
افزايش قيمت عمره تا ۶ ميليون تومان
ايسنا| حجت االسالم قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت گفت: قانون جديد دولت عربستان براي افزايش هزينه صدور ويزا بر قيمت حج عمره تاثيرگذار است. با اين وضع قيمت عمره حدود ۵۰ يا ۶۰ 
ميليون ريال مي شود. در مورد عمره هدف برگزاري است، اما سعودي ها اعالم كرده اند افرادي كه براي بار دوم به اين سفر مشرف مي شوند، بايد مبلغ دو هزار ريال عربستان، در حدود ۱۹ ميليون ريال ايران پرداخت 
كنند. قاضي عسكر همچنين از رايزني با عراق براي لغو رواديد در سفر به عتبات عاليات خبرداد و گفت: عراق آمادگي الزم درخصوص لغو رواديد را ندارد، اما با لغو اين امر از مشكالت موجود كاسته مي شود. 
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حكيمي پور: نامه  امالك نجومي 
را من به ياشار سلطاني دادم

عضو شوراي شهر در گفت وگو با »اعتماد«: گزارش  مهرمحرمانه نداشت 
فخرالدين دانش و مديريت 
راهبردي آموزش و پرورش

آم��وزش و پرورش ايران از مش��كالتي 
ساختاري و مزمن رنج مي برد كه ناشي 
از عدم توج��ه به ارتقاي به��ره وري منابع آن و حاصل 
روزمّرگي و اتخاذ تدابير موضعي و متناقض است. نگاه 
راهبردي ب��ه آموزش و پرورش و آسيب شناس��ي اين 
مجموعه ب��زرگ و اثرگذار كه موت��ور محرك هر گونه 
توس��عه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اس��ت گام اول 
در اص��الح اين مجموعه بزرگ اس��ت. مصرف بيش از 
30 ه��زار ميليارد توم��ان از منابع عموم��ي و دريافت 
و هزينه ك��رد مبالغ هنگفتي از محل مش��اركت هاي 
مردمي در تامين هزينه هاي ساخت نوسازي تجهيز و 
اداره كرد مدارس و باقي ماندن بسياري از نارسايي هاي 
مزمن ضرورت بازنگري در ساختار آموزشي و تربيتي 
از س��تاد تا مدرس��ه را مورد تاكيد قرار مي دهد. وقتي 
آموزش و پرورش يك منطقه كوچك در كشور با كمتر 
از هفت هزار دانش آموز بيش از 11 هزار نيروي انساني 
دارد و همچنان از كمبود معلم رنج مي برد اين امر حاكي 
از نبود برنامه معين براي اس��تفاده بهينه از منابع اين 
وزارتخانه است. امروزه بهره گيري از فناوري هاي نوين 
ارتباطي نياز به كوچك سازي س��تاد را هر روز بيش از 
پيش آشكار مي سازد و اتخاذ تدابير درست در اين راستا 
نيازمند وجود مديري ش��جاع و تحول خواه است. آنها 
كه آقاي دكتر احمدي دانش آش��تياني را مي شناسند 
مي دانند ك��ه او مديري كاردان، متعهد و بي حاش��يه 
است و كارنامه ايشان حاكي از دوري از سياست بازي و 
حاشيه پردازي و اجتناب از تشريفات و تعارفات است. 
آقاي دكتر دانش واجد نگاهي راهبردي است و فرصت 
حضور در آموزش و پرورش را صرف جهت دهي منابع 
به س��مت مدارس خواهد كرد. او در صحبتي كه عصر 
روز دوشنبه سوم آبان در جمع تشكل هاي فرهنگيان 
داش��تند به نياز مدارس به نش��اط تاكيد كردند و همه 
مي دانيم كه نشاط مدرسه مس��تلزم محوريت يافتن 
مدرسه و حذف پيرايه هاي پيراموني از اطراف مدرسه 
است. پيرايه هايي غير ضروري كه راه تنفس مدرسه در 
فضاي باز علمي آموزشي و تربيتي را تنگ كرده است. 
ساختار س��تادي اين وزارتخانه در ذيل پست وزير كه 
مس��تقيما تحت نظر وزير آموزش و پ��رورش فعاليت 
مي كنند بيش از 70 معاون و مدير كل را شامل مي شود 
و وزي��ر آموزش و پرورش ك��ه بايد اين تع��داد مدير را 
مستقيما توليت و  تر و خشك كند عمال امكان ارتباط و 
مديريت اين لشكر بزرگ را ندارد. مشكل ديگري كه در 
اين ساختار وجود دارد اين است كه امكان شفاف سازي 
ماموريت و ش��رح وظايف بخش ها و ش��رح شغل هاي 
شاغالن وجود ندارد چون هر گونه شفاف سازي بايد به 
حذف موازي كاري ها و كاهش همپوشاني مسووليت ها 
منجر ش��ود و هيچ ك��س به چني��ن كاري عالقه مند 
نيست. اين س��اختار باعث شده اس��ت كه پست هاي 
اداري از وضعيت يكساني از جهت سختي كار برخوردار 
نباشند اگر شما كارش��ناس خوش شانسي باشيد و در 
يك واحد اداري گل و بلبل به كار گمارده شويد ممكن 
اس��ت احتماال از فرط بيكاري كالفه ش��ويد و ممكن 
است بدشانسي شما را به كاري بگمارد كه فرصت سر 
خاراندن هم نداشته باشيد و جالب تر اين است كه هر دو 
هم به يك ميزان حقوق و حق الزحمه اضافه كار دريافت 
مي كنيد. از ديگر موارد فاسد اين ساختار بلعيدن نيروي 
انس��اني آموزش و پرورش و فرار معلم��ان از مدارس و 
جاخوش كردن در س��اختارهاي اداري اس��ت. همين 
ساختار باعث شده است تا بيش از يك ميليون نيروي 
انساني كفاف تعليم و تربيت 12 ميليون دانش آموز را 
نداشته باشد. به عالوه منابع درآمدي آموزش و پرورش 
به جاي اينكه صرف تامين معيش��ت معلم ش��اغل در 
كالس شود و صرف كيفيت بخشي به فضا و تجهيزات 
مدارس شود عمال به بنزين ماشين هاي پرسنل اداري 
بدل شده و صرف انواع و اقسام هزينه هاي حاشيه اي و 
غير ضروري در ادارات مي شود. توجه به اين ساختار و 
شناسايي و رفع نقاط آسيب زاي آن تنها راه برون رفت 
آموزش و پرورش از انواع چرخه هاي ناكارآمدي است. 
آقاي دكتر دانش در جمع فرهنگيان با تشخيص دقيق 
مسائل و آس��يب هاي نظام آموزشي بر عزم جدي خود 
بر اصالح ساختاري نظام آموزشي تاكيد كردند كه اين 
امر حاكي از مساله شناسي و اراده ايشان براي اصالح در 

آموزش و پرورش كشور است. 

  روز گذش�ته ش�وراي ش�هر تهران يك فوريت 
طرحي را در خصوص حفاظت از درختان اين خيابان 
به تصويب رساند كه در صورت تاييد، درختان اين 

خيابان احيا مي شوند. مهر
  رييس اسبق سازمان ملي جوانان گفت: تفكيك 
حوزه جوانان از ورزش بايد اولويت برنامه هاي وزير 

جديد باشد. مهر
وزارت  پش�تيباني  و  تع�اون  مدي�ركل    
آموزش و پرورش: در سال جاري تعهدات اين بيمه 
همانند سال گذش�ته بوده و مبلغ حق بيمه آن نيز 
براي هر دانش آموز 7۵۰۰ تومان است. بيمه حوادث 
دانش آموزي حوادث درون و بيرون مدرسه را طي 

سال تحصيلي پوشش مي دهد. ايسنا
  براي نخس�تين بار در ايران و خاورميانه، »نگاره 
خط هاي اقوام كهن مكزيك« در موزه ملي ايران به 

نمايش درمي آيند. ايسنا

 ايلنا|  احمد مس��جدجامعي در جلسه روز گذشته 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
ش��وراي ش��هر تهران، با بيان اينكه در جلسه علني 
ش��وراي ش��هر فرصت تذكر با توجه ب��ه نوبت دهي 
معمول برايم فراهم نشد تا درباره خبر جعلي منتسب 
به خودم صحب��ت كنم، اظهار كرد: در ش��بكه هاي 
اجتماعي، به نقل از من درج ش��ده است كه در زمان 
رياس��ت در شوراي ش��هر تهران در بازديدم از پروژه 
بيمارستان مغز و اعصاب موسسه خيريه امام رضا)ع( 
وع��ده پرداخت 100 ميليارد توم��ان براي كمك به 

ساخت اين بيمارستان را داده ام. 
وي ادام��ه داد:  اي��ن خب��ر صح��ت ن��دارد. بنده در 
اي��ن بازديد اعالم ك��ردم »براي ادامه س��اخت اين 
بيمارس��تان اعتباري معادل 100 ميليارد تومان از 
محل كمك هاي خيرين پيش بيني شده است« كه 
اين رقم بر اس��اس گزارش از گلريزان همان ماه ها از 

جانب خيرين اعطا شده بود. 
عضو كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي ش��هر تهران همچنين تصريح كرد: 
 شفاف سازي نسبت به بودجه هاي تخصيص يافته در 
اين پروژه مانند هر پروژه ديگر، امري معمول است. در 
زمان رياستم در دور اول وقتي رديف بودجه اي براي 
كمك به ساخت بيمارستان مغز و اعصاب در تبصره 
بودجه آمد، به دليل شفاف نبودن، با تخصيص اعتبار 
پيشنهادي براي اين پروژه موافقت نكرديم. از اين رو 
در س��ال 93 اعتباري براي اي��ن كار در رديف هاي 
بودجه مصوب نيست و در سال هاي قبل و پس از آن 
اين اعتبار ديده شده است. در آن سال هم گفتم كه 
در اين كار نام اشخاص معتبر و معتمدي مطرح است 
و هرگونه بي دقتي ممكن اس��ت به وجهه آن عزيزان 

هم آسيب بزند. 
مسجدجامعي با اش��اره به اينكه 60 ميليارد تومان 
اعتبار براي اين پروژه در دو س��ال گذشته در بودجه 
تخصيص يافته اس��ت، گفت: در زمان اعالم موافقت 
براي تخصيص اين اعتبار نيز از س��وي كميس��يون 
سالمت،  محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
پيشنهاد شد براي شفاف سازي مالي يك نفر از اعضاي 
شوراي ش��هر تهران در تش��كيالت اين بيمارستان 
حضور داشته باش��د كه به تصويب نمايندگان شورا 
رسيد.  وي با اشاره به صحبت هاي چمران در خصوص 
عدم موافقت مسووالن بيمارستان، با حضور نماينده 
ش��ورا در مجموعه مديريتي اين بيمارستان، افزود: 
اين واكنش به پيشنهاد مصوب شورا، جاي تامل دارد. 
نماينده شورا در اين بيمارستان، نماينده مردم تهران 

است و نبايد از حضور او نگران بود. 

س��ومي، ش��مول گرايي اس��ت كه در آن هر فرهنگي 
ضمن اعتقاد ب��ه حقانيت خود جايي ب��راي حقانيت 
ديگران نيز باز مي گذارد. به اين صورت، به جاي حذف، 
جذب مي كند. به جاي س��تيز وارد گفت وگو مي شود. 
بخش هايي از دستاوردهاي فرهنگي و تمدني ديگران را 
مي پذيرد و به كار مي گيرد و بخش هايي را نه. آنچه جذب 
مي كند و صادر مي كند را نه به صورت اجباري و تحميلي، 
بلكه در قال��ب گفت وگوي تعاملي چ��ه در جغرافياي 
ملي و چه در جغرافياي جهاني زمينه س��ازي مي كند. 
براي مثال، ژاپن يا هند ضمن حفظ هويت بومي خود، 
داراي نظام حقوقي مبتني بر اعالميه حقوق بشر جهاني 
هستند كه سازگار با رويكرد شمول گرايي است. ما نياز 
به اين رويكرد داريم. نه خودباختگي در برابر غرب و نه 
ستيز با آن. گفت وگو با آن و پذيرش پاره هاي فرهنگي 
و تمدني جهاني كه موجب توسعه قوي تر مي شوند و در 
عين حال صدور پاره هايي از فرهنگ بومي از طريق قرار 

گرفتن در شبكه مناسبات جهاني.

خبر كوتاه

ادامه از صفحه اول

ايسنا| سرپرست اداره كل بين الملل معاونت امور زنان 
گفت: بر اس��اس گزارش منتشر ش��ده از سوي مجمع 
جهاني اقتصاد، رتبه ايران ازنظر ش��كاف جنسيتي در 
بين 144 كشور 139 است.رتبه ايران در زمينه سياست 
136، اقتصاد 140، آموزش 94 و س��المت 98 است و 
گفتني است رتبه قبلي ايران 141 از بين 145 كشور بود. 

خبر

آخرين رتبه ايران در زمينه 
شكاف جنسيتي اعالم شد

مسجدجامعي: وعده اي براي 
پرداخت ۱۰۰ ميليارد تومان به 

خيريه امام رضا)ع( نداده ام

  توسعه در گروي
 بينش شمولگراست

سرخط خبرها نگاه روز گزارش

دانيال شايگان/ اعتماد

سلطاني  را 
كارشناس شهري 

مي دانم
من فق�ط اين نام�ه را به 
او دادم چون سلطاني را 
يك كارشناس شهري و 
انساني بي طرف مي دانم. 
هدفم ه�م اين ب�ود كه 
در اي�ن م�ورد تحقي�ق 
بيش�تري صورت گيرد 
وگرنه از وي نخواستم كه 

نامه را منتشر كند.

هر چ��ه مي گذرد، ب��ر ابعاد 
ابهام آمي��ز پرونده »امالك 
نجومي« بيشتر افزوده مي شود. چه از بابت 
شاكيان ياشار سلطاني، مديرمسوول سايت 
معماري نيوز كه براي نخس��تين بار اخبار و 
ليس��ت افرادي كه اين زمين ها و امالك را 
دريافت ك��رده بودند را منتش��ر كرد و چه 
از بابت اينكه اين اطالعات از كجا به دست 
وي رسيده بود. در همين زمينه و در حالي 
كه ش��هردار تهران و رييس ش��وراي شهر، 
اعالم كرده اند كه نه شهردار و نه شهرداري 
و نه شوراي شهر شكايتي از ياشار سلطاني 
نكرده اند، وكالي او چندي قبل اعالم كرده 
بودند كه بازداش��ت ياشار به دليل شكايت 

اداره حقوقي شهرداري تهران بوده است. 
اما در اين بين تا سه شنبه شب، روايت هاي 
گوناگون��ي از افرادي يا اش��خاصي كه اين 
اطالع��ات را در اختيار او ق��رار داده بودند، 
به گوش مي رس��يد. ت��ا اينكه دادس��تان 

ته��ران، جعفري دولت آبادي رس��ما اعالم 
ك��رد كه س��لطاني اعت��راف كرده اس��ت 
احمد حكيمي پور، نايب رييس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي ش��وراي شهر فردي 
بوده كه اين اطالعات را در اختيار او گذاشته 
است. اين خبر باعث شد تا پرونده »امالك 
نجومي« وارد مرحله جديدي شود به طوري 
كه از همان س��اعت هاي اوليه اصولگرايان 
ش��ورا، اين اظهارات را تايي��دي بر مدعاي 
خود دانسته و اعالم كردند كه حكيمي پور 
به نمايندگي از اصالح طلبان و براي تخريب 
اصولگراي��ان اي��ن اطالع��ات را در اختيار 
سلطاني گذاشته است. اين اظهارات در حالي 
مطرح مي ش��د كه حكيمي پ��ور در همين 
خصوص براي اداي توضيحات به دادسراي 
فرهنگي و رسانه رفت. اين حضور به همراه 
اظهارات برخي از اعضاي اصولگراي ش��ورا 
باعث شد تا تمام نگاه ها به سمت حكيمي پور 
معطوف شود. احمد حكيمي پور در گفت وگو 
با »اعتماد« در پاس��خ به اظهارات برخي از 
اعضاي شوراي ش��هر گفت: به نظرم اصال 

درست نيست كه اعضاي ش��ورا بخواهند 
جواب يكديگر را از طريق رس��انه ها بدهند 
بنابراين، من هم از دوس��تان مي خواهم تا 
اگر حرفي و س��والي دارند در صحن ش��ورا 
يا جلس��اتي كه داريم آنها را مطرح كنند تا 
جواب شان را بدهم. وي همچنين در پاسخ 
به ادعاي برخي از اصولگرايان كه انتشار اين 
نامه را حركتي س��ازماندهي شده از سوي 
اصالح طلبان مي دانند نيز گفت: اصال چنين 
چي��زي صحت ندارد. اين اق��دام من كامال 
ش��خصي و فردي بوده و توضيحات الزم را 
هم در دادس��را دادم و پ��اي حرف هايم نيز 
ايستاده ام. نايب رييس كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي شهر همچنين در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا از سلطاني خواسته كه 
اين نامه را منتشر نكند نيز گفت: نه، من فقط 
اين نامه را به او دادم چون س��لطاني را يك 
كارشناس شهري و انساني بي طرف مي دانم. 
هدفم هم اين بود ك��ه در اين مورد تحقيق 
بيشتري صورت گيرد و گرنه از وي نخواستم 
كه نامه را منتش��ر كند. در همين خصوص 

حكيمي پور به »اعتماد« گفت: اين نامه مهر 
محرمانه نداشت. 

حكيمي پور همچنين در گفت وگو با ايلنا، 
در توضيح دليل حضورش در دادسرا گفت: 
از من خواس��ته ش��د كه به عنوان مطلع در 
اين پرونده به دادس��راي فرهنگ و رس��انه 
مراجعه كنم كه در اين دادسرا حاضر شدم و 
تحقيقات الزم صورت گرفت و در خصوص 
هر موضوعي كه در جري��ان بودم، توضيح 
دادم. اين موضوع عجيبي نيس��ت و ظاهرا 
در اين خصوص از ديگر اعضاي شوراي شهر 
تهران هم تحقيقاتي شده است. عضو شوراي 
شهر تهران در مورد اظهارات دادستان تهران 
مبني بر اينكه اسناد مربوطه توسط وي به 
ياشار سلطاني داده شده است، گفت: در اين 
مورد ما نمايندگان مردم در ش��وراي شهر 
تهران هس��تيم و يك��ي از وظايف اصلي ما 
نظارت بر حس��ن جريان امور در شهرداري 
تهران اس��ت. طبيعت��ا اخب��ار و اطالعاتي 
از طرق مختلف به اعضاي ش��وراي ش��هر 
تهران در زمينه هاي مربوط به ش��هرداري 
و مديريت شهري مي رسد و اين هم بسيار 
طبيعي اس��ت. بنده وقتي چني��ن اخبار و 
مطالبي به دستم رس��يد به عنوان وظيفه 
ذاتي و قانوني خودم در پي تحقيق و بررسي 
و كشف حقيقت بودم كه در اين رابطه بار ها 
با رييس شوراي شهر تهران مكاتبه داشتم تا 
جلسه اي براي اين موضوع با حضور شهردار 
تهران ترتيب دهند كه متاسفانه تاكنون هم 
اين اقدام صورت نگرفته اس��ت. به جز من 
ديگر اعضاي شوراي شهر هم به صورت تذكر 
كتبي و شفاهي چنين درخواستي را از هيات 
رييسه و رييس شوراي شهر تهران داشتند. 

چمران: حكيمي پور نبايد نامه را به 
رسانه ها مي داد

 اما در اين باره مهدي چمران در گفت وگو با 
تسنيم در واكنش به تاكيد دادستان مبني 
بر اعتراف ياشار س��لطاني كه نامه سازمان 
بازرسي را احمد حكيمي پور، عضو شوراي 
ش��هر تهران در اختيار اين فعال رسانه اي 
گذاش��ته اس��ت، با تاكيد بر اينكه اين نامه 
توسط سازمان بازرسي ارسال نشده و يكي 
از بازرسان س��ازمان به برخي افراد مطلع از 
موضوع نامه را ارس��ال كرده اس��ت، گفت: 
من تا به ح��ال اين نامه را نديده ام و فقط در 
همين حد انتشار آن در رسانه ها از آن مطلع 
ش��دم. حكيمي پور در جلسه علني شوراي 
ش��هر تهران، در قالب تذكر كتبي موضوع 
را با اش��اره به برخي اعداد و ارق��ام و بدون 
ارايه تصوير نامه ارايه كرد كه در اين تذكر با 
تعابيري مبهم از قبيل شنيده شده است و 

غيره، موضوع مطرح شده بود. ما هم براساس 
وظايف خود، همان روز يا فردا تذكر كتبي 
ايشان را با شماره نامه رسمي براي شهرداري 
ارايه كرديم و شايد شهرداري منتظر جواب 
قاضي اس��ت تا به نامه ش��ورا پاس��خ دهد. 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران در ادامه 
در خصوص علت ارايه نامه محرمانه به يك 
خبرنگار گفت: نامه مذكور كه محرمانه بوده، 
براي آقاي حكيمي پور ارسال نشده بود و فرد 
ديگري تخلف كرده و به ايشان ارايه كرده و 
ايشان هم نبايد اين نامه محرمانه را در اختيار 

يك خبرنگار مي گذاشت. 
محرمانه... غيرمحرمانه... 

البته در اين بين علي صابري، عضو حقوقدان 
ش��وراي ش��هر در گفت وگو ب��ا» اعتماد« 
از زاويه اي ديگر به مس��اله ن��گاه مي كند: 
مس��ائل حقوقي را نبايد با طيف بندي ها و 
گروه بندي هاي سياس��ي و جناحي قاطي 
كرد. براس��اس قانون هيچ مس��وولي، حق 
ندارد اسناد و نامه هايي كه مهر محرمانه دارد 
را منتش��ر كند. البته من نمي دانم كه نامه 
سازمان بازرسي مهر محرمانه داشته است 
يا خير. از سويي اگر سند طوري باشد كه قبل 
از رسيدگي، انتشار آن احتمال تاثير گذاشتن 
روي حكم را داشته باش��د، انتشار آن جرم 
است. در مورد مس��اله اخير بايد اين موارد 
بررسي شود ولي در حال حاضر ما چيز زيادي 
در اين مورد نمي دانيم ت��ا بتوانيم قضاوت 
كنيم. اين عضو اصالح طلب ش��وراي شهر 
در ادامه در پاس��خ به اظهارات اصولگرايان 
كه مدعي هس��تند، اصالح طلبان شورا اين 
اس��ناد را در قالب سناريويي مشخص براي 
تخريب اصولگرايان منتشر كرده اند، گفت: 
اصال چنين چيزي صحت ندارد. من هميشه 
در تمامي مجامع اصالح طلب��ان اين گونه 
اقدامات را محكوم كرده ام چرا كه معتقدم 
نبايد نام افراد را قبل از صدور حكم منتشر 
كرد. البت��ه اصولگراياني كه اي��ن ادعاها را 
مطرح مي كنند حتما از ياد نبرده اند كه در 
مورد پرونده حقوق ه��اي نجومي چقدر به 
دولت فش��ار مي آوردند كه اسامي مديران 
مزبور را منتش��ر كند. حاال چطور شده كه 
افشاي نام ليس��ت پرونده امالك نجومي را 
تخلف مي دانند؟!صالح نيكبخت، وكيل پايه 
يك دادگستري نيز در گفت وگو با »اعتماد« 
در پاسخ به اين سوال كه مسووالن و مديران 
اجازه انتش��ار چنين گزارش هايي را دارند، 
گفت: پاسخ اين سوال را بايد مراجع قضايي 
بدهند، به هر صورت تا وقتي كه در اين زمينه 
شفاف سازي نشود، نمي توان به طور قطع در 

مورد آن اظهارنظر كرد. 

حميدرضا خالدي

سالمتبنياد شهيد

با تصويب هيات دول��ت، مددكاران اجتماع��ي و تيم درمان 
شاغل در مراكز خاص درماني جانبازان از شمول قانون »نحوه 
بازنشس��تگي جانبازان انقالب اس��المي و جنگ تحميلي و 
معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور« بهره مند 
مي ش��وند. سايت رياس��ت جمهوري گزارش داد كه براساس 
اين مصوبه، پزش��كان، پرس��تاران، بهياران، كمك بهياران و 
همچنين م��ددكاران اجتماعي تمام وقت در اي��ن مراكز در 
درجه اول، دوم و سوم مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفته و از 
سنوات خدمت ارفاقي به ازاي هر سال بهره مند خواهند شد. 
هيات دولت همچنين با هدف ارايه تسهيالت و تشويق ها براي 
توليد مسكن، تامين منابع مالي براي اين بازار و ايجاد رونق در 
توليد، آيين نامه اجرايي مربوط به قانون ساماندهي و حمايت 
از توليد و عرضه مسكن را به تصويب رساند كه از اهداف تصويب 
اين آيين نامه اجرايي بود. درراس��تاي تصويب اين آيين نامه 
همچنين وزارت كشور مكلف شد از طريق شهرداري ها براي 
صدور پروانه س��اختمان مس��كوني از طريق سرمايه گذاري 

خارجي با اولويت اقدام كند و موسس��ات اعتباري نيز موظف 
ش��دند در چارچوب مقررات ابالغي بان��ك مركزي، اعطاي 
تسهيالت بخش مسكن در پروژه هاي انبوه سازي كه توسط آنها 
اجرا مي شود را در اولويت قرار دهند. هيات دولت همچنين به 
ش��هرداري ها اجازه داد با استفاده از ظرفيت انبوه سازي براي 
تامين منابع مورد نياز جهت احياي بافت هاي فرسوده شهري 
و ساير پروژه هاي انبوه سازي، نسبت به انتشار اوراق مشاركت 
و ساير ابزارهاي مالي اسالمي با در نظر گرفتن سقف تعيين شده 
در قوانين بودجه سنواتي اقدام كنند. با مصوبه روز چهارشنبه 
هيات وزيران، بدهي س��ازمان تامين اجتماعي به دولت بابت 
خريد س��هام ش��ركت ذوب آهن اصفهان و نيز خريد س��هام 
شركت هلدينگ خليج فارس از طريق شركت سرمايه گذاري 
نفت و گاز و پتروش��يمي تامين، به ميزان مورد تاييد سازمان 
خصوصي س��ازي، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه، از محل 
مطالبات قطعي ش��ده س��ازمان تامين اجتماعي از دولت )به 

ميزان مورد تاييد سازمان حسابرسي( قابل تسويه است. 

در حال��ي كه يك��ي از مطالبات نظام س��المت در زمان تدوين 
برنامه ششم توسعه، همراه ش��دن پيوست سالمت براي تمام 
طرح هاي عمراني كشور براي كاهش بار مالي بر دوش دولت و 
قرار گرفتن نظام سالمت و جمعيت هدف در مسير پيشگيري 
از بروز بيماري ها براي دس��تيابي به ه��دف كاهش هزينه هاي 
س��المت از جيب مردم بود، وزير بهداش��ت از فقدان پيوس��ت 
سالمت براي پروژه مسكن مهر كه يكي از بزرگ ترين پروژه هاي 
عمراني ايران است، انتقاد كرد. سيد حسن قاضي زاده هاشمي 
در گفت وگو با ايس��نا گفت: »در اجراي طرح مسكن مهر كه در 
سال هاي گذشته صورت گرفت، خدمات خاص به ويژه در حوزه 
سالمت ديده نشد و اين درحالي است كه ايجاد اين خدمات در 
كنار اجراي طرح مسكن مهر ضروري است. اگر طرح مسكن مهر 
داراي پيوست سالمت بود، قطعا شاهد استقرار مراكز بهداشتي 
و درماني همزمان با اجراي طرح مسكن مهر بوديم. در هر حال 
اين طرح نيمه تم��ام ماند، در حالي كه اگر قرار بود به طور كامل 
اجرا شود، بايد براي ساكنين در مسكن مهر خدمات سالمت به 

خوبي ديده و اجرايي مي شد. اگر از ابتداي اجراي طرح مسكن 
مهر، به خدمات سالمت توجه مي شد، وضعيت بهتر بود، اما در 
حال حاضر كه با كمبود امكانات خدماتي مواجه هستيم، وظيفه 
ما اس��ت كه براي مردم خدمات را فراهم كنيم.«وي با تاكيد بر 
اينكه امكانات و داشته هاي ما در حد انتظار مردم نيست، گفت: 
»به دليل وجود كمبودهاي حوزه بهداش��تي و درماني از مردم 
عذرخواهي مي كنم اما بايد توجه كرد كه شاخص هاي درماني 
نسبت به دو سال گذشته ارتقا يافته و قابل مقايسه نيست، اما تا 
رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم. تحقق اين باور كه مردم 
فكر كنند خادمان آنها با تمام توان با وجود كمبود منابع مالي تا 
حد امكان براي تامين نيازهاي حوزه سالمت تالش مي كنند، از 
اهميت خاصي برخوردار است و ما قدردان مردمي هستيم كه 
ش��رايط ويژه دولت را درك كرده و صبوري مي كنند و قطعا تا 
پايان دولت و روزي كه خدمتگزار مردم هس��تيم نهايت تالش 
خود را به كار بسته و اميدواريم با بهبود وضعيت خزانه دولت بتوان 

گام هاي اساسي و موثري را در اين زمينه برداشت.«

وزير بهداشت: »مسكن مهر« پيوست سالمت نداردتعيين فهرست مشاغل سخت و زيان آور 

خبر آخرآموزش و پرورش

خانه ملت| وزير پيش��نهادي دولت براي تصدي وزارتخانه 
آموزش و پرورش، گفت: به جد پيگير رسيدن افراد اختالس گر 
در صندوق ذخيره فرهنگيان به جزاي اين كارشان هستم و 

اجازه نخواهم داد حق و حقوق معلمان از بين برود. 
فخرالدين احمدي دانش آشتياني با اشاره به اينكه پرداخت 
معوقات فرهنگيان بازنشس��ته را در برنامه هاي كوتاه مدت 
خود پس از دريافت راي اعتماد ب��راي تصدي در وزراتخانه 
آموزش و پرورش، قرار داده اس��ت، گف��ت: از همين اكنون 
با وج��ود آنكه هنوز خدمتگ��زار فرهنگيان نش��ده ام پيگير 

مطالب��ات آنها ب��وده و تمام ت��الش خود را ب��راي پرداخت 
معوقات فرهنگيان بازنشس��ته در كوتاه م��دت خواهم كرد. 
وزير پيش��نهاي دولت براي تص��دي در وزارتخانه آموزش و 
پرورش يكي از اولويت هاي كاري خ��ود را پس از در اختيار 
گرفتن س��كان اين وزارتخانه، رسيدگي به وضعيت صندوق 
ذخيره فرهنگيان دانس��ت و افزود: به جد پيگير هستم تا با 
همكاري قوه قضاييه افراد اختالس گر به جزاي اين كارشان 
برسند و اجازه نخواهم داد حق و حقوق معلمان در صندوق 

ذخيره فرهنگيان از بين برود. 

بارش برف پاييزي در اردبيل،  مدارس را به تعطيلي كشاند و راه 
ارتباطي با 50 روس��تا را قطع كرد. اين بارش بي س��ابقه در آبان 
ماه كه از روز سه شنبه ش��روع شده بود،  دو روز بدون وقفه ادامه 
يافت و مدارس و دانش��گاه هاي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
اين ش��هر را تعطيل كرد و باعث تاخير در حضور كارمندان در 
ادارات و اختالل عبور مرور مردم در شهر شد. به گزارش ايسنا، 
مديركل هواشناسي اردبيل، ميزان بارش برف در برخي شهرهاي 
استان را نزديك به نيم متر عنوان كرد. علي دولتي مهر تصريح 
كرد: طي بارش شديد برف در دو روز گذشته ميزان بارش برف 

در نير و س��رعين متجاوز از 40 سانتي متر است. در اردبيل 30 
س��انتي متر، در گرمي 15 سانتي متر، در نمين 10 سانتي متر و 
در مشگين شهر پنج سانتي متر بارش برف به ثبت رسيده است. 
بارش سنگين برف باعث شكسته شدن شاخه و تنه هزاران اصله 
درخت در شهر شده و پر ش��دن معابر از برف تردد خودروها در 
خيابان هاي ش��هر اردبيل را سخت كرده است. همچنين بر اثر 
برف و فرو افتادن درختان شكسته روي خطوط انتقال برق بيشتر 
نقاط اردبيل دچار خاموشي شده بود كه با تالش ماموران شركت 

توزيع برق اردبيل مشكل بسياري از آنها حل شد. 

بارش نيم متري برف در اردبيلپيگيري مجازات قضايي افراد اختالس گر در صندوق ذخيره فرهنگيان

عليرض��ا رحيمي نماينده 
تهران كه روز گذش��ته به 
بيان نكاتي درباره نشس��ت اخير مجمع 
نمايندگان تهران با ش��هردار و معاونان 
ش��هرداري تهران پرداخته و از اختالف 
ش��هردار تهران و مديرمس��وول روزنامه 
همش��هري گفت��ه بود، پ��س از واكنش 
مديرمسوول همش��هري كه اعالم كرد 
اينكه از آقاي قاليباف نقل قول ش��ده كه 
از تيتره��اي روزنامه همش��هري متنفر 
هستند؛ منطبق با واقعيت نيست، دوباره 
به جمع خبرن��گاران آم��د و حرف هاي 
جديدي از جلسه زد. او گفت: »قاليباف 
براي اثبات صداقت خود به جمع، تعابير 
بس��يار تندي عليه مديرمسوول روزنامه 
همشهري مطرح كرد كه ما حرمت داري 
كرديم و تعابير تند آقاي شهردار را در حد 

ابراز نفرت عنوان كرديم.« 

او در واكن��ش نس��بت ب��ه تكذيبي��ه 
مديرمس��وول روزنامه همشهري گفت: 
»به نظر مي رس��د مديرمسوول روزنامه 
همشهري كمي شتاب  زده وارد موضوع 
شدند و بهتر بود ابتدا از رييس و مسووالن 
خود در شهرداري تهران تحقيق كرده و 
س��پس اظهارنظر مي كردند. مطلبي كه 
روز گذش��ته از قول آقاي قاليباف مطرح 
كردم، مساله اي بود كه در حضور معاونان 
شهردار تهران و همچنين حدود 15 نفر 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
عنوان شد.« او گفت: »در جمعي 20 نفره 
متشكل از نمايندگان مجلس و مقام هاي 
بلندپايه ش��هرداري امكان تحريف يك 
مس��اله وجود ندارد و بهتر است به جاي 
اين قض��اوت ش��تاب  زده، روش خود را 
عوض كنند و با اثبات بيلبوردهاي شهر 
ب��ه جامعه اثبات كنند ك��ه براي مصالح 

عموم��ي اهمي��ت قايل هس��تند و نگاه 
جناحي ندارند.« او گف��ت: »درصورتي 
كه ن��گاه قاليباف و ش��هرداري تهران به 
دولت، ن��گاه تعاملي و مثبت اس��ت بايد 
اين مس��اله را در عمل به اثبات برسانند 
و با اين حال، آنچه براي ما اهميت دارد، 
در وهله نخست تغيير رويكرد شهرداري 
ته��ران و روزنامه همش��هري و در ادامه 
استفاده از تيترهاي وحدت بخش در اين 

روزنامه است.«
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
»درصورتي كه قرار است از فرمايش هاي 
رهبري در بيلبوردهاي شهري استفاده 
ش��ود، باي��د توج��ه كنن��د ك��ه بيانات 
وحدت  بخش ايش��ان بس��يار زياد است 
كه مي تواند آرامش بيشتري ميان مردم 
ايجاد كن��د و افكار عمومي را به س��مت 

همگرايي و وحدت سوق دهد و تا زماني 
كه اين روش هاي س��ليقه اي و غلط را در 
پيش بگيري��م، از طرف جامع��ه و افكار 

عمومي قابل  قبول نيست.«
اي��ن نماينده اصالح طلب م��ردم تهران 
همچني��ن در پاس��خ به س��والي درباره 
انتصاب هاي جناحي در شهرداري تهران، 
گفت: »زمان جلسه بسيار كوتاه بود و به 
 وي��ژه زماني كه به پاس��خگويي قاليباف 
اختص��اص يافت، ب��راي اينك��ه بتوانند 
درباره تمامي س��وال ها پاسخگو باشند، 
كافي نبود؛ چرا ك��ه بيش از 50 موضوع 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
مطرح شد. با اين حال درباره انتصاب ها 
هيچ مخالفت يا اعتراضي از سوي قاليباف 
و معاونان صورت نگرفت؛ البته نمايندگان 
برپايه اين س��كوت قضاوت نمي كنند اما 
درصورتي كه قاليباف نگاه تشكيالتي و 

انتخاباتي به شهرداري تهران ندارد، بهتر 
است كه نسبت به شائبه هايي كه نزد افكار 

عمومي ايجاد شده، پاسخگو باشند.« 
او همچني��ن گف��ت ك��ه ش��اه  كلي��د 
صحبت هاي قاليب��اف اين بود كه روابط 
شهرداري تهران با دولت يازدهم بهترين 
رابطه در طول تاريخ روابط ش��هرداري و 
دولت اس��ت و در هيچ دولتي شاهد اين 
س��طح از روابط مثب��ت نبوديم اما مردم 
باخبر نش��ده اند و بنابر اين انتظار داريم 
درصورتي كه اين مس��اله حقيقت دارد، 
بايد نمود آن را در عملكرد ش��هرداري و 
به ويژه در ارگان رس��مي اين سازمان كه 
روزنامه همشهري باشد، ببينيم. رحيمي 
همچنين گفت: درصورتي كه مسووالن 
روزنامه همش��هري قص��د دارند، در اين 
مورد ارزيابي داشته باشند، بهتر است كه 
از خود شهردار يا دفتر او استعالم كنند. 
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