اخبار

رئیس بنیاد علوی خبر داد؛

توزیع بستههای غذایی بین زنان باردار مناطق محروم

جزئیات استخدام  ۴گروه
در آموزش و پرورش

مع��اون برنامه ریزی و توس��عه منابع وزارت
آموزش و پ��رورش از اعالم و ابالغ ش��یوه
نامه ج��ذب معلمان حقالتدری��س ،مربیان
پی��ش دبس��تانی و نیروه��ای نهضت��ی در
هفته جاری خبر داد.عل��ی الهیار ترکمن در
گفتوگو با ایس��نا ،با بی��ان اینکه آیین نامه
جذب حقالتدریس��یها و نیروهای نهضت
س��وادآموزی در آموزش و پرورش از سوی
دولت تصویب شده و از سوی هیئت تطبیق
قوانی��ن دولت در مجلس نیز مورد تایید قرار
گرفته اس��ت اظهار کرد :شیوه نامه مربوطه
را در هفت��ه جاری به ادارات کل اس��تانها
ابالغ میکنیم و وارد فرایند اجرا میش��ویم.
وی درب��اره مش��موالن ای��ن مصوبه گفت:
در قان��ون  ۴گروه ه��دف داری��م؛ معلمان
حقالتدریس قبل از س��ال  ،۹۱مربیان پیش
دبستانی ،آموزشیاران نهضت سوادآموزی و
آموزشدهندگان مس��تمری ک��ه با نهضت
س��واد آموزی هم��کاری داش��تهاند.معاون
برنامه ریزی و توس��عه منابع وزارت آموزش
و پرورش افزود :ب��رای دو گروه نهضتیها،
آزمونی برگزار میشود که شرط قانون است.
آنها بعد از قبول��ی در آزمون برای طی یک
دوره آموزش مهارتی وارد دانشگاه فرهنگیان
شده و سپس بکارگیری میشوند.الهیار ادامه
داد :حقالتدریسها و مربیان پیش دبستانی
واجد شرایط بر اس��اس نیاز ،جنس ،رشته و
مقط��ع تحصیلی نیز باید در دوره آموزش��ی
یک ساله دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند.
لزوم تعیین سهمیه بنزین تاکسیها
بر اساس میزان تردد

مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی اعالم کرد
که س��همیه بندی بنزین رانندگان تاکسی
باید بر مبنای پیمایش آنها محاس��به شود.
علیرضا قنادان در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینک��ه خوش��بختانه دولت ب��ا افزایش 50
لیتری بنزین برای رانندگان تاکسی دوگانه
سوز موافقت کرده اس��ت ،گفت :بر همین
اس��اس بنزین س��همیهای برای رانندگان
تاکس��ی دوگان��ه س��وز  250لیت��ر و برای
تاکس��یهای معمولی  400لیتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه معتقدیم که سهمیه بندی
بنزین برای رانندگان تاکسی باید بر اساس
ی��ک نظام عادالن��ه و بر مبن��ای پیمایش
باشد ،تصریح کرد :اگر راننده تاکسی فعال
باش��د قطعا  250لیتر برای فعالیت وی کم
اس��ت و باید افزایش یاب��د و در عین حال
رانندگان��ی داریم که یا فعال نیس��تند و یا
در س��ازمانهای دولتی فعالیت میکنند که
برای آنها نیز این میزان سهمیه بسیار زیاد
اس��ت.وی با بیان اینکه ممکن است زمینه
سوءاستفاه از تاکسیها با این شیوه سهمیه
بندی فراهم ش��ود ،گفت :م��ا معتقدیم که
س��همیه بندی بنزین تاکسیها میبایست
بر اساس پیمایش باشد و شهرداری تهران
این آمادگی زیرساختی را دارد که پیمایش
تاکسیها را محاس��به کند تا بر اساس آن
بنزین به رانندگان تاکس��ی تخصیص داده
شود.
فرسودگی  3هزار اتوبوس پایتخت

مدیرعامل ش��رکت اتوبوسرانی شهر تهران
با اشاره به افزایش تعداد مسافران اتوبوس
با تغییر قیمت بنزین گفت 3 :هزار اتوبوس
پایتخت فرس��وده اس��ت.پیمان س��نندجی
مدیرعامل ش��رکت اتوبوسرانی شهر تهران
در گفتوگ��و با فارس ،درباره تأثیر افزایش
نرخ بنزین بر تعداد مس��افران اتوبوسهای
پایتخت گفت :برای اینک��ه آمار دقیقی در
این زمینه حاصل شود حدود یک ماه زمان
میبرد ولی مشاهدات عینی نشان میدهد
که آمار مس��افران در همه خطوط به ویژه
خ��ط ی��ک و  7افزای��ش یافته اس��ت.وی
افزود :خط یک مس��یر آزادی ـ تهرانپارس
و خ��ط  7مس��یر راهآهن ـ تجریش اس��ت
ک��ه ح��دود  200اتوبوس در خ��ط یک و
بی��ش از  220اتوبوس در خ��ط  7تا کنون
جابهجایی مس��افران را انج��ام دادهاند.وی
خاطرنش��ان کرد :با توجه ب��ه اینکه حدود
 6ه��زار اتوب��وس در پایتخت وج��ود دارد،
تالش کردهایم با نوسازی و اورهال کردن
بخش��ی از اتوبوسهای فرس��وده افزایش
خدمترس��انی به مردم را داشته باشیم ولی
الزم اس��ت که دولت تمهیدات بیشتری در
این زمینه و ارائه اتوبوسهای نو اختصاص
دهد.مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی شهر
تهران با اش��اره ب��ه اینک��ه میانگین عمر
اتوبوسهای پایتخت  11سال است،گفت:
ح��دود  3ه��زار اتوبوس پایتخت فرس��وده
اس��ت و باید چارهای برای رفع این مشکل
اندیشید.س��نندجی گفت :البته در جلسهای
با سازمان شهرداریها دستورالعملی تهیه
ش��د که بر اساس مصوبات شورای اقتصاد،
دولت پیگیری نوسازی ناوگان حمل و نقل
عمومی از محل مابهالتفاوت قیمت سوخت
انجام دهد.

رئیس بنی��اد علوی از توزی��ع ماهانه یک
میلیون س��بد غذایی با  ۱۴قل��م کاال بین
زنان باردار مناطق محروم خبر داد.محسن
منصوری در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص
اقدامات بنیاد مس��تضعفان برای رفع سوء

تغذی��ه زنان باردار در مناطق محروم گفت:
یکی از طرحهای اجرا ش��ده از سوی بنیاد
مس��تضعفان کمکرس��انی به زنان باردار
مناطق محروم اس��ت که به دلیل نداشتن
بضاعت مالی ،دچار س��وء تغذیه شدهاند و
به دنبال این مش��کل بی��ش از  ۸۰درصد
از نوزادانشان معلول متولد میشوند.وی با
بیان اینکه تا کنون حدود  ۱میلیون س��بد
کاالی��ی به  ۸۷هزار زن ب��اردار در مناطق

محروم توزیع شده اس��ت ،افزود :براساس
این طرح هر ماه  ۱۴قلم کاال به دست این
زنان رس��انده میشود .کاالها از ماه چهارم
بارداری تا ماه ششم شیردهی بین این زنان
توزیع می ش��ود.رئیس بنیاد علوی با اشاره
به نقش این ط��رح در جلوگیری از معلول
زایی زنان باردار در مناطق محروم به دنبال
س��وء تغذیه توضیح داد :به این ترتیب وزن
نوزادان به میزان قابل قبولی میرس��د و از

بروز مش��کالت بعدی برای این خانوادهها
پیشگیری میشود .زمانی که در یک خانواده
نوزادی معلول متولد میشود تنها یک نفر یا
حتی یک خانواده دچار مش��کل نمیشوند،
بلکه چندین خانواده آس��یب میبینند و به
کش��ور نیز هزینه زیادی تحمیل میشود.
منصوری با بیان اینکه همزمان با این طرح،
بنیاد مستضعفان س��رمایه گذاری انسانی
میکند تا به جای ی��ک نوزاد معلول ،یک

نوزاد سالم با وزن مناسب متولد شود ،تصریح
کرد :در این طرح از افرادی که به خانههای
بهداشت مراجعه میکنند ،آزمایشهایی اخذ
میشود تا سوء تغذیه فرد احراز شود ،سپس
توسط همکاران بنیاد مستضعفان بحث بی
بضاعت بودن خانواده فرد بررسی میشود و
در صورت محرز شدن این دو موضوع ،این
فرد در لیست خانه بهداشت برای درسافت
بسته غذایی بنیاد مستضعفان قرار میگیرد.

تا  3سال آینده؛

 170هزار معلم فاقد مسکن صاحبخانه می شوند

گروه اجتماعی  :وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه
معیش��ت معلمان در دس��تور کار دولت اس��ت ،گفت :بر
اساس برآورد صورت گرفته  170هزار معلم فاقد مسکن
هستند که باید برای مسکندار شدن آنها تالش کنیم.
به گزارش فارس ،محس��ن حاجیمیرزایی وزیر آموزش
و پ��رورش در مراس��م امضای تفاهمنامه س��اخت 170
هزار واحد مس��کونی برای فرهنگیان ،با اشاره به اینکه
خوش��بختانه این امکان فراهم ش��د تا گام مهمی برای
مس��کندار ش��دن فرهنگیان فراهم ش��ود ،گفت :این
تفاهمنامه که به مدت سه سال طول خواهد کشید قرار
است  170هزار واحد مسکونی احداث شود .تعبیر ما این
اس��ت که معلمها جانش��ین تمام نداشتنها هستند پس
مهمترین س��رمایهای که برای تحق��ق این هدف وجود
دارد این اس��ت که آینده را معلمان میسازند .وی افزود:
اگر مش��اغل دیگر موضوعات متنوع��ی دارند باید گفت
برای معلمان موضوع مهم انسانها هستند پس معیشت
معلمان در دس��تور کار دولت اس��ت چرا ک��ه معلمان از
اعتماد زیادی در جامعه برخوردار هس��تند.حاجیمیرزایی
تأکید کرد :طبق تأکیدات مقام معظم رهبری به معیشت
مردمان طرح رتبهبندی معلمان در دس��تور کار اس��ت،
برای بیمه معلمان اقدامات مهمی در دس��تور کار داریم
تا امس��ال بدون هیچ افزودهای بتوانن��د از بیمه معلمان
بهرهمند ش��وند.وزیر آموزش و پرورش بیان کرد :تالش
ما این اس��ت تا بر اساس این تفاهمنامه  170هزار معلم
فاقد مس��کن را در طول سه سال صاحب مسکن کنیم.
به گفته وی 357 ،تعاونی مسکن فرهنگیان داریم که در
ای��ن طرح به میدان خواهند آمد و برای این کار بس��یج
خواهند شد.

پ��س اگر در برخی اس��تانها ظرفیتهای��ی که در نظر
گرفته شده کفاف بدهد هیچ مشکلی نیست اما اگر ندهد
باید پیشبینی الزم و ظرفیت جدید ایجاد شود.
در برخی شهرها متقاضیان بیشتر از پیشبینیها بود


جزئیات ساخت  170هزار مسکن برای فرهنگیان


محمد اس�لامی وزیر راه و شهرس��ازی نیز در مراس��م
امضای تفاهمنامه س��اخت  170هزار واحد مسکونی در
قالب طرح اقدام ملی برای فرهنگیان با اش��اره به اینکه
سنگ بنای دیگری برای پیشبرد نهضت خانهسازی در
کشور پایهگذاری شد ،گفت :همواره توجه ما به فرهنگیان
در برنامهها و سیاس��تها به آن پرداخته ش��ده است اما
این ب��ار این اقدام کام ً
ال متفاوت و به صورت گس��ترده
برای فرهنگی��ان صورت خواهد گرف��ت .وی افزود :ما
تالش میکنیم یکبار برای همیش��ه برای خانهدار شدن

ثبت نام  ۳۱هزار نفر در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد؛

ی ماه
اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی تا  ۱۰د 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
گفت :ظرفیت پذی��رش  ۵۷هزار و  ۳۰نفر
بود ک��ه در نهایت  ۳۱ه��زار و  ۲۶۹نفر از
این پذیرش دانش��گاهها اس��تقبال کردند.
«حس��ین توکلی» مش��اور عالی س��ازمان
س��نجش آم��وزش کش��ور در گفتوگو با
ایلن��ا ،درباره آخرین آم��ار تکمیل ظرفیت
آزمون کارشناس��ی ارشد  ۹۸گفت :ثبتنام
در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی
ارشد دانش��گاهها و مراکز آموزش عالی از
جمله پیام ن��ور ،دانش��گاههای غیردولتی،
دورههای نوبت دوم ،روزانه و پردیسهای
خودگردان و دانش��گاه آزاد اسالمی ساعت
 ۲۴روز پنج ش��نبه  ۳۰آبان ماه  ۹۸به اتمام
رسید.مش��اور عالی سازمان سنجش گفت:
ظرفیت پذیرش برای این مرحله از تکمیل
ظرفیت به استثناء دانشگاه آزاد اسالمی۵۷ ،
هزار و  ۳۰نفر بود ک��ه در نهایت  ۳۱هزار
و  ۲۶۹نفر از این پذیرش اس��تقبال کردند.
پذیرفته ش��دگان در تکمی��ل ظرفیت ۹۸
میتوانن��د جهت ثبت نام و تحصیل درترم
بهمن ماه به دانشگاههای مربوطه مراجعه
کنند.وی درباره آخرین آمار هفتمین آزمون
استخدامی کشور  ۹۸گفت :تعداد  ۵۲۱هزار
و  ۹۷۳داوطلب برای  ۲۲دس��تگاه اجرایی
کش��ور از جمله وزارت آموزش و پرورش،
وزارت بهداشت ،سازمان امور عشایری ایران،
س��ازمان زندانها ،وزارت جهاد کشاورزی،

سازمان ثبت احوال کشور ،وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی ،وزارت نیرو ،س��ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور ،س��ازمان
ملی به��ره وری ایران ،مرکز آم��ار ایران،
سازمان نقشه برداری کشور ،مرکز آموزش
مدیریت دولتی ،وزارت علوم ،ش��رکت مادر
تخصصی مدیریت منابع آبی ایران ،سازمان
اداری و استخدامی کشور ،شرکت سهامی
بیمه ایران ،سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای ،سازمان امور اراضی کشور ،شرکت
مهندس��ی آب و فاضالب و مادر تخصصی
سازمان دامپزش��کی کشور شرکت کردند.
توکلی گفت :از کل تعداد شرکت کنندگان
تعداد  ۳۲۰هزار و  ۱۴داوطلب زن و مابقی
مرد هستند .الزم به ذکر است؛ نتیجه اولیه
هفتمین آزمون اس��تخدامی دس��تگاههای
اجرایی کشور تا دهم دی ماه سال  ۹۸روی
سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار
خواهد گرفت.

فرهنگیان اقدام کنیم بنابراین در این اقدام گسترده تمام
دس��تگاهها باید از این طرح پشتیبانی کنند و نقش خود
را به خوبی ایفا کنند تا در این برنامه که س��ه س��ال به
طول میانجامد این برنامه محقق ش��ود تا فرهنگیان از
نعمت مس��کن بهرهمند شوند.اسالمی با اشاره به اینکه
فرهنگیانی که در استانها و در سامانه طرح اقدام ملی تا
روزشنبه ثبتنام کردهاند در اولویت هستند اظهار داشت:
دو هفته فرصت است تا وزارت آموزش و پرورش اسامی
خود را به وزارت راه و شهرس��ازی ارائه کند تا ما بتوانیم
توزی��ع جغرافیایی را انجام دهی��م و آن را انطباق دهیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :ما الگوهای شهرک
فرهنگیان را قصد داریم توسعه دهیم و تکرار کنیم چون
الگوی موفقی بوده است.اس�لامی ادامه داد :آن دسته از
تعاونیهای مسکنی که دچار نقصان نباشند با هماهنگی
وزارت آموزش و پرورش از آنها اس��تفاده خواهیم کرد تا
در احداث واحد مس��کونی وارد شوند.وی تأکید کرد :اگر
در ش��هرهایی که  400هزار واحد مسکونی ثبتنام شده
اس��ت فرهنگیان جزو آن دسته باشند مشکلی نیست اما
اگر تعداد آنها از س��قف  400هزار واحد مس��کونی طرح
اقدام ملی بیش��تر شود مجبور هستیم مابهالتفاوتآن را
به سقف  400هزار واحد مسکونی اضافه کنیم.وزیر راه و
شهرسازی خاطرنشان کرد :ثبتنام در  10استان کشور
که صورت گرفته خوب بوده و در کالنش��هرهای کشور
قریب به  10ش��هر الزم است که ظرفیتهای جدیدی
برای آنها ایجاد کنیم چرا که در برخی شهرها متقاضیان
بیشتر از پیشبینیها بود و باید برای این شهرها که تعداد
آنها  10ش��هر بود ثبتنام مجدد انجام شود .این گزارش
می افزاید  ،صبح ش��نبه تفاهمنامه هم��کاری در حوزه
مس��کن بین وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت آموزش
و پرورش در مراس��می با حضور محمد اس�لامی ،وزیر
راه و شهرس��ازی و محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش
و پرورش به امضا رس��ید.بر اساس این تفاهمنامه 170
هزار واحد مس��کونی در قالب طرح اقدام ملی با اولویت
کارمندان وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید.

ک اعالم شد؛
پرمصرفترین داروهای آنتیبیوتی 

ضرورت فرهنگسازی برای مصرف منطقی داروها

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای س�لامت
س��ازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به خطر مصرف بیرویه
و یا نادرست آنتیبیوتیکها و ایجاد مقاومت میکروبی ،گفت:
نزدیک به  ۴۸درصد نس��خ تجویزیمان که طی امسال مورد
بررسی قرار گرفتهاند،حاوی آنتیبیوتیک هستند که نسبت به
نُرم بیماریهای عفونی و با توجه به اپیدمیولوژی بیماریها در
کش��ور ،مقداری باالست.دکتر مهرناز خیراندیش در گفتوگو
با ایس��نا ،درب��اره میزان مصرف خودس��رانه آنتیبیوتکها در
کش��ور ،گفت :ب��رآورد دقیق��ی از میزان مصرف خودس��رانه
آنتیبیوتیک در کشور وجود ندارد؛ چراکه کسانی که به صورت این میکروبهای مقاومش��ده را بیشتر کرده و به همین دلیل
خودس��رانه آنتیبیوتیک مص��رف میکنند ،مصرفش��ان در میگوین��د که مقاومت میکروبی تهدیدی جهانی اس��ت .زیرا
جایی ثبت نمیشود .البته آمار تجویز و فروش آنتیبیوتیکها جهان به دهکدهای کوچک بدل شده ،ما میکروبهای مقاوم
ثبت میش��ود ،اما نمیتوانیم به ط��ور دقیق بگوییم که همه شده را با خود حمل کرده و منتشر میکنیم .خیراندیش تاکید
آنتیبیوتیکهایی که بدون تجویز ،فروش رفتهاند ،آمار مصرف ک��رد :در همه دنیا آموزش در زمینه مصرف آنتیبیوتیک را از
خودسرانه آنتیبیوتیک تلقی میشود .زیرا ممکن است قسمتی دبستان آغاز کردهاند که سالهاست این اقدام در کشور ما هم
از این داروها تاریخ مصرفشان گذشته باشد یا در بیمارستانها انجام میش��ود و برنامه خوبی برای آم��وزش دانشآموزان در
و در فرآیندهای دیگر اس��تفاده شده باشند .بنابراین نمیتوان جهت مصرف منطقی آنتیبیوتیک ،شس��تن درست دستها،
آمار دقیقی درب��اره مصرف خودس��رانه آنتیبیوتیکها اعالم رعایت نکات بهداش��تی چ��ه در معاونت بهداش��تی و چه در
کرد .وی ادامه داد :در سال  ۱۳۹۰شعار سال سازمان بهداشت سازمان غذا و دارو برنامهریزی شده است .از تدوین کتابهای
جهانی این بود که مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی است .آموزش��ی قصه در این زمینه گرفته تا برنامههای آموزشی در
زی��را مقاومت میکروبی فقط برای ف��ردی که به صورت غیر مدارس و ...دانشآموزان را تش��ویق میکنند که آنتیبیوتیک
منطق��ی آنتیبیوتی��ک مصرف میکند ،ایجاد نمیش��ود و به کمتری مصرف کنند .خیراندیش تاکید کرد :بررس��ی بیش از
عبارتی فرد به آنتیبیوتیک مقاوم نمیشود ،بلکه میکروب به  ۱۰۶میلیون نس��خه بیمه تامین اجتماعی در س��ال  ۱۳۹۷و
آنتیبیوتیک مقاوم میش��ود و سپس این میکروب از راههای شاخصهای نسخهنویسی نش��ان میدهد که در بیش از ۴۸
مختلفی چون سرفه،عطسه و ...منتشر میشود و افراد بیشتری درصد نس��خ ،انواع آنتی بیوتیک تجویز ش��ده است .بنابراین
این میکروب مقاوم ش��ده را با خود حم��ل کرده و در مناطق پرمصرفترین داروها در کشور آنتی بیوتیکها هستند .در گروه
دیگر منتشر میکنند .حتی در جهان کنونی که فردی میتواند آنتی بیوتیکها ،به ترتیب قرص مترونیدازول ،قرص سفیکسیم
امروز در تهران باش��د و فردا در کش��وری دیگر ،امکان انتشار و کپسول آموکسی سیلین تجویز باالتری داشتهاند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد؛

ارائه تسهیالت اشتغال و مسکن به زوجین برای تشویق به فرزندآوری

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف
ارائ��ه تس��هیالت مالی مختلف ب��ه زوجین
ب��رای افزایش فرزن��د آوری ،در مجلس به
جریان افتاده است.فاطمه ذوالقدر سخنگوی
کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با مهر،
با بیان اینکه پس از تاکید مقام معظم رهبری
بر موضوع سیاستهای جمعیتی ،کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی طرح جامع
جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار خود
قرار داده اس��ت ،گفت :این طرح سال  ۹۱با
ه��دف بهبود فرهنگ خانواده و افزایش نرخ
ب��اروری در مجلس تدوین ش��د اما به دلیل
وج��ود موانعی از جمله ب��ار مالی آن ،پس از
دو ب��ار قرار گرفتن در دس��تور کار مجالس
نهم و دهم به تصویب نرس��ید و تا به امروز
متوقف مانده اس��ت.ذوالقدر ادامه داد :اما در
حال حاضر کمیس��یون فرهنگی با توجه به

نیاز و ش��رایط جامعه ،طرح را مجدد بررسی
و با انجام اصالحاتی آن را به جریان انداخته
اس��ت.وی درباره اهداف این طرح ،توضیح
داد :از اه��داف طرح جام��ع جمعیت و تعالی
خانواده رسیدن به نرخ باروری  ۲,۵درصدی
در رش��د کمی جمعیت تا سال  ۱۴۰۴همراه
با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال
 ۱۴۳۰است.س��خنگوی کمیسیون فرهنگی
مجلس کاهش سن ازدواج ،کاهش
میزان طالق ،فرزندآوری و افزایش
کمی و کیف��ی نرخ جمعیت را دیگر
اه��داف این طرح خواند و بیان کرد:
ب��ه منظ��ور تحقق این اه��داف نیز
برنام��ه هایی چون آموزش س��بک
زندگ��ی مناس��ب و انج��ام ازدواج
س��الم ،تهیه خوابگاه ب��ه ویژه برای
دانشجویان متأهل ،اولویت استخدام
برای م��ردان دارای فرزند و مردان

متأه��ل و زنان دارای فرزند در بخش دولتی
و غیردولت��ی و ارائه تس��هیالت برای تهیه
مس��کن در نظر گرفته شده اس��ت.ذوالقدر
تاکید کرد :در بررس��ی مجدد و جدید طرح
جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون
فرهنگی ،با انجام حذف و اصالحاتی س��عی
کردیم تا حت��ی االمکان از ب��ار مالی طرح
کاس��ته ش��ود.وی درباره تفاوت این طرح با

دیگر لوایح ح��وزه خانواده و جمعیت ،اظهار
داشت :هرچند برخی از موارد مندرج در این
طرح مانند آموزش در خصوص سبک زندگی
مناسب و انجام ازدواج سالم ،ارائه مشاوره و
راهنمای��ی جه��ت حل و فص��ل اختالفات
زوجی��ن ،ارائه خدمات بهداش��تی ،درمانی و
بیمه ای ،تامین مس��کن و غیره جزو حداقل
وظایف یک دولت کارآمد بوده و ممکن است
در مواد قوانین دیگر موجود باشد اما
ای��ن طرح تأکیدی ب��ر آنها در قالب
ی��ک طرح واحد برای رش��د و تعالی
جمعیت اس��ت.این نماینده مجلس
در خصوص تسهیالت ارائه شده در
این طرح برای بانوان شاغل ،عنوان
کرد :این موضوع دارای بار مالی و در
نتیجه مغایر با اصل  ۷۵قانون اساسی
است و همچنین با شرایط اقتصادی
کنونی همخوانی ندارد ،اگرچه دارای

جنبه های حمایتی برای ادامه اشتغال بانوان
شاغل است اما در نهایت سبب ایجاد چالش
ب��رای جامعه زنان در بکارگیری و اش��تغال
اس��ت.ذوالقدر با بیان اینکه این طرح دارای
نقاط ضعفی اس��ت که نیاز ب��ه اصالح دارد،
خاطرنش��ان ک��رد :هرچند این ط��رح برای
افزای��ش جمعیت و ارتق��ای کیفیت زندگی
مش��ترک دارای محاسنی است اما در برخی
موارد نیز دارای نقاط ضعفی است که نیاز به
اصالح دارد.وی در این خصوص توضیح داد:
در برخ��ی موارد طرح جامع جمعیت و تعالی
خانواده ،اعالم برخی ش��رایط برای ازدواج و
فرزند آوری بر مبنای واقعیات ملموس جامعه
به نظر نیست لذا امیدواریم تا تصویب نهایی
این مشکالت نیز رفع شود تا شاید بتوان در
این فضای سخت اقتصادی ،با جلب اعتماد
جوانان آن ها را به ازدواج ،زندگی مش��ترک
پایدار و فرزندآوری ترغیب کرد.
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اخبار حوادث
کشف  ۲تن موادمخدر و دستگیری
 ۴سوداگر مرگ در میرجاوه

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان
از ناکامی قاچاقچیان و کش��ف  ۲تن و ۳۸۷
کیلوگرم انواع موادمخدر و دس��تگیری  ۴نفر
از س��وداگران مرگ توس��ط مرزداران هنگ
م��رزی میرجاوه خبر داد .ب��ه گزارش میزان،
س��ردار محم��د مالش��اهی اظهار داش��ت:
م��رزداران هنگ م��رزی میرجاوه ب��ا ایمانی
راس��خ و چش��مانی بیدار ،هم��واره به عنوان
یک مانع مستحکم در برابر متجاوزان ،اشرار
و قاچاقچیان انجام وظیفه میکنند و موجب
ثبات امنی��ت و آرام��ش در مرزهای جنوب
شرق کشور هس��تند.وی ادامه داد :مأموران
هنگ مرزی میرجاوه با اش��راف اطالعاتی از
قصد قاچاقچیان برای ورود محموله سنگین
موادمخدر به وسیله  ۲دستگاه خودرو به داخل
کشور مطلع ش��دند و با پشتیبانی اطالعاتی
و هدایت عملیاتی مرزبانی اس��تان سیستان
و بلوچس��تان به اج��رای کمینهای هدفمند
پرداخته و مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان
را در کنترل خ��ود در آوردند.فرمانده مرزبانی
سیستان و بلوچس��تان افزود :مرزداران پس
از رویارویی با س��وداگران مرگ و بیتوجهی
قاچاقچیان به فرمان ایست ،با رعایت قانون
ب��ه کارگیری س�لاح و با واکنش س��ریع و
موضعگیری مناسب در درگیری مسلحانه با
قاچاقچیان ،توان رویارویی را از آنها س��لب
کردند.
مصدومیت  ۲نفر بر اثر آتشسوزی
مغازهای در خیابان دالوران

رییس اورژانس تهران از مصدومیت  ۲نفر بر
اثر آتشس��وزی مغازهای در خیابان دالوران
خب��ر داد .پیمان صابریان در گفتوگو با ایلنا
درب��اره جزییات این حادث��ه گفت :یک مورد
حادث��ه حریق در مغازه ای در خیابان س��راج
(تهرانپاس) بین فرجام و دالوران در س��اعت
 ۱۰:۵۹به سامانه اورژانس کشور اطالع داده
میش��ود.وی ادامه داد :بالفاصله  ۳دستگاه
آمبوالن��س به محل حادثه اعزام ش��د .بر اثر
این آتشس��وزی  ۲نفر مصدوم ش��دند که با
انجام اقدامات درمانی تکنسینهای اورژانس
تهران مصدومان به بیمارستان شهید مطهری
منتقل شدند.به گفته رییس اورژانس تهران با
حض��ور نیروهای آتشنش��انی حریق در این
مغازه اطفاء شد.
بازگشت به زندگی
با گذشت خانواده اولیای دم

رئی��س ش��وراهای حل اختالف گلس��تان از
بازگشت به زندگی نهمین محکوم به قصاص
با گذش��ت خانواده مقتول در سال جاری خبر
داد و گفت :اولیای دم بدون هیچ چشم داشتی
از حق قانونی و ش��رعی خود گذشتند و قاتل
فرزندشان را بخشیدند.احمد جعفری ،رئیس
ش��وراهای حل اختالف گلستان در گفتوگو
با میزان از بازگشت به زندگی نهمین محکوم
به قصاص با گذشت خانواده مقتول در سال
جاری خبر داد و بیان کرد :این جوان هش��ت
س��ال پیش با همدستی مادرش ،همسر دوم
پدر خود را به قتل رس��اند.رئیس ش��وراهای
ح��ل اختالف گلس��تان خاطرنش��ان کرد :با
شکایت خانواده مقتول ،حکم قصاص صادر
ش��د و در مرحله اجرای حکم بود.وی افزود:
اعضای ش��عب ویژه صلحی زن��دان گرگان
پس از مش��اهده آثار ندامت و حس��ن رفتار
این جوان در زندان در نشس��تهای متعدد با
اولیای دم و پادرمیانی بزرگان طوایف محمود
زهی و شهنوازی ،برای گذشت رایزنی کردند.
جعفری با بیان اینکه این پیگیریها منجر به
گذشت خانواده مقتول شد ،اظهار کرد :اولیای
دم بدون هیچ چش��م داش��تی از حق قانونی
و شرعی خود گذش��تند و قاتل فرزندشان را
بخشیدند.
آزادی  ۸۳زندانی بدهکار
با کمک ستاد دیه

مدیرکل زندانهای خراس��ان شمالی گفت:
از ابت��دای س��ال ج��اری تاکن��ون با کمک
مستقیم ستاد دیه در خراسان شمالی موجبات
آزادی  ۸۳زندانی بدهکار فراهم ش��ده است.
محمدی ،مدیرکل زندانهای خراسان شمالی
در گفتوگو با میزان ،با بیان اینکه از ابتدای
سال جاری تاکنون موجبات آزادی  ۸۳زندانی
بدهکار با کمک مستقیم ستاد دیه در خراسان
شمالی فراهم شده؛ گفت :از این تعداد  ۸۱نفر
مرد و  ۲نفر زن بودهاند.دبیر هیئت امنای ستاد
دیه خراسان شمالی اظهار داشت :هم اکنون
 ۸۱زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای این
استان محبوس هستند.

