ب��وده و قابلیت
س��کونت ندارن��د ،ل��ذا الزم اس��ت هم��ه
دس��تگاهها با پلیس همکاری کنند.س��ردار
حس��ین رحیمی در گفتوگو ب��ا ایلنا درباره
فک پلم��پ برخی خانههای پالک قرمز در
محله ش��وش ،مولوی و هرندی گفت21 :
خانه در محله شوش ،مولوی و هرندی فک
پلمپ شدهاند در جلساتی که با دادستان کل
داش��تیم ،موضوع فک پلم��پ این منازل را
مط��رح کردیم.رییس پلی��س تهران بزرگ
خاطرنش��ان کرد :اکثر ای��ن خانهها متروکه
هس��تند و برخ��ی از ای��ن من��ازل قابلیت
س��کونت را نیز ندارند .طبیعتا انتظار ما این
اس��ت که با توجه به اینک��ه کمتر از  ۶ماه
از اجرای طرح پاکس��ازی محالت ش��وش
مولوی و هرندی می گذرد ،همه دستگاهها
کمک کرده تا این منطقه از لوث وجود این
افراد .به طور کامل پاک شود.سردار رحیمی
خاطرنشان کرد :متاس��فانه معتادان و خرده
فروشان مواد مخدر هنوز هم در این منطقه
امیدشان قطع نشده و تصور می کنند هنوز
می توانند در این محل باشند از سوی دیگر
نیز م��ردم اطمینان کامل را ندارند که دیگر
فعالیت خردهفروشان در این منطقه به پایان
رس��یده و هر بار که ب��رای بازدید میرویم،
از م��ا می پرس��ند مطمئن هس��تید که این
وضعیت ادامه پیدا می کند ،لذا الزم اس��ت
که همه دستگاهها همکاری کنند.وی ادامه
داد :متاسفانه هنوز از سوی شهرداری برای
تعیینتکلی��ف و تخری��ب برخ��ی خانهها و
بازسازی معابر اقدامی نشده است.
تشکیل کمیته ویژه پیشگیری
از منفی شدن رشد جمعیت

وزیر بهداشت در نامه ای ،به روسای دانشگاه
ها و دانش��کده های علوم پزش��کی سراسر
کش��ور ،تش��کیل کمیته ویژه پیشگیری از
منفی شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور را
ابالغ کرد .به گزارش مهر ،سعید نمکی ،در
این نامه آورده است :پیرو نشست ها و بحث
های متعدد ،آهنگ رش��د جمعیت کشور به
خص��وص در س��ال های آتی م��ی تواند از
م��وارد نگران کننده در راس��تای تمایل این
رشد به س��مت منفی شدن باشد که عالوه
بر تاکید رهبری ،مورد توجه و مطالبه دیگر
دلسوزان کشور نیز هست.متاسفانه به رغم
دس��تورالعمل ابالغی از س��وی معاون اول
رئیس جمهور که در آن س��هم دستگاه ها و
نوع فعالیت شان قید شده است موارد مذکور
م��ورد پیگیری دقیق ق��رار نگرفته که الزم
است با تش��کیل کمیته ای ویژه موارد ذیل
پیگیری ،رصد و ماهیانه گزارش شود.

سالمت
تمهیداتی برای افزایش سطح سالمت
روان در جامعه

رئی��س انجمن علمی روانپزش��کان ایران با
اش��اره به ش��یوع  ۱۲.۵درصدی افسردگی
در جامع��ه گفت :دو س��وم این اف��راد افکار
خودکش��ی دارن��د و  ۱۵درصد آنه��ا اقدام
به خودکش��ی میکنند بنابراین پیش��گیری
و درمان ای��ن بیماری بس��یار حائز اهمیت
اس��ت.به گزارش دبیرخان��ه انجمن علمی
روانپزش��کان ایران دکتر مریم رسولیان در
آس��تانه برگزاری سی و شش��مین همایش
ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران اظهار
داشت :این کنگره از  ۲۳مهرماه سال جاری
به م��دت چهار روز در س��الن همایشهای
رازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته
برگزار میش��ود.وی یکی از اهداف انجمن
علمی روانپزش��کان ایران را افزایش س��واد
س�لامت روان جامعه برشمرد و گفت :طی
دو سال گذشته برنامههای متمرکزی در این
زمینه انجام گرفته و سایتی با هدف آموزش
عمومی و ارتقای س��واد س�لامت روان در
حال راهاندازی اس��ت .ت�لاش میکنیم که
قب��ل از برگزاری همای��ش رونمایی از این
سایت انجام گیرد.رسولیان با اشاره به اینکه
کمپین پیش��گیری و مقابله با افسردگی نیز
در حال راهاندازی اس��ت افزود :افس��ردگی
یکی از بیماریهای شایع در حوزه سالمت
روان به ش��مار میرود ک��ه در صورت عدم
توجه به آن میتواند تاثیرات منفی در زندگی
افراد برجای گذارد .رسولیان گفت :بر همین
اس��اس کمپینی برای مقابله و پیشگیری با
افس��ردگی در جهت افزایش بهبود سالمتی
جامعه در حال تشکیل است ،البته باید توجه
داش��ت که موضوع غمگین شدن با بیماری
افسردگی متفاوت بوده چراکه غمگین شدن
و یا تجربه حس غم مسئلهای فراگیر است
و هم��هی اف��راد در برابر مش��کالت ،خلق
افسرده را تجربه میکنند و اگر چنین نباشد
غیر طبیعی است.

رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور از اصالح
قان��ون فرزندخواندگی خب��ر داد و گفت۲۶ :
هزار کودک بدسرپرست و بی سرپرست تحت
پوشش بهزیستی قرار دارند که  ۱۰هزار نفر از
این تعداد در مراکز شبه خانواده و  ۱۶هزار نفر

در خانواده های جایگزین نگهداری میشوند.
وحید قبادی دانا در گفتوگو با تسنیم با اشاره
به اینکه مس��تمری  178هزار خانوادر هفته
پیش بر اس��اس بُعد خانوار واریز شد ،اظهار
کرد :این اقدام در راستای وعدهای بوده که به
جامعه هدف سازمان داده بودیم.وی همچنین
در پاسخ به این پرسش که چه زمانی افزایش
 20درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
در س��ال جاری اج��را خواهد ش��د ،تصریح

ک��رد :در این بخش هر زم��ان که اعتبارات
الزم تحصی��ص یای��د  ،فراین��د پرداختها
آغاز میش��ود.قبادی دانا همچنین به جلسه
مسئوالن بهزیستی کشور با الریجانی رئیس
مجلس شورای اسالمی اشاره و خاطرنشان
کرد :این جلسه در ساختمان مجلس برگزار
ش��د و رئیس مجلس پس اس��تماع گزارش
س��ازمان بهزیس��تی ،با قدردانی از اقدامات
این س��ازمان در حمایت از ایت��ام و افراد کم

توان جسمی تاکید کرد که شفاف سازی در
عملکرد سازمان بهزیس��تی باعث میشود
اعتم��اد مردم به این دس��تگاه افزایش یابد.
رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور ادامه داد:
در این جلس��ه همچنی��ن رئیس مجلس به
موضوع خیریه و استفاده از ظرفیت آنها اشاره
کرد.قبادی دانا گفت :افزایش فرزندخواندگی
یکی از سیاس��تهای س��ازمان است که بر
این اساس ،س��امانه جامع فرزندخواندگی را

راه اندازی کردیم ع�لاوه بر اینکه  26هزار
کودک بدسرپرس��ت و بی سرپرست تحت
پوشش بهزیستی قرار دارند که  10هزار نفر از
این تعداد در مراکز شبه خانواده و 16هزار نفر
در خانواده های جایگزین نگهداری میشوند
و سیاست ما این اس��ت که این فرزندان به
شکل فرزندخواندگی یا امین موقت به جای
حضور در مراکز در خانواده ها حضور دائمی
داشته باشند.
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اخبار حوادث
کشف  ۱۸تن انواع مواد مخدر
در هفته نخست مردادماه

دو دلیل معلمان برای عضویت در طرح «معلم تمام وقت»؛

آیا حقوق معلمان  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار تومان افزایش مییابد؟!

گروه اجتماعی  :اخبار افزایش حقوق معلمان
از گوشه و کنار شنیده میشود اما باید به این
ابهامات پاس��خ داد ،آیا افزایش  ۵۰۰تا ۷۰۰
ه��زار تومانی حقوق آن ه��م با اجرای طرح
"معلم تمام وقت" شامل حال تمام معلمان
کشور میشود؟! و اساسا این افزایش حقوق
مابهازای چیست؟
این روزه��ا یکبار دیگر اخبار افزایش حقوق
معلمان از گوش��ه و کنار شنیده میشود ،از
 500ت��ا  700ه��زار توم��ان افزایش حقوق
ب��ه ازای اجرای طرح “معل��م تمام وقت” و
 400ت��ا  600هزار تومان به ازای رتبهبندی
معلمان.اینک��ه در آس��تانه ه��ر انتخاباتی از
انتخابات مجلس گرفته تا ریاستجمهوری
یا رسیدن به صندلیهای وزارت وعدههای
معیشتی هم به همان میزان پررنگ شود تا
ب��ه مدد آن بتوان رضای��ت معلمان را جلب
ک��رد ،امر عجیبی نیس��ت و در تمام دورهها
شاهد آن بوده و هستیم.اما آنچه میخواهیم
در این گزارش به آن پاس��خ دهیم ،ماجرای
افزایش حق��وق  500تا  700ه��زار تومانی
معلمان ب��ه ازای اجرای ط��رح “معلم تمام
وقت” است ،اینکه همواره شاهد گالیههای
معیش��تی معلم��ان بوده ای��م و حاال همین
مس��ئله ،کارکرد تبلیغات��ی و انتخاباتی پیدا
کرده و قرار اس��ت  500تا  700هزار تومان
افزایش یابد؟!
همی��ن س��ال  97ب��ود ک��ه وزارت
آموزشوپرورش ،بخشنامه طرح معلم تمام
وقت را ابالغ کرد و بر این اساس ،دبیران و
هنرآموزانی که در هفته  30ساعت تدریس
داش��ته باش��ند از  17.5درص��د فوقالع��اده
وی��ژه بهرهمند خواهند ش��د البت��ه از همان
ایام مناقش��اتی درباره این طرح و سواالتی
از این دس��ت که “مگر معلم��ان تمام وقت
نیس��تند که حاال با ابالغ یک بخش��نامه و
اضافهکردن  6س��اعت به مجموع س��اعت
تدری��س هفتگی آنها از عن��وان معلم تمام
وقت یاد میش��ود” مطرح بود.هنوز هم این
س��واالت به صورت جدی مطرح هس��تند،
س��واالتی از این دس��ت که عنوان “معلم
تم��ام وقت” با چه اس��تداللی مطرح ش��د؟
آی��ا واقع ًا این تفکر که  24س��اعت تدریس
هفتگی معلمان یعنی اشتغال نیمه وقت ،در
میان برخی مسئوالن ریشه دارد.از سواالت
دیگ��ر در رابطه با طرح معلم تمام وقت این
است که “سازمان برنامه و بودجه که مدام از
عدم تحقق درآمدهای دولت مینالد ،با کدام
توجیه اقتصادی ،تعهدات مالی جدیدی را در
قال��ب طرح معلم تمام وق��ت برای پرداخت
حقالتدری��س معلمان ش��اغل میپذیرد اما
پرداخت همان حقالتدریس را که در قانون
بودجه بر پرداخت آن به صورت ماهانه تاکید
شده است ،نمی پذیرد؟! این رویکرد دوگانه
دولت در مواجهه با قوانین ،چگونه توجیهپذیر
اس��ت؟” هر چند که برخی کارشناس��ان در
پاسخ به این پرسش میگویند :معلمان بابت

دائمی نیست و یکسال دوام دارد ،سال بعد
مطابق نیاز منطقه و تمای��ل نیروها ،تمدید
برای یک سال دیگر انجام خواهد شد.
دو دلی�ل معلمان ب�رای عضویت در طرح


“معلم تمام وقت»

حقالتدریس از دولت پول دریافت میکنند
اما این موضوع در حکم آنها لحاظ نمیش��د
و پرداخت حقالتدریسها با تأخیر همراه بود
برهمین اس��اس هماکنون پول اجرای طرح
معلم تمام وقت موجود اس��ت از سوی دیگر
همه معلم��ان نمیتوانند عض��و طرح معلم
تمام وقت ش��وند چرا که در همه جا کمبود
نیرو وجود ندارد و شاید برخی افراد نخواهند
عض��و این طرح ش��وند و ب��رای آنها همان
حقالتدریس ادامه خواهد یافت.
به هر حال صرف نظر از این جنبه که اساس ًا
عنوان “معلم تمام وقت” با چه چشمانداز و
دالیلی انتخاب ش��ده است ،مسئله جدیتر
میزان مبلغی اس��ت که در قبال عضویت در
این طرح به معلمان پرداخت میش��ود و از
آن تحت عن��وان افزایش  500تا  700هزار
تومانی حقوق معلمان یاد میشود ،سرپرست
وزارت آموزشوپ��رورش نیز ب��ه تازگی این
موضوع را اعالم کرده است.
سوال اساس��ی که در این گزارش به دنبال
طرح آن هس��تیم ،این اس��ت که آیا حقوق
تمام معلمان  500تا  700هزار تومان افزایش
مییابد؟ و این افزایش حقوق ما به ازای چه
چیزی اتف��اق میافتد؟برای پاس��خ به این
س��واالت ابتدا باید بدانیم ،طرح “معلم تمام
وقت” چیست؟ براس��اس این طرح ،دبیران
و هنرآموزانی که تمایل دارند برای س��اعات
تدریس اضافی و جبران حقالزحمه به جای
دریافت وجوه حقالتدریس از فوقالعاده ویژه
استفاده کنند مشمول  30ساعت تدریس در
هفته خواهند شد و به منظور جبران خدمات
آنان  17.5درصد ف��وق العاده ویژه موضوع
بن��د  10م��اده  68قان��ون مدیریت خدمات
کشوری در احکام کارگزینی برقرار میشود
این فوقالعاده مش��مول کسور بازنشستگی
بوده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه
و سایر پرداختیهای قانونی مربوط نیز قابل

محاسبه است .دبیران و هنرآموزان متقاضی
برخورداری از فوقالعاده ویژه باید حداقل 5
سال امکان ادامه خدمت تا رسیدن به شرایط
بازنشستگی تکلیفی موضوع تبصرههای  2و
 3ماده  103قانون مدیریت خدمات کشوری
را داشته باشند.

جزیی�ات افزای�ش  500ت�ا  700ه�زار

تومانی حقوق معلمان

ح��ال با این تعریف از طرح معلم تمام وقت،
بای��د به این موضوع پاس��خ داد که افزایش
 500ت��ا  700هزار تومانی حقوق معلمان به
چه صورت قرار اس��ت ،اتفاق بیفتد؟دبیران
و هنرآم��وزان ک��ه تم��ام گ��روه معلمان را
ش��امل نمیش��وند "آموزگاران مشمول این
طرح نمیش��وند" با عضویت در طرح معلم
تمام وقت به ازای س��اعت کار بیشتر یعنی
 6س��اعت تدریس اضافهتر مش��مول 17.5
درص��د فوقالع��اده ویژه خواهند ش��د یعنی
فردی که پیش از این  24س��اعت در هفته
تدریس داشت حاال باید  30ساعت تدریس
داش��ته باش��د تا بتواند از مزایای فوقالعاده
ویژه بهرهمند شود.نحوه محاسبه فوقالعاده
وی��ژه نیز بدین صورت اس��ت :حق ش��غل،
حق ش��اغل ،ح��ق ایثارگری ،س��ختی کار
و فوقالعاده ش��غل محاس��به ش��ده و 17.5
درص��د آن مد نظ��ر ق��رار میگیرد.حال با
این توضیحات ،مش��خص میشود که 500
تا  700هزار توم��ان افزایش حقوق به ازای
افزایش ساعات کار معلمان است که شامل
حال تمام آنها هم نمیشود از سوی دیگر این
رقم برای تمام معلمانی که به عضویت طرح
معلم تمام وقت درمیآیند ،یکس��ان نیست
یعنی همه آنها مبلغ��ی از  500تا  700هزار
تومان دریافت نمیکنند ،معلمانی که سابقه
کار آنها کمتر اس��ت مبل��غ کمتری دریافت
خواهند کرد .برای مثال در مورد معلمان تازه
استخدامی که کل دریافتی آنها به دو میلیون

تومان هم نمیرس��د ،ای��ن مبلغ حدود 300
ه��زار تومان خواهد بود .البته این موضوع را
یار محمد حس��ین بر؛ مدی��رکل امور اداری
وزارت آموزش و پرورش در مصاحبهای که
اسفند  97با تسنیم داش��ت ،تایید کرد و در
پاس��خ به این پرسش که “برخی فرهنگیان
میگویند  500هزار تومانی که در طرح معلم
تمام وقت مشمول آنها شده به هیچ عنوان
افزایش حقوق نیس��ت بلکه همان ساعات
حقالتدریس آنهاست و چرا با عنوان افزایش
حقوق از آن یاد میکنید؟” گفتهبود :درست
است! این موضوع افزایش حقوق نیست و به
ازای  6س��اعتی که بیشتر کار میکنند مبلغ
حقالتدریس خود را بهصورت ماهانه و منظم
بر روی حقوق دریافت میکنند؛ طرح معلم
تماموقت ساماندهی س��اعات حقالتدریس
اس��ت و در حقیقت پرداخت مبالغ مربوط به
ساعات حقالتدریس آنها منظم شده است و
در پاداش بازنشستگی آنها نیز لحاظ میشود
و برای فرهنگیان منافع زیادی دارد.

پای صحبتهای یک دبیر متقاضی طرح

“معلم تمام وقت»

محمدرض��ا راضی؛ دبیر ادبیات فارس��ی که
امس��ال برای عضویت در طرح “معلم تمام
وقت” متقاضی شده است ،درباره این طرح
به خبرنگار تس��نیم می گوی��د :این طرح در
ادارات دیگر با نام “معلم تمام وقت” خوانده
نمیشود و از آن با عنوان ساماندهی ساعات
اضافهکار معلمان یاد میکنند؛ در این طرح به
ازای دریافت  6ساعت تدریس غیر موظف،
مبلغی از  317هزار تومن تا حدود  550هزار
تومان به حقوق دبیران و هنرآموزان اضافه و
چون این اضافه حقوق در حکم قید میشود،
هم ماهانه واریز میش��ود و هم در تابستان
ادامه خواهد داش��ت؛ فع ً
ال بنا بر این اس��ت
که ثبتنام در طرح به صورت سال به سال
انجام شود یعنی ثبت نام بنده به عنوان مثال

او به این پرسش که “چرا در طرح معلم تمام
وقت ثبتنام کرده اس��ت؟” این طور پاس��خ
میدهد :حقیقت ًا حقوق س��اعات موظف کفاف
زندگی بیشتر معلمان را نمیدهد از س��وی
دیگ��ر حقالتدریسها ،نامنظم و دیرهنگام و
ک س��ال با تأخیر پرداخت میش��ود
گاه تا ی 
بنابراین بیش��تر همکاران که تمایل به انجام
اضافهکار دارند ،ناچار هستند به سمت طرح “
معلم تمام وقت” بروند چون در این طرح تعهد
داده شده است که بر خالف حقالتدریسها،
پرداختها منظم و ماه به ماه انجام ش��ود هر
چند که این س��وال بین معلمان مطرح است
اگر واقع ًا آم��وزش و پرورش قادر به پرداخت
منظم حقالتدریسها است ،خب چرا پرداخت
ن نمیدهد ت��ا ماهانه
منظ��م آنه��ا را س��اما 
پرداخت ش��ود؟! همین موضوع باعث ش��ده
اس��ت تا کمی بدبینی به ط��رح “ معلم تمام
وقت” در بین معلمان وجود داشته باشد .این
معلم معتقد اس��ت که آن استقبال پرشوری
که مس��ئوالن آموزشوپ��رورش مدعی آن
هس��تند و آن استقبال س��ردی که مخالفان
طرح “معلم تمام وق��ت” از آن یاد میکنند،
هیچکدام درست نیست و ناکافی بودن حقوق
اصلی برای گذران معیشت و پرداخت نامنظم
حقالتدریسها دو دلیل اصلی معلمان برای
عضوی��ت در طرح “معلم تمام وقت” اس��ت
همچنی��ن در بی��ن افرادی ک��ه عضو طرح
میش��وند این نگرانی وجود دارد که ش��اید
بعدها ساعت کار آنها به صورت الزامی به 30
س��اعت افزایش یابد؛ من هم با شیوه فعلی،
مخال��ف طرح “معلم تمام وقت” هس��تم اما
بای��د واقعیت را پذیرفت و ب��ا آن کنار آمد!در
حالیکه سال گذش��ته  10هزار نفر از معلمان
به عضویت طرح معلم تم��ام وقت درآمدند،
هماکنون سرپرست وزارت آموزشوپرورش
پیشبینی میکند ،امس��ال تعداد متقاضیان
ای��ن طرح به  100هزار نفر هم برس��د و آن
را در شرایط فعلی آموزشوپرورش که میزان
خروجیه��ا و ورودیه��ای معلمانش به هم
نمیخ��ورد ،راهحلی برای جبران کمبود معلم
میداند .اما اس��تقبال معلم��ان از طرح معلم
تم��ام وقت را ه��م باید به ش��یوه دقیقتری
محک زد ،در ش��رایط فعل��ی معلمان  7ماه
از پول ساعات حقالتدریس خود را دریافت
نکردهاند اما در مقابل حقالزحمه افرادی که
در ط��رح معلم تمام وقت عضو هس��تند هر
ماه پرداخت میش��ود ،خب طبیعی است که
آنها در چنین ش��رایطی چ��ارهای ندارند که
به عضویت این ط��رح دربیایند! بنابراین به
نظر میرسددر این شرایط استفاده ابزاری از
واژه استقبال برای طرح “معلم تمام وقت”
صحیح بهنظر نمی رسد.

سردار کمالی تشریح کرد:

رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز س��تاد کل نیروهای مسلح به تشریح
امتیازات ویژه س��ربازان متاهل پرداخت .سردار موسی کمالی در گفتوگو
با مهر در تش��ریح شرایط ویژهای که برای سربازان متاهل در نظر گرفته
ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :س��ربازان متأهل چه افرادی که قبل از سربازی
متاهل شدهاند و چه افرادی که حین خدمت ازدواج می کنند باید در شهر
محل سکونت همسرشان به کارگیری ش��وند.وی افزود :سربازان متأهل
مانند پایورها (رس��می ها) از س��الی  ۳۰روز مرخصی یعنی ماهی  ۲.۵روز
برخوردار هستند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
سربازان متأهل حداقل هفته ای سه روز بعد از ساعات اداری باید مرخص
ش��وند و این جز مرخصی شان حساب نمی شود.کمالی با اشاره به شرایط
کسرخدمت برای سربازان متاهل گفت :سربازان متأهل به ازای هر فرزند
تا سه ماه کسری برخوردار می شوند.
به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت


وی ادامه داد :افرادی که غایب هستند اگر تا  ۳۰/۰۲/۹۵غیب کرده باشند
و االن خودشان را برای سربازی معرفی کنند می توانند از این کسری (سه
ماه برای هر فرزند) برخوردار شوند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروهای مسلح تصریح کرد :بعض ًا ما داریم کسی که  ۵-۴فرزند دارد
و برای س��ربازی خودش را معرفی می کند و  ۱۵ماه کس��ری خدمت می
خورد.کمالی تاکید کرد :باز این نکته را تأکید می کنم که این نوع کس��ر
خدمت ش��امل غایبینی می شود که تا  ۳۰/۰۲/۹۵غیبت کرده باشند ،اگر

جزئیات حقوق و مزایای سربازان متاهل
کسی بعد از این تاریخ غیبت کرده و یا در آینده غیبت کند و بعد صاحب
فرزند شود ،کسری به آن تعلق نمی گیرد.
سربازان متاهل هم از حق عائله و حق فرزند برخوردار هستند


وی با اش��اره به تعلق گرفتن و یا عدم تعل��ق پرداخت حق عائله مندی به
سربازان گفت :کارکنان وظیفه مثل کارکنان پایور و یا همان رسمی دارای
حق عائله مندی همسر و حق فرزند هستند و تمامی این حقوق به آنها تعلق
میگیرد .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح یادآورد
شد :اولویت در اعزام به دوره های آموزشی مهارت آموزی با سربازان متاهل
است ،سربازان متأهل برای این دورهها دارای اولویت اعزام هستند.
سربازان متاهل در اولویت گرفتن امریه هستند


کمالی با اش��اره به وضعیت امریه گرفتن دس��تگاههای دولتی از سربازان
متاهل گفت :س��ربازان متأهل برای گرفت��ن امریه در اولویت قرار دارند و
این موضوع به تمامی دستگاههای دولتی هم ابالغ شده است.وی با اشاره
به هدیهای که برای ازدواج و یا صاحب فرزند شدن برای سربازان در نظر
گرفته شده است ،گفت :اگر سربازان حین خدمت ازدواج کنند و یا صاحب
فرزند شوند به میزان نصف هدیه ای که به سربازان کادر یا پایور داده می
ش��ود ،به آن سربازان هم داده می ش��ود.اگر سربازان حین خدمت ازدواج
کنند و یا صاحب فرزند ش��وند به میزان نصف هدیه ای که به س��ربازان
کادر یا پایور داده می ش��ود ،به آن س��ربازان هم داده می شودرئیس اداره
س��رمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :سربازان

متأهل اگر در حین خدمت صاحب فرزند ش��وند به آنها دو هفته مرخصی
تش��ویقی تعلق میگی��رد که میتوانند از آن اس��تفاده می کنند.کمالی در
پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سربازی مراسم عروسی اش در دوران
س��ربازیاش باشد ،آیا به او مرخصی جداگانه داده می شود یا خیر؟ گفت:
این موضوع ،قانون خاصی ندارد ولی به فرماندهان اختیارداده شده که به
س��ربازان مرخصی تشویقی بدهند و معموال فرماندها برای انجام این امر
مساعدت دارند.

پایه حقوق س�رباز متاهل با سرباز مجرد برابر است ولی دریافتی شان

فرق دارد

وی درباره اینکه آیا تفاوتی بین حقوق س��ربازان متاهل و مجرد اس��ت،
گفت :حقوق پایه سربازها تقریبا با همدیگر برابر است ،البته پایه حقوقها
بر اساس مناطقی که س��ربازان خدمت میکنند است.رئیس اداره سرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :سربازان مناطق عادی
 ۲۰درصد ،س��ربازان مناطق محروم و بد آب و هوا  ۳۵درصد ،س��ربازان
مناطق عملیاتی بین  ۴۲تا  ۵۰درصد است و سربازان متاهل تحت پوشش
کمیته امداد  ۱۰۰درصد از آن  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق را می گیرند.
کمالی خاطرنش��ان کرد :سرباز متاهل به دلیل اینکه هم حق عائله مندی
و هم حق فرزند می گیرد در نهایت حقوقش نسبت به سرباز مجرد بیشتر
می ش��ود.وی یادآور ش��د :سرباز متأهل تحت پوش��ش کمیته امداد ۱۰۰
درصد از  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق پایوران رسمی را می گیرد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت ۱۸ :تُن
انواع مواد مخدر هفته نخست مردادماه کشف
ش��د.به گزارش ایلنا ،ناصر اصالنی از کش��ف
 ۱۸تُن انواع مواد مخ��در و روانگردان در کل
کشور در هفته نخست مرداد خبر داد و گفت:
مجموع کشفیات هفته یاد شده  ۱۸هزار و ۲۹۷
کیلوگرم است که در مقایسه با هفته قبل آن
 ۶درصد کاهش دارد.معاون مقابله با عرضه و
امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود:
بیشترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک
ب��ه میزان  ۱۴ه��زار و  ۸۰کیلوگرم بوده و ۷۷
درصد مجموعه کش��فیات را شامل میشود.
همچنین از این می��زان هزار و  ۳۰۴کیلوگرم
حش��یش ،هزا ر و  ۶۲کیلوگرم هروئین۵۵۱ ،
کیلوگرم مرفین ۳۴۶ ،کیلوگرم شیشه ۲۳ ،هزار
و  ۱۱۹عدد قرص روانگردان و  ۹۵۱کیلوگرم
سایر مواد کشف ش��ده است .اصالنی با بیان
اینکه این میزان از کش��فیات در هزار و ۱۳۷
فقره عملی��ات صورت گرفته ،اظهار داش��ت:
کش��فیات موادمخدر در این دوره  ۱۶کیلوگرم
به ازای هر عملیات بوده اس��ت .هفته یادشده
در مجموع هفت هزار و  ۶۷۱متهم در ارتباط
با جرایم موادمخدر و بخصوص در طرحهای
جم��ع آوری و س��اماندهی معت��ادان متجاهر
در سطح کش��ور دستگیر ش��دهاند که از این
تع��داد  ۱۶۸نفر به اتهام قاچ��اق موادمخدر و
روانگردان ،سه هزار و  ۱۸۷نفر خرده فروش و
توزیع کننده مواد ،س��ه هزار و  ۸۴۷نفر معتاد
متجاهر و ۴۶۱نفر نیز طی سایر عملیات های
مرتبط با موضوع موادمخدر دستگیر شده اند.
شنای صبحگاهی جان  ۳معلم را
در رامسر گرفت

فرمانده انتظامی شهرس��تان رامس��ر از غرق
ش��دگی و مرگ  3معلم حین ش��نا در منطقه
ممنوعه خبر داد.به گزارش ایلنا ،سرهنگ علی
قیصری با اعالم این خبر ،اظهار داشت :ساعت
 6جمعه  11مرداد 8 ،مسافر هنگام شنا کردن
در منطق��ه ممنوعه دریای رامس��ر -روبروی
اردوگاه چم��ران -بودند که  ۳نفر از آنها غرق
ش��دند.وی ادامه داد :بنا بر اعالم مرکز فوریت
های پلیسی  ۱۱۰این افراد معلم و اهل استان
های خراسان شمالی ،همدان و قزوین هستند.
بنابراعالم پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامی
شهرس��تان رامسر به شهروندان و گردشگران
توصیه کرد :از شنا کردن در خارج از طرح شنا
خودداری کرده و به دستورهای ناجی غریق و
تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند.
آتشسوزی مرگبار در ساختمانی
 ۵طبقه در بلوار ابوذر تهران

س��خنگوی سازمان آتشنش��انی شهر تهران
از آتشس��وزی در یک ساختمان پنج طبقه و
فوت مردی حدوداً  ۵۲ساله خبر داد.به گزارش
مهر ،جالل ملکی از آتشسوزی یک ساختمان
مسکونی در بلوار ابوذر خیابان مسلم جنوبی خبر
داد و اظهار کرد :س��اعت  ۵و  ۴۵دقیقه صبح
جمعه(یازدهم مرداد ماه) یک مورد آتشسوزی
در ش��رق تهران به س��امانه  ۱۲۵آتشنشانی
اعالم ش��د و بالفاصله دو ایس��تگاه به همراه
تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.وی
ادامه داد :در محل مش��خص شد که در طبقه
س��وم این س��اختمان پنج طبقه ،آتش سوزی
در بالکنی به وس��عت دو متر رخ داده اس��ت و
دود ناشی از شعلههای آتش درحال سرایت به
داخل منازل و سایر طبقات بود که آتشنشانان
بالفاصله وارد عمل شدند و با اقدامات بهموقع
خود ضمن خاموش کردن آتش از سرایت آتش
به س��ایر طبقات جلوگیری کردند.سخنگوی
سازمان آتشنشانی تصریح کرد :وسایل داخل
بالکن از وسایل اشتعالزا بود و متأسفانه بعد از
خاموش کردن آتش مش��خص شد که مردی
حدوداً  ۵۲ساله فوت کرده است .ملکی با بیان
اینکه فوت این مرد به تأیید عوامل اورژانس نیز
رسیده است اظهار کرد :البته علت دقیق مرگ
این فرد را پزش��کی قانونی بعد از بررسیهای
خود اعالم خواهد کرد.

