
مردم نجيب ديار رستم و سهراب كه تا ديروز 
چشم به آسمان داشتند تا دست از خست بر 
دارد و لب هاي خشكيده و ترك خورده زمين را 
با نم باراني تر كند، حاال چشم هايشان بر زمين 
دوخته شده اس�ت؛ زميني كه ديگر خشك و 
ترك خورده نيست بلكه ردپاي سيل و رانش 
زمين هاي كشاورزي را به گودال هايي به عمق 
بيش از 10متر تبديل كرده است و از تنها دارايي 
مردم اي�ن ديار يعن�ي دام هايش�ان هم فقط 
اجسادي باقيمانده كه با فروكش غضب سيل بر 
زمين افتاده اند و رفته رفته متالشي مي شوند. 
چش�مان خس�ته مردم�ان دي�ار قهرمان�ان 
شاهنامه، ش�اهد تراژدي از دست دادن همه 
داشته هايشان اس�ت. در اين ميان با فروكش 
سيل رفته  رفته مسئوالن هم به سيستان سر 
مي زنند. روزگذشته رئيس جمهور هم با سفر 
به مناطق س�يل زده سيستان خطاب به مردم 
اين منطقه گفت:»مطمئن باشيد دولت و همه 
ما در كنار شما هس�تيم، مشكالت شما را حل 
خواهيم كرد و ش�ما را فرام�وش نمي كنيم.«

بيش از يك هفته از سيالب سيستان و بلوچستان 
مي گذرد و با وجود بس��يج كمك ه��اي مردمي، 
دولتي، س��ازمان هاي مردم نهاد، ه��الل احمر، 
مديريت بحران و س��اير دس��تگاه ها، مشكالت 
متع��ددي از جمل��ه آب آش��اميدني، دامداري، 
كش��اورزي، وضعيت اس��كان، تخريب مدارس 
و بس��ياري مس��ائل ديگر گريبانگير م��ردم اين 
اس��تان اس��ت. به گفت��ه احمدعل��ي موهبتي 
استاندار سيس��تان و بلوچس��تان بارندگي هاي 
سيل آس��ا بيش از ۲ه��زار و ۹۱۱ ميليارد تومان 
به زيرساخت هاي بلوچستان خسارت وارد كرده 
است. حاال با عقب نشيني لشكر سيالب، مسئوالن 
يكي يك��ي به مناطق س��يل زده س��ر مي زنند تا 
خسارات و خرابي هاي سيالب را از نزديك مورد 
بررسي قرار دهند. روز گذشته رئيس جمهور هم 
به مناطق سيل زده سيس��تان و بلوچستان سر 
زد و با مردمي ك��ه حاال تنها دارايي ش��ان يعني 
دام هايشان را هم از دس��ت داده اند و زمين هاي 
كشاورزي ش��ان هم نابود شده، ديدار و گفت وگو 
كرد. روحاني با حضور در ميان مردم روس��تاي 
كالني از بخش دشتياري شهرستان چابهار تأكيد 
كرد: »مطمئن باشيد دولت و همه ما در كنار شما 
هستيم، مشكالت شما را حل خواهيم كرد و شما 

را فراموش نمي كنيم.«
  قول حمايت از مرزبانان ايران 

رئيس جمهور به همراه وزراي ارتباطات و فناوري 
اطالعات، ورزش و جوانان، بهداش��ت و درمان، 
ني��رو، راه و شهرس��ازي و جمع��ي از معاونان و 
مشاوران خود و همچنين ديگر مقامات كشوري 
و لشكري در س��فري يك روزه به منظور بررسي 
آخرين اقدامات صورت گرفته براي سيل زدگان 

وارد فرودگاه كنارك شد. 

رئيس جمهور مردم سيس��تان را مرزبانان كشور 
ايران دانست و افزود: »اين حادثه باعث مي شود 
كه بس��ياري از طرح ها و پروژه هاي��ي كه بايد در 
اس��تان انجام ش��ود با جديت و تالش بيشتري 

پيگيري شود.«
روحاني ب��ا تأكيد بر اينكه اگرچه س��يل ش��ما 
مش��كالتي ايجاد كرده، اما در آين��ده براي اين 
استان منشأ خير خواهد شد، افزود:»سيستان و 
بلوچستان در دولت تدبير و اميد در سطح جهان 
جايگاه ديگ��ري پيدا كرده و ام��روز چابهار براي 
بسياري از كشورها مركز تردد و حمل و نقل شده 
است. پروژه راه آهن در اس��تان آغاز شده و مقام 
معظم رهبري اجازه دادند 300 ميليون يورو براي 
تكميل راه آهن چابهار اختصاص يابد كه در آينده 
خواهيد ديد راه آهن، كشتي، اتوبان و فرودگاه در 
كنار هم در اين استان خواهد بود و اين يك تحول 

بزرگ است.«
رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: »م��ا به عنوان 
خادم و نماينده در كنار شما خواهيم بود و براي 
حل مش��كالت تالش خواهيم كرد. نماينده ولي 
فقيه در استان، استاندار و همه مسئوالن استان 

به تالش هاي خود براي رفع مشكالت شما ادامه 
خواهند داد تا ان شاءاهلل در آينده اگر دوباره باران 
شديدي باريد، مردم با مش��كل مواجه نشوند و 
آرامش داشته باش��ند؛ رودخانه ها كشش الزم و 

جاده ها تاب آوري داشته باشند.«
  بيش  از 2/9 هزار ميليارد تومان خسارت

در ميان مردم سيل زده كه برويد، متوجه مي شويد 
حدود يك هفته بعد از س��يالب هنوز بسياري از 
آنها كمترين امكانات امدادي از جمله چادر هم 
دريافت نكرده اند. اجساد دام ها و احشام كه تنها 
دارايي مردم اين منطقه است، تراژدي سيالب و 

ويراني هايش را بيشتر به تصوير مي كشد. 
مرتضي رضايي، معاون امور توليدات دامي وزارت 
جهاد كشاورزي درباره خسارات سيالب به دام ها 
گفت: »حدود يك ميلي��ون رأس دام تحت تأثير 
سيالب قرار گرفته علوفه يا محل نگهداري آنها از 

بين رفته است.«
وي تصريح كرد:»حجم بارندگي بسيار سنگين 
بوده و خس��ارات وارده به زمين هاي كش��اورزي 
و دامداري ها بس��يار باالس��ت، اما در اين زمينه 
نمي توان در حال حاضر آمار رسمي را اعالم كرد و 

ميزان خسارات همچنان در حال ارزيابي است.«
به گفته احمد علي موهبتي، اس��تاندار سيستان 
و بلوچس��تان بارندگي هاي سيل آس��ا بيش از ۲ 
ه��زار و ۹۱۱ ميليارد تومان به زيرس��اخت هاي 

بلوچستان خسارت وارد كرده است. 
وي درباره وس��عت خس��ارات س��يالب اينگونه 
توضيح داد:»سيل موجب بس��ته شدن راه هاي 
روس��تايي و بين ش��هري، تخريب پل ها، اراضي 
كشاورزي، تلف ش��دن دام ها، تخريب واحدهاي 
مس��كوني روس��تايي و شكسته ش��دن تيرهاي 
برق، قط��ع تلفن هاي همراه و آس��يب به س��اير 
زيرساخت ها جنوب سيستان و بلوچستان شد.«

استاندار سيس��تان و بلوچس��تان معتقد است: 
»تسريع برآورد خسارت سيل ضروري است، زيرا 
رسيدگي س��ريع به امورات مردم و امدادرساني 

مي تواند مشكالت را به حداقل برساند.«
وي از مردم محل��ي و بومي روس��تاها و مناطق 
شهري استان خواس��ت تا همت كنند و برخي از 

كارها را انجام دهند. 
موهبتي خط��اب به مدي��ران هم تأكي��د كرد: 
»مديران كل ادارات سيس��تان و بلوچستان حق 
ندارند مناطق سيل زده را بدون اطالع ترك كنند 
و بايد ش��خصاً مناطق را بازديد و مشكالت حوزه 
حيطه كاري خودشان را انجام دهند و مردم بايد 

حضور مسئوالن را حس كنند.«
مصطفي نجار، رئيس س��ازمان پيش��گيري و 
مديريت بحران كشور هم تأكيد كرد:»جبران 
خس��ارت هاي س��يل جن��وب سيس��تان و 
بلوچس��تان نيازمند مصوبه ويژه دولت است 
تا بتوان در كمترين زمان خسارت ها را جبران 

كرد.«
  كمك سيل به تخريب مدارس در شرف 

تخريب !
شايد كمترين خسارت سيالب تخريب مدارس 
در ش��رف تخريب سيس��تان و بلوچستان باشد. 
مدارسي كه پيش از اينها هم به عنوان مصاديقي 
از فرسوده ترين مدارس كشور ضرورت تخريب و 
نوسازي شان روشن بود و حاال سيالب اين كار را 

تسريع كرد. 
حميدرضا رخشاني، مديركل آموزش و پرورش 
سيس��تان و بلوچس��تان درباره آخرين وضعيت 
مدارس در مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان 
با اشاره به ۵۶ مدرسه كه قباًل هم در نوبت تخريب 
و بازس��ازي بودند، افزود:»اين مدارس به لحاظ 
س��ني، قدمت بااليي دارند و بايد تخريب شوند. 
هرچند سيل مزيد بر علت شده و باعث شده براي 

تخريب و نوسازي آماده شوند.«
رخشاني با بيان اينكه براي ساختن ۵۶ مدرسه 
با ۲00كالس به ۴0ميلي��ارد تومان اعتبار نياز 
داري��م، گفت:»همچنين ۲۸۵ مدرس��ه داريم 
كه ب��ه تعميرات جزئ��ي با ۱0 ميلي��ارد تومان 

نياز دارند«
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مجوز تخصيص 1۴00 ميليارد تومان براي اجراي نظام رتبه بندي فرهنگيان صادر شد
معلمان در خط پايان رتبه بندي 

حمايت همه ايران از سیل زدگان بلوچستان
 رئيس جمهور در سيستان و بلوچستان: مطمئن باشيد دولت و همه ما در كنار شما هستيم

 مشكالت شما را حل خواهيم كرد و شما را فراموش نمي كنيم

ت�الش آم�وزش و پ�رورش ب�راي ص�دور 
اح�كام رتبه بن�دي معلم�ان تا بهمن م�اه در 
حال عمل�ي ش�دن اس�ت. در همين راس�تا 
روزگذش�ته رئيس س�ازمان برنام�ه و بودجه 
در مكاتب�ه اي ب�ا خزانه دار كل كش�ور، مجوز 
تخصيص ه�زار و ۴00 ميليارد توم�ان را براي 
اجراي نظام رتبه بن�دي فرهنگيان صادر كرد. 
مرحله اول رتبه بندي معلمان در س��ال ۹۴ و ۹۵ 
)در دوران برنامه توسعه پنجم( با ۵ هزار ميليارد 
تومان به اجرا درآمد. برنامه توسعه ششم هم طرح 
رتبه بندي را يكي از اصلي ترين فرايندها در نظام 
مديريت منابع انساني آموزش و پرورش محسوب 

كرده است. 
  اولويت به مطالبات رسيد

در بودجه امس��ال آموزش و پرورش رقم ۲ هزار و 
۱00 ميليارد تومان براي اجراي نظام رتبه بندي، 
در نظر گرفته شده بود، اما اين رقم در شهريورماه 
ص��رف پرداخت مطالب��ات فرهنگيان ش��د و به 

رتبه بندي نرسيد. 
س��ال قبل در زم��ان تصويب اليح��ه بودجه در 
كميسيون تلفيق مجلس، نمايندگان مبلغ ۲هزار 
ميليارد تومان را براي اجراي نظام رتبه بندي در 
بودجه س��ال ۹۸ در نظر گرفتند، اما در آس��تانه 
مهرم��اه مطالبات فرهنگي��ان اع��م از پرداخت 
پاداش پايان خدم��ت بازنشس��تگان و مطالبات 
حق التدريسان موجب ش��د كه با دستور رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه اين رقم ب��ا ۱0 درصد 
افزايش به پرداخت مطالبات فرهنگيان تخصيص 

يابد. 
  وعده اي كه عملي شد

روزگذش��ته نوبخت، رئي��س س��ازمان برنامه و 
بودجه در ابالغي به خزانه داري كل كشور، دستور 
تخصيص ۱۴هزار و 7۲0 ميليارد ريال براي اجراي 
نظام رتبه بندي معلمان در چهار ماه مهر، آبان، آذر 

و دي امسال را صادر كرد. 
هفته قبل هم اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي 

و توس��عه مناب��ع وزارت آم��وزش و پ��رورش 
در مصاحب��ه اي اعالم ك��رد كه اص��الح احكام و 
نگارش حقوق كاركنان انجام شده و همكاران ما 
شبانه روزي كار مي كنند تا رتبه بندي در حقوق 

دي ماه معلمان اعمال شود. 
طرح رتبه بندي معلمان در آذر امس��ال ازسوی 
هيئت دولت مصوب و قرار شد تا احكام ناشي از اين 

طرح از ابتداي مهرماه درنظر گرفته شود. 
  افزايش ۴20 هزار توماني دستمزدها

معلمان با دو سال س��ابقه كار و باالتر شامل اين 
طرح مي ش��وند و معلمان باس��ابقه بي��ش از ۲۴ 
سال در اين طرح به صورت ويژه اي ديده خواهند 
ش��د. همچنين دريافتي معلمان ابتدايي به دليل 
تمام وقتي و سختي كار ۱0درصد بيشتر خواهد 
بود. معلمان در پنج رتبه و با سنوات ۲- ۶- ۱۲- 

۱۸- ۲۴ سال خدمت رتبه بندي خواهند شد. 
در اين طرح، رتبه هاي پايين تر حدود 300 هزار 
تومان افزايش حقوق خواهند داش��ت و ميانگين 
افزايش حقوق معلمان بر اث��ر اجراي رتبه بندي 

۴۲0 هزار تومان خواهد بود كه اين طرح ش��امل 
آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان پرورشي، 
مراقبان س��المت، مش��اوران، معاونان و مديران 
واحدهاي آموزشي است و حدود 7۲0 هزار نفر در 
سراسر كشور از امتياز اين طرح بهره مند خواهند 

شد. 
  طرحي كه در حد حرف باقي مانده بود

در همي��ن خص��وص، فري��ده اوالد قب��اد عضو 
كميسيون آموزش مجلس گفت: »همواره تصويب 
طرح رتبه بندي معلمان دغدغه كميسيون آموزش 
مجلس بوده و حقيقتاً همكاران ما در طول ماه هاي 
گذشته بسيار پيگير بودند كه اين طرح به سرانجام 

برسد.«
اين نماينده تهران تصريح كرد: »چند هفته پيش، 
آقاي حاجي ميرزايي وزير آم��وزش و پرورش به 
كميسيون آمدند و ما در آن جلسه به ايشان گفتيم 
كه اين طرح از زمان آقاي بطحايي مطرح بوده و 
يكي از مهم ترين مصوبات برنامه ششم است، اما در 

اين مدت طوالني در حد حرف باقيمانده است.«

رئيس فراكسيون زنان مجلس هم اظهار داشت: 
»اين طرح به هر معلمي ع��ددي بين يك تا پنج 
را اختصاص مي دهد كه در اين موضوع صالحيت 
و شاخص هاي مختلفي مورد بحث و بررسي قرار 
مي گيرد و در نهايت براس��اس رتب��ه، مبلغي به 
حقوق فرد اضافه مي شود كه هرچند كمك حال 
آن فرهنگي خواهد بود، ولي مطمئناً كافي نيست 
و بايد در بودجه سال آينده اين مبلغ بيشتر درنظر 

گرفته شود.«
  دانشجو معلمان؛ غايبان بزرگ

طرح رتبه بندي مبتني بر س��ه صالحيت معلمي 
است كه ش��امل صالحيت عمومي، تخصصي و 
حرفه اي مي ش��ود. صالحيت عموم��ي كه براي 
ورود به حرفه معلمي نياز اس��ت، حين استخدام 
بررسي شده و همه كساني كه استخدامند واجد 

اين صالحيتند. 
صالحيت تخصصي نيز صالحيت هايي هستند 
كه تخصص حرفه معلمي را ايجاد كرده و به رشته 
دانشگاهي و مرتبط بودن آن با حوزه تدريس معلم 
برمي گردد. البته وزن مرتبط بودن رشته با حوزه 

تدريس، بيشتر از وزن مدرك است. 
به گفته معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش، در يك ده��ه اخير حدود 30 
درصد نيروه��اي جذب ش��ده در وزارت آموزش 
و پرورش ب��ا روش غيرعلم��ي و غيررقابتي وارد 
ش��ده اند. در دوره ابتدايي معلمان با 700 عنوان 
رش��ته تدريس مي كنند در حالي كه پنج رشته 

تخصصي براي دوره ابتدايي داريم. 
صالحيت حرفه اي هم فرد را در نحوه تدريس مؤثر 
و مفيد مورد سنجش قرار مي دهد. مانند آشنايي و 
به كارگيري روش و فنون تدريس، نمرات ارزيابي 

عملكرد، دوره هاي ضمن خدمت و. . . 
رتبه بندي روي س��اعت حق التدريس موظف و 
غيرموظف، پ��اداش پايان خدمت و س��اير موارد 
حقوق��ي اثرگذار اس��ت اما ب��ه بازنشس��ته ها و 

دانشجومعلمان تعلق نمي گيرد. 

  زهرا احمدي با انتشار اين عكس توئيت زد: استراليايي ها به بهانه 
خشكسالي ۵ هزار شتر رو كش��تن و قراره ۵ هزار شتر ديگه رو هم از بين 
ببرن؛ فكر كن اگه اين آتش سوزي ها و كشته هاي ميليوني حيوانات و از بين 
بردن شترهاي استراليايي، توي ايران اتفاق افتاده بود االن همه سلبريتي ها 

و براندازا يه فاميل شتر تو صحرا داشتن كه توسط سپاه كشته شده بود!
--------------------------------------- 

  يك كاربر ديگر هم در همين رابطه نوشت: اين قضيه شتركشي 
استراليا اگه در ايران بود، االن يه عده سلبريتي نوكيسه، با يه عده نونوار 
جوگير پا ميشدن ميرفتن كمپين ميزدن كه »همه ما شتريم.« تازه در 
كيس ايران اون سگ ها مريض بودن و مسئله داشتن ولي تبديل شد به 

بحران ملي »ما همه سگ هستيم!«
--------------------------------------- 

  سعيد ساداتي، سردبير خبرگزاري آنا توئيت زد: براي گفت وگو 
با خانواده جانباختگان هواپيما تالش كرديم، تعدادي گفتند مالحظه 
داريم. فكر كرديم مراجع امنيتي مانع هستند، پيگير شديم فهميديم 
»تهديد شده اند كه اگر با رسانه هاي ايراني گفت وگو و از نظام حمايت 
كنند ويزايشان لغو مي شود و ديگر نمي توانند به ديدار فرزندانشان در 

خارج از كشور بروند!«
--------------------------------------- 

   محدثه خدير با انتشار اين عكس توئيت زد: سالم به غزه مقاوم! 
در چنين ش��رايطي، غزه در سال گذشته رتبه  نخس��ت آموزش را در 

كشورهاي عربي از آن خود كرد. 
--------------------------------------- 
   سيد تاج الدين ايزد گش�ب ضمن انتشار يك فيلم از شبكه 
من و تو ك�ه در آن ي�ك كارش�ناس صحبت مي كند، نوش�ت: 
كارشناس من وتو سلبريتي هاي تحريم كننده جشنواره فجر را شست 
و گذاشت روي بند: »نميشه توي ايران نباشيد و در سينماي حكومتي 
نباشيد و هنر پيشه بشيد و اسكار ببريد!« حتي اونا هم فهميدن كار اين 

سلبريتي ها چقدر ضايع است. 
--------------------------------------- 
  رضا حاتمي وفا هم به طنز و كنايه نوشت:  سلبريتي هاي امريكا هم 
اس��كار رو تحريم كردن! گفتن چرا ترامپ دروغ گفته تو عين االسد كسي 
كشته و زخمي نشده؛ محسن تنابندشون هم گفته من فصل آخر سريال 

»واشنگتن« )پايتخت امريكا( رو تموم كنم ديگه به شبكه فاكس نميرم. 
--------------------------------------- 

   اميد دانا با انتش�ار اي�ن تصوير از پاس�پورت امريكايي باران 
كوثري نوشت: حمايت سلبريتي ها از امريكا به داليل متعدد قابل فهم 
است! از استعمار مغزي، مرغ همس��ايه غازه، غربزدگي تا مغزشويي شان 
توسط دستگاه رسانه كه بگذريم، بيشترش��ان بابت گرفتن پاسپورت به 
منافع ملي USA قس��م خوردند. بنابراين اگر ه��م بخواهند نمي توانند 

دلسوز مردم و ايران باشند!
--------------------------------------- 

  علي محمدي با انتشار اين اسكرين شات نوشت:   سال گذشته 
بيش از۸۱ هزار بيمار مجبور شدن بيش از نيم ساعت داخل آمبوالنس 
منتظر بمانند تا وارد اورژانس ش��وند از اين تعداد۲۱ هزار و ۶۶3 نفر 
حتي بيشتر از يك ساعت معطل شدند. اين آمار متعلق به يك كشور 
عقب افتاده آفريقايي نيس��ت مربوط به وضعيت بهداش��ت و درمان 
انگلستانه. اين امار فقط مربوط به پنج هفته يك سال گذشته است كه 

عمق فاجعه در سيستم بهداشت انگلستان رو نشون ميده. 
--------------------------------------- 

  يك كاربر اين عكس را منتشر كرد و نوشت: كاركرد امروز براي 
سيل زدگان سيستان و بلوچستان؛ اين عكس رو دست به دست كنيد برسه 
به سيل زدگان تا بدونند مردم مستضعف همديگر رو فراموش نمي كنند. 

معاون دادستان كل كشور:

نامزدها كانال هاي انتخاباتي را ثبت كنند 
تا عواقب آن دامن گیرشان نشود

معاون دادستان كل كشور گفت: كانديداها كانال هاي مجاز خود را پس 
از احراز هويت كامل مديرانشان ثبت كنند و اگر ديدند كانال هايي با 
جهت گيري براي آنها تبليغ مي كنند و نتوانستند هويت آن را شناسايي 
كنند، معرف�ي و مي توانند درخواس�ت برخورد قضايي هم داش�ته 
باش�ند تا اگر تخلفي صورت گرفت به پاي آن نماينده نوشته نشود. 
معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي گفت: نمايندگان مجلس 
صفحات و گروه هايي ك��ه مي خواهند در آن تبليغ انج��ام دهند، در يك 
سامانه اي به نام »بي تاك« كه وزارت كشور طراحي كرده، معرفي كنند تا 
مردم بدانند كه فالن صفحه متعلق به فالن نماينده است و اين مزيتي براي 

مردم و نمايندگان دارد. 
جواد جاويدنيا گفت: مواردي داشتيم صفحه اي در حمايت از يك كانديدا 
تشكيل شده و كانديدا هم بدون اينكه احراز كند، مديران آن چه كساني 
هستند آن را به هواداران خود معرفي كرده، اما يك باره در ساعات پاياني 
روز مجاز تبليغات، يا تخلفي انجام شده در آن كانال يا گروه كه منجر به عدم 
تأييد نتايج انتخابات به ضرر آن شخص شده يا اينكه يك دفعه رويه كانال 
عوض شده و بر عليه آن كانديدا تبليغاتي انجام داده است. بنابر اين توصيه 
جدي اين است كه كانديداها دقت الزم را داشته باشند نه تنها كانال هاي 
مجاز خود را پس از احراز هويت كامل مديرانشان ثبت كنند و اگر ديدند 
كانال هايي با جهت گيري براي آنها تبليغ مي كنند و نتوانستند هويت آن را 
شناسايي كنند، معرفي و مي توانند درخواست برخورد قضايي هم داشته 

باشند تا اگر تخلفي صورت گرفت به پاي آن نماينده نوشته نشود. 
جاويدنيا تصريح كرد: در مورد گروه ها هم توصيه جدي آن است كه با توجه 
به مقررات س��خت انتخاباتي و طبيعت غيرقابل كنترل گروه كه نظارت 
جدي ۲۴ساعته از س��وي افراد آگاه به قانون را مي طلبد در ايام انتخابات 
عنوان ابزار تبليغ يا هواداري استفاده نشود چراكه مسئوليت سنگيني براي 

مديران آن به دنبال خواهد داشت. 
وي همچنين به مهر گفت: عمده كس��اني كه در بحث فيش��ينگ با آنها 
برخورد مي كنيم، افراد نوجوان هس��تند كه برخ��ي از آنها به خاطر يك 
كنجكاوي ساده با اين مسائل آشنا شدند؛ در آسيب هاي اجتماعي هم به 
همين ترتيب. افزايش آمار خودكشي ها و مسائلي از اين قبيل در بين قشر 
محصل ما آنطور كه محققان اعالم مي كنند ارتباط معناداري با استفاده 

بي رويه نوجوانان و جوانان از اين فضا دارد. 
جاويدنيا گفت: گفته شد كه ۵ميليارد وام جهت حمايت از پيام رسان هاي 
داخلي اختصاص و سپس پهناي باند پله اي افزايش يابد، با اين حال همان 
زمان هم اعالم كرديم كه اين ميزان نه تنها كمكي نمي كند بلكه اسباب 
اين را فراهم مي كند كه فقط چند سرور تهيه كنند و در نهايت مقروض و 
ورشكسته شوند، بنابراين در جلساتي كه با مديران آنها داشتيم عمده آنها 

اعالم مي كردند كه اين وام هيچ كمكي به آنها نكرده است. 
وي گفت: در مقايسه با صنعت پيام رسان هاي موفق دنيا اين مبلغ اختصاص 
يافته نسبت به كل بودجه كش��ور ما رقم بزرگي نيست و بحث حمايت از 

پيام رسان هاي داخلي قطعاً با ۵ميليارد قابل انجام نيست. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
---------------------------------------

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار 
  گزارش 2

  وزير ورزش و جوانان با اش��اره به تصويب افزايش وام ازدواج به ۵0 
ميليون براي هر يك از زوجين گفت: اين وام از ابتداي سال ۹۹ به زوجين 

پرداخت مي شود. 
  معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت گفت: با آغاز اجراي 
۸00 طرح اشتغالزايي اجتماع محور بنيادبركت ستاداجرايي فرمان امام 

در استان تهران، نهضت اشتغالزايي اين بنياد به قلب ايران رسيد. 
  ش��هردار تهران در همايش گام دوم طرح مدرس��ه آماده كه در برج 
ميالد برگزار ش��د، بر ضرورت تقويت آموزش آمادگي در برابر حوادث 
در مدارس تأكيد كرد و گفت: ۸۲7 مدرس��ه وضعيت ايمني ش��ان در 
 وضعيت قرمز است. در همين رابطه رئيس شوراي شهر تهران هم گفت: 
70 درصد م��دارس تهران وضعيت خوبي ندارند و الزم اس��ت با كمك 
مديريت شهري همانگونه كه در طرح تفصيلي ديده شده است، اقدامات 

الزم براي ايمن سازي انجام شود. 
  سخنگوي سازمان غذا و دارو در ارتباط با طرح ادعايي مبني بر وجود 
سم آفالتوكسين در مواد لبني در كشورگفت: در سال هاي اخير ميزان 
آفالتوكسين در موادغذايي از جمله لبنيات روند كاهشي داشته است. 

  محمدرضا شانه س��از، رئيس س��ازمان غذا و دارو ه��م در خصوص 
اظهاراتي مبني بر كمبود دارو و تجهيزات پزشكي كه منجر به صف هاي 
طوالني براي انجام اعمال جراحي در بيمارستان ها شده است، گفت: در 
حال حاضر وضعيت ذخاير دارويي و تجهيزات تخصصي در كش��ور در 

شرايط بي نظيري قرار دارد. 
  مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به ورود سامانه بارشي جديد به كشور از بعد از ظهر روز دوشنبه )30 دي( 

از بارش برف در تهران خبر داد. 
  طي ۱۱7روز گذش��ته در 3۱ اس��تان كش��ور حدود ۱۸۶ نفر بر اثر 

مسموميت با گاز co جان خود را از دست داده اند. 
  مديركل سالمت شهرداري تهران از ارائه خدمات رايگان روانشناسي 

بحران در خانه هاي سالمت خبر داد. 

با رأي ديوان عدالت اداري

كارفرما موظف به پرداخت حق بیمه 
كارآموز شد

را  كارفرماي�ان  اداري  عدال�ت  دي�وان  هيئت عموم�ي 
موظف ب�ه پرداخت ح�ق بيم�ه دوره كارآم�وزي كارگ�ران كرد. 
در خص��وص آراي ص��ادره از هيئت هاي تش��خيص و ح��ل اختالف 
كارگر و كارفرما درباره پرداخت حق بيم��ه دوره كارآموزي كارگران، 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي اعالم كرد كه 
كارفرمايان موظف به پرداخت حق بيم��ه در دوره كارآموزي كارگران 

هستند. 
در نظريه اعضاي هيئت تخصصي كار، بيم��ه و تأمين اجتماعي كه در 
مورد تعارض آراي صادره درباره رأي به هيئت عمومي ارائه ش��د، پس 
از تأييد تعارض آرا در اين مورد چنين آمده اس��ت: با عنايت به اينكه 
كارفرما يك شركت صنعتي بوده نه يك مركز آموزشي و هدف از جذب 
افراد و آموزش آنها در نهايت استخدام كارآموزان است و وجود قرائني 
همچون پرداخت مبالغي تحت عنوان كمك هزينه تحصيلي و بهره وري 
در فيش حقوقي به شكات و اخذ تضمين جهت تعهد به خدمت، اشتغال 
كارآموزان در تابستان و ايام فراغت از تحصيل شامل حق بيمه مي شود. 
بنابراين ش��اكيان مشمول بند »يك« و قس��مت اول تبصره يك ماده 
۱۱۲ قانون كار بوده و مطابق بند »الف« ماده ۱۱3 قانون مذكور رابطه 
استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر 

لحاظ جز سوابق كارگر محسوب مي شود. 
 بنابراين مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذكور حق بيمه اين مدت بايد از 

سوي كارفرما پرداخت شود. 
بنابراين بر اساس اين رأي كارفرمايان موظف ش��دند حق بيمه دوره 
كارآموزي كارگران را پرداخت كنند. گفتني است مطابق قوانين ديوان 

عدالت اداري اين رأي در موارد مشابه هم الزم االجراست. 

عابد قاسمی | ميزان


