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اخبار

بازسازی مدارس و
اشتغالزایی در مناطق
سیلزده توسط بنیاد برکت

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام
از بازسازی مدارس آســیبدیده و اشتغالزایی
در مناطق سیلزده کشور خبر داد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،محمــد ترکمانه
با بیــان ایــن مطلب افــزود :بنیــاد برکت با
توجه به گزارش ارائه شــده توســط ســازمان
نوســازی مدارس ،نســبت به بازسازی و تعمیر
مدارس آســیبدیده در مناطق سیلزده کشور
اقــدام میکند .بنیــاد همچنیــن ضمن احیای
مشاغل آســیبدیده در جریان سیل ،طرحهای
اشــتغالزایی جدیدی را در ایــن مناطق اجرا
میکند.
مدیرعامــل بنیاد برکت که از مناطق ســیلزده
بخــش بــی رم و دهســتان درز و ســایبان
شهرستان الرســتان در اســتان فارس بازدید
میکرد اظهار داشــت :بنیاد برکت بخش قابل
توجهی از خســارت افرادی را کــه در جریان
ســیل اخیر لــوازم خانگی ،جهیزیــه ،دام و یا
مزارع کشاورزیشــان از بین رفته است ،جبران
میکند.
وی تاکیــد کرد :بنیــاد همچنیــن به صورت
خاص و ویــژه ،جهیزیه آســیبدیده یا از بین
رفته نوعروســانی را که قرار بوده به خانه بخت
برونــد ،به طور کامل تهیه و تأمین خواهد کرد.
ترکمانه از احیای کســبوکارهای آســیبدیده
در جریان ســیل اخیر کشــور و اشتغالزایی در
مناطــق ســیلزده خبر داد و گفــت :در همین
راســتا ،یکهزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور
بــا اعتباری بالغ بر  ۵۰۰میلیارد ریال در مناطق
ســیلزده جنوب اســتان فارس اجرا میشــود
کــه ایجاد  ۳هزار فرصت شــغلی مســتقیم و
غیرمســتقیم را برای مردم این مناطق به دنبال
خواهد داشت.
به گفتــه مدیرعامــل بنیاد برکت ،ایــن بنیاد
بــه صورت فــوری و اورژانســی در ســاخت
ســیلبندهای مورد نیاز در استان فارس برای
جلوگیری از خســارت در صــورت وقوع مجدد
سیل نیز مشارکت میکند.
وی بــا تاکید بــر تأمین مخازن آب از ســوی
بنیاد برکــت تصریح کرد :تعداد  ۵۰عدد مخزن
آب پنج متر مکعبی در اختیار روســتاهای فاقد
مخزن آب شهرستان الرستان قرار میگیرد.
ترکمانه خاطرنشــان کرد :بنیاد برکت در مرمت
و بازســازی راهها و جادههای آســیبدیده در
جریان سیل اخیر در استان فارس نیز مشارکت
میکند.
گفتنی اســت ،ســیل و بارشهای سیلآسای
روزهــای  ۱۲و  ۱۳دیمــاه در جنــوب فارس
 ۸هــزار و  ۶۷۲میلیــارد ریــال خســارت به
حوزه زیرســاختهای راه در حوزه استحفاظی
الرستان وارد کرده است.

واکسن «کووپارس» در
انتظار عقد قرارداد با وزارت
بهداشت

سخنگوی پروژه واکسن کووپارس موسسه تحقیقات
واکسن و سرم ســازی رازی ضمن تشریح آخرین
اخبار پیرامون کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس و
تولید آن ،گفت :تاکنون حدود  ۱۰میلیون دز واکسن
تولید کردیم و وزارت بهداشت به ما قول داده است
 ۵میلیــون دز را تحویل بگیرد؛ البته هنوز این اتفاق
نیفتاده است.
دکتر محمد حســین فالح مهرآبادی در گفتوگو
با ایســنا درباره آخریــن وضعیت پروژه واکســن
«کووپارس» و تولید این واکســن سه دزه (دز سوم
استنشــاقی است) ،گفت :پیگیری مطالعات فاز یک
و دو با نتایج بســیار خوب انجام شده است .فاز سوم
کارآزمایی بالینی هم که واکســنمان را با واکسن
سینوفارم مقایسه کردیم تقریبا به اتمام رسیده است
و در کل جمعیت مورد مطالعه واکســن کووپارس
اثربخشــی بهتری نســبت به ســینوفارم داشت و
عوارض جدی هم در حــدود  ۲۳هزار داوطلبمان
نداشتیم.وی افزود :در فاز اول کارآزمایی بالینی ۱۳۳
نفــر و در فاز دوم  ۵۰۰نفر مورد بررســی و مطالعه
قرار گرفتند.او ادامه داد :پیشبینی ما این اســت که
با پایان فاز سوم کارآزمایی بالینی ،پیگیری داوطلبان
و انجام مطالعاتِ بیشتر تا پایان سال به اتمام برسد.
بیشترین چیزی که در حال کار بر آن هستیم بررسی
طول دوره اثربخشی واکسن است که آیا در شرایط
واقعی هم میتواند تا شش ماه اثربخش باشد یا خیر
و یا ممکن است عوارضی در بلند مدت داشته باشد
یا خیر.وی درخصوص ورود به فاز صنعتی تولید انبوه
واکســن کووپارس ،تصریح کرد :تاکنون حدود ۱۰
میلیون دز واکسن تولید کردیم که وزارت بهداشت
به ما قول داده است پنج میلیون دز را تحویل بگیرد
که هنوز این اتفاق نیفتاده است .امیدواریم ظرف این
هفته واکسن را تحویل بگیرند البته هنوز قراردادی
با ما نبســتهاند و پولی هم به موسسه رازی پرداخت
نشده است.فالح تاکید کرد :طبق روال باید مستندات
 CTDبرای هر محموله واکســن کامل باشــد؛
پیش از این مقرر شــده بود این  ۵بچ واکســن را با
مســتندات اولیه  ( CTDمستندات کامل پرونده)
تحویل بگیرند که متاســفانه تاکنــون این موضوع
عملی نشده است .مستندات دیروز (  ۱۹دی ماه) به
وزارت بهداشت تحویل داده شده است و امیدواریم تا
پایان هفته قرارداد ما را ببندند زیرا ما قابلیت تولید ۲۰
میلیون دز واکسن تا پایان سال را داریم که تاکنون
 ۱۰میلیون دز آن تولید شده است.
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تالشها برای همترازی پرداختی کارکنان قوه قضاییه ادامه دارد

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر پیگیری مجدانه
و مستمر برای رسیدگی به وضعیت پرداختیها به
کارکنان قضایی گفت :در مســیر تالشها برای
بهبود وضعیت پرداختیها به کارکنان دســتگاه
قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که
زمینه سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان
را فراهم آورد.
بــه گزارش ایرنا از مرکز رســانه قــوه قضاییه،
حجتاالسالموالمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای روز دوشنبه در جلســه شورای عالی قوه
قضاییه با اشــاره به بیانات روز گذشته(یکشنبه)
مقام معظم رهبری در دیــدار با مردم متد ّین و
غیور استان قم به مناسبت سالروز قیام تاریخی
 ۱۹دی اظهار داشت :استماع بیانات و فرمایشات
مقام معظم رهبری و تأمل بر روی نکات ارزشمند
مطرح شده از جانب ایشان اثرات بسیار مطلوب
و راهگشــایی دارد زیرا معظمله بر روی مسائل
کشور ،منطقه و جهان اشــراف خاص و کاملی
دارند و عالوه بر بصیرت و تجربیات گرانسنگی
که دارا میباشند ،از زمانشناسی فوقالعادهای نیز
بهرهمندهستند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به مجموعه
مقامات و مســئوالن قضایی توصیــه کرد که
اســتماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری
را همواره در دستور کار خود قرار دهند و تأمل و
درنگ بر روی نقطه نظرات مطرح شده از جانب
معظمله را پیوسته مد نظر داشته باشند زیرا این
امر به مثابه چراغ هدایتبخش راه قلمداد میشود.
محسنی اژه ای با گرامیداشت سالروز قیام مردم
غیــور و متدین قم در روز  ۱۹دی ســال  ۵۶که
نقش موثر و شگرفی در به ثمر نشستن نهضت
اســامی مردم ایران به رهبــری حضرت امام
خمینی(ره) علیه رژیم ستمشاهی داشت ،گفت:
در طول  ۴۳سال گذشــته ،مردم متدین و غیور
ایران اسالمی همواره مورد تهاجم نظام سلطه در
جبههها و حوزههای مختلف اعم از نبرد نظامی،
نرم ،اقتصادی ،تبلیغاتی ،نفوذی و تلفیقی بودهاند؛
اما علیرغم همه ایــن تهاجمات و تحمیالت و
توطئهها ،مردم ما از پای ننشســته و به مقابله با
جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت ایستادگی
و ایثــار مردم ،کشــور ما به عــزت و قدرت در
حوزههای مختلف نائل آمده است.
تاکید رئیــس قوه قضاییه بر جدیت در
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به ســالگرد حادثه
دردنــاک ســقوط هواپیمــای اوکراینی ،ضمن
تســلیت به همه بازماندگان آن حادثه تلخ افزود:
دستگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
را تاکنون با جدیت پیگیری کرده اســت؛ با این
حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت به این
پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب
و ابعاد آن دنبال شود.
محســنی اژه ای ابــراز امیدواری کــرد با یک
رســیدگی دقیق ،عادالنه ،منطبــق با موازین و
به دور از مسائل حاشــیهای ،پرونده این سانحه
ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی
صورت گرفته بخشی از تسالی خاطر بازماندگان
این سانحه باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به صعوبت و خطیر
بــودن مأموریتهای محوله به مجموعه قضات
و کارکنان دستگاه قضایی اظهار داشت :همواره
تأکید ما این بوده اســت که انجام مأموریتهای
قضایی دقیق ،ســریع و کامل نیازمند امکانات،
بودجه و نیروی انســانی بیشتری است؛ نیروی
انســانیای که دغدغهای جز پیشبرد سریع امور
قضایی مردم نداشته باشد بنابراین از چندین سال
قبل بــا تالشهای صورت گرفته بویژه از ناحیه
معاونت راهبردی وقــت ،بودجه ثابتی از بودجه
عمومی کل کشور به دستگاه قضایی تخصیص
یافت.
رئیس عدلیه افزود :همچنین از سال  ۹۹نیز یک
تالش فوقالعادهای برای ســاماندهی وضعیت
استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال
در شوراهای حل اختالف صورت گرفت که این
تالشها کماکان ادامه دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حقوقها و مزایایی
که در قالب فوقالعاده در بسیاری از دستگاههای
اداری وجود دارد در قوه قضاییه موجود نیســت،
گفت :البته باید توجه داشت از زمانی که آیت اهلل

رئیسی مسئولیت دولت را برعهده گرفتهاند تالش
داشتهاند تا حقوقهای پرداختی به کارکنان همه
دستگاهها را به هم نزدیک گردانند.
محســنی اژهای با اشاره به تالشهای مستمر و
بیشائبهای که در مدت اخیر برای ترمیم وضعیت
پرداختیها به مجموعه کارکنان دستگاه قضایی
صورت گرفته است ،تصریح کرد :من به یاد ندارم
که هیچ موضوع و مسئلهای در دستگاه قضایی به
اندازه ترمیم پرداختی به همکاران قضایی مورد
اهتمام قرار گرفته باشد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :در همین راستا همه
مسئوالن دستگاه قضایی در حوزههای مختلف
و حتی رؤســای کل دادگستریها ،تالشهای
مستمر و زیادی انجام دادهاند و جلسات پرتعدادی
را با نمایندگان مجلــس و دولتیها برای تبیین
موضوع نســبت پرداختیها به کارکنان دستگاه
قضایی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله
به آنها ،ترتیب دادند.
رئیس دســتگاه قضا با یــادآوری افزایش حجم
کارهای مســئوالن و کارکنان دستگاه قضایی
تصریح کرد :با توجه به شــرایط سالهای اخیر
کشــور ،ورودی پروندهها به دستگاه قضایی زیاد
شده و انتظارات از قضات و مسئوالن و کارکنان
دســتگاه قضایی نیز این است که تا حد توان به
پروندهها رســیدگی کنند و از رسوب و انباشت
آنها و ایجــاد پروندههای معوق جلوگیری بعمل
آورند؛ بر همین اساس بســیاری از همکاران ما
ساعتهای متمادی از شبانه روز را به حضور در
محل کار اختصاص میدهند تا رسیدگی به امور
قضایی مردم به تأخیر نیفتد.
محســنی اژه ای ضمن برشــمردن مشکالت
معیشتی همکاران قضایی خود ،با تاکید بر اینکه
از این مشکالت و معضالت آگاه است ،تصریح
کرد :بســیاری از قضات ما امکان تهیه منزل در
شهر محل خدمت خود را ندارند؛ همچنین برخی
از آنها نیز به صورت  ۲تا  ۳شیفته کار میکنند که
این قضیه قابل استمرار نیست و حالت فرسایشی
به خود میگیرد و نیروهای ما را فرسوده میکند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت :در ماههای اخیر
معاونتهای مختلف دســتگاه قضایی از جمله
معاونین «مالی و پشــتیبانی» و «منابع انسانی»
تالشهای زیــاد و بیوقفهای را برای به نتیجه
رســاندن طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان
دستگاه قضایی انجام دادند و در این راستا جلسات
پر تعداد و مســتمری را با نمایندگان مجلس و
اعضای دولت برگزار کردند؛ در همین راستا برای
حصول نتیجه سریعتر ،این تدبیر صورت گرفت
که موضــوع مزبور از طریق طــرح در مجلس
مطرح شــود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز
توجیه شدند و قبول کردند که فوقالعاده موجود
کارکنان دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار
آنها را نمیدهد.
رئیــس عدلیه با تاکید بر اینکــه تالشها برای
ترمیم فوق العادههای پرداختی به کارکنان دستگاه
قضایی کماکان ادامه دارد ،گفت :باید این موضوع
را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم
دارای محذوریتهایی هستند و بسیاری از طرحها
و لوایح در مجلس رد یا تعدیل میشوند؛ مهم آن
اســت که تالشهای ما در راستای ترمیم فوق
العادههای پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی
ادامه دارد و بنبستی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :تالشها برای بهبود
وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار
دارد و در این مسیر هیچگونه بنبستی وجود ندارد
و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه

نرسیم ،مســیرها و روشهای قانونی دیگری را
برای ارتقای وضعیت معیشــتی همکارانمان در
دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
محسنی اژهای با اشاره به شأنیت و جایگاه ویژه
دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه نزد مردم
تصریح کرد :در مســیر تالشها بــرای بهبود
وضعیت پرداختیها به کارکنان دستگاه قضایی به
هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات
سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم
آورد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :شأن و جایگاه
قوه قضاییه متفاوت است و مردم انتظاری که از
کارکنان این دســتگاه دارند را شاید از کارکنان
سایر دستگاهها نداشته باشند بنابراین باید مسائل
و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم
و از هرگونه اقدامی کــه باعث برزمین ماندن و
ایجاد تعلل در کار مردم میشود پرهیز کنیم و این
مشکالت به زودی رفع میشود.
محسنی اژه ای با اشاره به اقدامات صورت گرفته
از ســوی دادستانی کل کشــور و دادستانهای
مناطق مختلف کشور در دفاع و صیانت از حقوق
عامه اظهار داشــت :هر چه بیشتر جلو میرویم
اقدامات صورت گرفته در امر احیای حقوق عامه
توسط مسئوالن قضایی بیشتر جلوهگر میشود که
در این رابطه باید از مسئوالن امر بویژه دادستانی
کل کشور و دادستانهای مناطق مختلف کشور
تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا گفت :طبق گزارشی که اخیرا ً
بررسی میکردم میزان مشارکت مردم در آخرین
حراجی که توسط ســازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی صورت گرفته بیش از  ۴هزار نفر
بوده است که این آمار با حراج های انجام گرفته
در دورههای پیشین که نهایت ًا  ۲۰۰نفر در مزایده
شرکت میکردند ،بسیار متفاوت است و این امر
بیانگر همت مسئوالن ذیربط در دستگاه قضایی
و همچنین مسئوالن دولتی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهبود وضعیت تخلیه
کاالها در بنادر و گمرکات کشــور تصریح کرد:
اخیرا ً یکی از رؤســای کل دادگستری استانها
که در استان مورد نظر بندرگاه وجود دارد گزارش
داده که وضعیت کاالها در بنادر کشور با گذشته
قابل مقایســه نیست و شــرایط در بخشهای
مخالف بهبود یافته اســت؛ البته هنوز اشکاالتی
بویژه در زمینــه دپوی کاالها وجود دارد که باید
هر چه ســریعتر برای رفع آنها اقدامات مقتضی
صورت گیرد.
محسنی اژهای از رئیس جمهور و سایر مسئوالن
دولت سیزدهم که به محض ارسال گزارشهای
مقامات قضایی درباره وقوع آسیبها در حوزههای
مختلف ،ســریع ًا بــرای اصالح رویههــا و رفع
آسیبهای گزارش شده اقدام میکنند ،تقدیر کرد
و در همین راستا گفت :روز جمعه فیلمی برای من
ارسال شد که در آن نشان داده میشد چند هزار
تن جو دپو شده در حال فرسوده شدن است؛ من
بالفاصله پیگیری کردم و در تماسی که با رئیس
جمهور داشــتم ایشان به ســرعت در مورد رفع
مشکل به مسئولین زیربط در دولت دستور دادند و
بالفاصله وزیر اقتصاد هم به موضوع ورود کردند.
آمارهای غیردقیق ،دارای آثار سوء و یک
آفت است
وی در بخش دوم نشســت شــورای عالی قوه
قضاییه ،با اشاره به نشست های برگزار شده طی
روزهای گذشته از سوی معاون اول قوه قضاییه
برای آسیب شناسی و رفع مشکالت موضوع آمار

در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین
معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطالعات قوه
قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع
اشــکاالت و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام
داشــته باشند و توجه کنند که وجود اشکاالت و
ابهامــات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده های
قضایی و ارجاعات پروندهها باعث بروز آسیبهای
زیاد و همچنین اخالل در برنامهریزیها و تاخیر
در پیشبرد امور می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی از آسیبهای
ایجاد شــده در نتیجه وجود ابهامات و اشکاالت
در آمارهای ناظر بــر پروندههای قضایی گفت:
بعضا مشاهده میشود که برای یک فقره پرونده
و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع
و بخشهای مختلــف قضایی دارد ،چندین آمار
ثبت میشود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ
میشود که  ۱۵میلیون پرونده قضایی وجود دارد
که این چنین نیست و در واقع این مقدار گردش
کار وجود دارد ولــی در هر صورت این آمارهای
غیردقیق ،دارای آثار ســوء و یک آفت و مشکل
است.

ضرورت ایجاد فرآیندی برای جلوگیری
از هرگونه آمارسازی
محســنی اژهای با اشــاره به ضرورت و اهمیت
تدوین آمار برای برنامهریزیها و پیشــبرد امور
تصریح کرد :ضرورت تهیــه و تدوین آمارهای
مرتبط با پروندهها و سایر امور مربوط به دستگاه
قضایی ،امری انکارناپذیر است اما باید فرایندی
ایجاد کرد که از هرگونه آمارسازی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع
توجه به بهبــود وضعیت زندانهــا و زندانیان،
بــار دیگر بر ضرورت حفــظ کرامت متهمین و
محکومان تاکید کرد و مسئوالن ذیربط را نسبت
به استفاده از پابند در موارد غیرضرور برحذر داشت
و گفت :نباید در قبال کسی که جرائم خشن ندارد
و خطری از جانب او متوجه امنیت مردم نیســت
از پابند استفاده شود و این موضوعی است که از
اصول زندانبانی در جمهوری اسالمی ایران است.
ضرورت آسیبشناسی و برطرف کردن
مشکالت موجود در سیستم نوبتدهی
الکترونیکی
همچنیــن در این نشســت ،حجتاالســام
والمســلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل
کشــور بر ضرورت آسیبشناســی ،بازنگری و
برطرف کردن مشــکالت موجود در سیســتم
نوبتدهی الکترونیکی تاکید کرد.
سیاست حقوق بشری ایران ترکیبی از
اقدامات آفندی و تعاملی خواهد بود
کاظم غریب آبــادی معاون بین الملل و دبیر
ســتاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در سخنانی
با بیان اینکه سیاست حقوق بشری جمهوری
اســامی ایران ،ترکیبی از اقدامات آفندی و
تعاملی خواهــد بود ،گفت :اقدامات آفندی به
معنای مطالبهگری ایران در حوزه حقوق بشر
هم نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای
مدعی و هم نسبت به نقض حقوق ملت ایران
خواهد بود که برنامهریزی الزم نسبت به آن
صورت خواهد گرفت.
وی افزود :در حوزه تعاملی نیز پاسخگویی به
ادعاها و اتهامات وارده حقوق بشــری ،تبیین
دستاوردهای حقوق بشری ،همکاری و تعامل
با ســاز و کارهای بینالمللی حقوق بشــر و
شناســایی و رفع نواقص در حوزههای مربوط
به بهرهمندی مردم از حقوق بشــر در دستور
کار برنامهریزی و اجرا قرار گرفتهاند.
تدوین گــزارش عملکرد قوه قضاییه
درباره اجرای سیاســتهای برنامه
ششم توسعه در آینده نزدیک
محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه
هم طی ســخنانی از تدوین گزارش عملکرد
قوه قضاییــه پیرامون اجرای سیاســتهای
برنامه ششــم توسعه در آینده نزدیک خبر داد
و گفت :در این گزارش مشــخص شده است
که کدام وظایف و تکالیف قانونی قوه قضاییه
در برنامه ششــم توسعه اجرا شده و در زمینه
اجرای کدام ماموریتها نقص وجود داشــته
است.

وزیر آموزشوپرورش:

جذب بیش از  ۳۴هزار نفر برای معلمی در مناطق محروم
وزیــر آموزشوپرورش گفت :بــه زودی  ۳۴هزار و
 ۸۰۰نفر از عالقه مندان به حرفه معلمی که در سایر
دانشگاه ها تحصیل کرده اند ،برای معلمی در مناطق
محروم جذب آموزش و پرورش خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از مرکز اطالع
رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،
یوسف نوری با حضور در شبکه آموزش ،برنامه «به
وقت ایران» ،با موضوع «تبیین برنامههای آموزش
و پرورش در دوره جدید» در خصوص اجرای ســند
تحــول بنیادین ،اظهار کرد« :ســند تحول بنیادین
آموزش و پرورش» که در ســال  ۱۳۹۰به تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید ،سندی فرادستی
است که حاصل زحمات زیاد صاحب نظران و مورد
تأیید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اســت که
متأسفانه با گذشت  ۱۰سال از آن ،هنوز اجرایی نشده

است و امروز باید اســتقرار این سند در اولویت قرار
گیرد.
وی افزود :در همین راستا ،سال گذشته مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالــی) فرمودند؛ برنامه اجرایی این
سند باید نوشته شود.
نوری با بیان اینکه سند تحول مدرسهای باید مدنظر
قرار گیرد ،افزود« :مدرسه صالح» ،مدرسهای است که
دانشآموزان را برای موقعیتهای یادگیری آماده و
استعدادهای دانشآموزان را در ساحتهای ششگانه
شــکوفا میکند ،بخــش اعظم کار این مدرســه،
«مشــارکت» است و رسیدن به «مدرسه صالح» در
تراز سند ،یکی از برنامههای جدی آموزش و پرورش
در دولت سیزدهم است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به معضل «کنکور»
در جامعه امروز گفت :متأسفانه در سالهای اخیر به

دانش آموزان به عنوان «کنشگران اجتماعی» نگاه
نکردهایم و آموزش و پرورش با تمام توان خود تالش
میکرد تــا دانش آموزان را برای موفقیت در کنکور
آموزش داده و آماده کند .اگر از این زاویه به آموزش
و پرورش نگاه کنیم؛ نظــام تعلیم و تربیت به طور
طبیعی ،تبدیل به «نظامی تک ساحتی» خواهد شد و
مدارس تنها «آموزش محور» میشوند در صورتی که
بر طبق سندتحول بنیادین مدارس باید «کارآفرین»
باشند.
وی با اشاره به برگزاری امتحانات دی ماه مدارس به
صورت حضوری و بازگشایی حضوری مدارس کشور
بر اساس دستور رئیس جمهور و صالحدید ستاد ملی
کرونا ،گفت :کاری که در جمهوری اســامی ایران،
در بین کشــورهای منطقه ،برای واکسیناســیون و
بازگشایی حضوری مدارس انجام شد ،بینظیر بود.

بیــش از  ۹۴درصد معلمــان دوز اول و بیش از ۸۳
درصد آنان دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
همچنین تعداد زیادی از دانش آموزان  ۱۲تا  ۱۸سال
نیز واکسن کرونا را دریافت کردهاند .بنابراین زمینه
حضور دانشآموزان در کالس درس فراهم شــده
اســت و در همین راستا ،امتحانات دانش آموزان در
دی ماه نیز با رعایت پروتکلهای بهداشــتی برگزار
شد.
وی با اشاره به کاهش استفاده دانش آموزان از شبکه
شــاد در زمان حضور آنها در مدارس ،گفت :به دلیل
حضور دانش آموزان در مدارس ،میانگین اســتفاده
دانش آموزان از شبکه شاد به  ۴۴دقیقه در روز رسیده
اســت که پیش از این بیش از  ۹۰دقیقه در روز بود
و این موضوع مؤید گسترش آموزشهای حضوری
در مدارس است.

اخبار

وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت زیر
صفر است

رییس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه وضعیت حمل
و نقل عمومی شهر تهران خوب نیست ،گفت :امروز ما باید تالش
کنیــم که در حمــل و نقل عمومی از وضعیــت زیر صفر به صفر
برسیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی چمران رئیس شــورای شــهر
تهران در برنامه تهران بیست به تشریح و بررسی عملکرد شورای
شهر در بهبود مدیریت شهری پرداخت و با اشاره به گذشت بیش
از  ۱۰۰روز از شــروع دوره جدید مدیریت شهری گفت :امیدواریم
بتوانیم آنچه را که با مردم عهده بســتهایم در این دوره از مدیریت
شهری محقق سازیم.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا شما با شهردار تهران
مرتب دیــدار دارید ،گفت :دیدارهایی که بــه صورت برنامهریزی
و روتین باشــد نه اما ما با شــهردار تهران دیدار داشته و داریم و
به ضرورت برنامه و مسائل شــهر این دیدارها صورت میگیرد و
مشکلی از این بابت وجود ندارد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در ادامه به موضوع حمل و نقل
عمومی پرداخت و بیان کرد :قطع ًا مهمترین مسئله یا مشکل شهر
تهران کمبودهای حمل و نقل عمومی است ،حمل و نقل عمومی
ریشه آلودگی هوا هم است یعنی اگر این بحث به خوبی حل شود
و حمل و نقلی روان داشته باشیم از میزان آلودگی هوا بسیار کاسته
و تأثیر فراوان خواهد داشت.
وی ادامه داد :متأسفانه اکنون وضعیت حمل و نقل عمومی وضعیت
خوبی نیســت چه بسا که در  ۴سال گذشته که ما مدیریت شهری
را تحویل دادیم روزانه نزدیک به  ۸میلیون جابجایی داشــتیم که
با مترو و اتوبوس انجام میشــده اما اکنون این میزان جابجایی به
دو میلیون رســیده است البته بخشــی از آن هم به واسطه شرایط
کرونایی بوده و مردم نگران هســتند از مترو و اتوبوس به ســبب
شیوع ویروس کرونا استفاده کنند.
چمران اظهار داشــت :همین شــرایط حاضر هم به سبب کمبود
وسایط نقلیه عمومی است اینکه به سبب شرایط کرونایی و کمبود
ناوگان حمل و نقل عمومی مردم از خودروهای شــخصی استفاده
میکنند و نتیجه آن هم ترافیک بســیار سنگین و افزایش آلودگی
هوا شده است.
رئیس شــورای اسالمی شهر تهران در پاســخ به سوالی مبنی بر
اینکه چرا وضعیت حمل و نقل عمومی تهران میبایســت به این
صورت باشد ،گفت :طبق طرح جامع ترافیک تهران ،میبایستی در
حال حاضر  ۹هزار دستگاه اتوبوس داشته باشیم تا یک اتوبوسرانی
خوب و قابل قبول که خدمت رسانی مناسبی به شهروندان داشته
باشــد را شاهد باشــیم .اما متأســفانه اکنون تنها  ۲۲۰۰دستگاه
اتوبوس فعال داریم که کار میکند و خدمت رسانی انجام میدهد.
چمران در پاســخ سوال مجری که در این ســه ماه چه کارهای
انجام شــده اســت نیز گفت :تعدادی اتوبوس از دوره قبل پیش
خرید و ارقامی پرداخت شــده بود که ما در این ســه ماه در حدود
 ۱۱۰دســتگاه اتوبوس را تحویل گرفتیم و قول تحویل  ۵۰تا ۶۰
دستگاه دیگر هم در روزهای آینده دادهاند .اما باید تاکید کنم این
تعداد  ۱۵۰یا  ۱۶۰دســتگاه اتوبوس برای تهران رقمی قابل قبول
به شمار نمیآید.
وی افــزود :از طرفی ما به دنبال این هســتیم کــه بیش از ۴۰۰
دستگاه اتوبوس نیز مرمت و بازسازی شود و این در حالی است که
حدود دو هزار دستگاه اتوبوس در تهران نیاز به بازسازی دارد و اگر
هزینه و اعتبار این موارد تأمین شود به سرعت کار صورت خواهد
گرفت و به ویژه خرید قطعات یدکی باید در دستور قرار گیرد.
چمران همچنین افزود :البته قرار بود در بحث اوراق قرضه ای که
فروخته شده بود حدود  ۳۵۰میلیارد تومان به تهران داده بشود اما
تهران دیر جنبید و دو کالن شــهر مبالغی از این فروش اوراق را
گرفتند و تنها مانده  ۲۰۰میلیارد تومان که هنوز دریافت نشــده و
مشکل اصلی هم همین بروکراسیهای اداری است که شما (اشاره
به مجری) اول برنامه اشاره داشتید .این موضوع بین وزارت کشور
و وزارت رفاه مانده است.
مهدی چمران با بیان اینکه اگر این  ۲۰۰میلیارد تومان محقق شود
کمک مناسبی خواهد بود ادامه داد :اما برای تعمیر دو هزار اتوبوس
دردی را دوا نمیکند.
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت :این در شرایطی است
که وقتی ما در ســال  ۹۶مدیریت شهری را تحویل دادیم تهران
را با  ۷هزار دســتگاه اتوبوس فعال تحویــل دادیم ،با هزار واگن
تحویل دادیم ،اما متأسفانه در  ۴سال گذشته این تعداد افزوده که
نشده هیچ ،بسیار هم کاسته شد و امروز ما باید تالش کنیم که از
وضعیت زیر صفر به صفر برسیم.
چمــران افزود :ما برای اینکــه بتوانیم به شــرایط عادی خود را
برسانیم به بودجه سال  ۱۴۰۱پیشنهادی دولت چشم دوخته بودیم
تا بتوانیم ارقام خوبی را برای مترو و فاینانس کمک بگیریم .برای
اتوبوس هم قرار دادهایی تنظیم شــده و با شــرکتهای مختلف
صحبت شــده که اکثر این شــرکتها در داخل کشور هستند اما
متأســفانه در بودجه آنچه که ما پیش بینی میکردیم و پیشــنهاد
داده بودیم ،محقق نشد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران در ادامه افزود :در خصوص
اتوبوس بایــد  ۸۲.۵درصد هزینه را دولــت پرداخت کند و ۱۷.۵
درصد را بخش خصوصی چرا کــه میدانید اتوبوسهای ما اکثرا ً
بخش خصوصی اســت و امروز بخش خصوصی توان اینکه ارقام
را بپردازد ،ندارد.
وی افزود :متأسفانه وزارت کشور این تعهد مالی در خرید اتوبوس
را از ســال  ۹۰ ،۸۹قطــع کرده و از آن ســال و این محل هزینه
اتوبوسی به تهران داده نشده است.
چمران در ادامه با اشــاره به بودجه پیشــنهادی دولت به مجلس
شورای اســامی گفت :متأسفانه اعتباراتی که در بودجه گنجاندند
در بخش اتوبوســرانی تنها کفاف خرید  ۱۵۰دســتگاه اتوبوس را
میدهد و در بخش مترو نیز  ۵۷میلیارد تومان گذاشــتند که تنها
کفاف احداث  ۵۷متر نه  ۵۷کیلومتر را میدهد .این یک شــوخی
اســت .در حالی که پیشنهادهایی که ما داده بودیم بسیار بیشتر از
این مبالغ بود و البته جنبه مالیاتی هم داشت.
وی در ادامه افزود :متأسفانه به رغم جلساتی که با رئیس سازمان
برنامه و بودجه داشتیم و قولی که برای اصالح آن دادند اما همان
پیشــنهاد خود را به هیأت دولت دادند و بــاز به رغم تالشهای
شــهردار محترم در هیأت دولت همین بودجه به مجلس شورای
اســامی شهر تهران پیشنهاد شده اســت و اکنون اصالح بودجه
خیلی سخت شده است .با این حال جلسات ما با نمایندگان محترم
مجلس در این راستا برقرار اســت تا بتوانیم این بودجه را اصالح
کنیم.
رئیس شــورا در ادامــه افزود :ما دو هزار میلیارد تومان پیشــنهاد
داده بودیم و به عنوان مثال در بخش مترو پیشــنهاد هزار میلیارد
تومــان بود که این موضوع جنبــه عملیاتی هم دارد و باید تالش
کنیم بودجه در این راســتا اصالح شود.وی ادامه داد :البته بودجه
پیشــنهادی دولت در برخی قســمتها مثبت اســت و در برخی
قسمتها منفی به عنوان مثال یک درصد از سهم شهرداریها در
مالیات ارزش افزوده را برداشتند و گفتند که به برخی جاها از جمله
حریم اختصاص دهند البته اینها قابل اصالح است.

