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كمبود شيريارانه اي در گرگان
يك شهروند:  طبق مصوبه مجلس قرار بود حقوق كاركنان 
ــن افزايش حقوق براي  ــكي قانوني افزايش يابد، ولي اي پزش

كارمندان قراردادي منظور نشده است. علت آن چيست؟
ــير يارانه اي در اين شهر  ــت ش باقري از گرگان: مدتي اس
ــت و به قيمت 650 تومان عرضه مي شود. آيا يارانه  كمياب اس

شير نيز واقعا قطع شده است؟
يك شهروند از ديواندره: طي مصوبه سفر مقام معظم رهبري 
به كردستان، قرار بود به روستاهاي بخش سارال گازرساني شود؛ 

ولي طي نامه ارسالي اين كار انجام نمي شود، چرا؟ 
ــدن مبلغ ديه شايد شاهد  ايزدي از اهواز: با توجه به زياد ش
ــاختگي از سوي معتادان باشيم. مسووالن در اين  تصادفات س

زمينه چاره انديشي كنند. 
يك شهروند از اروميه: مجددا زمزمه هايي مبني بر پرداخت 
يارانه ها براساس خوشه بندي و دهك بندي به گوش مي رسد 

كه موجب سردرگمي مردم شده است. چرا؟
توكل از گلپايگان: در خيابان غفاري نزديك ميدان تره بار 
2 مدرسه ابتدايي و راهنمايي قرار دارد كه مسير اين دو مدرسه 
بسيار بد و خطرناك است، طوري كه روزانه تصادفات بسياري 
ــير نيز روي مي دهد. از شهرداري مي خواهيم كه به  در اين مس

نصب يك سرعت گير مبادرت كند.
ــتان:  ساكن شهرك  ــهرك گلس ــهروندان ش جمعي از ش
ــهر قرار دارد، از پنجشنبه با قطعي  ــتان كه بعد از اسالمش گلس
آب مواجه اند. وقتي هم براي پرسيدن علت به اداره آب منطقه 
زنگ مي زنيم با رفتاري زشت و ناپسند با ما برخورد مي كنند و 

مي گويند شكايتتان راه به جايي نمي برد.

 عرضه سبد تخفيفي ويژه 
در فروشگاه هاي رفاه

ــرت فاطمه زهرا (س)  و روز  ــعادت حض در روز والدت باس
ــاك تا 20 درصد  زن و مادر 50 قلم كاالي لوازم خانگي و پوش
تخفيف همزمان با سبد تخفيفي مواد غذايي، در فروشگاه هاي 

رفاه سراسر كشور به مشتريان عرضه مي شود.
ــيدي عضو  ــات، محمدرضا رش ــزارش واحد ارتباط ــه گ  ب
هيات مديره و مديرعامل فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه با بيان 
مطلب فوق افزود: به همين مناسبت، سبد كااليي مواد غذايي 
ــاميدني نيز با 243 قلم كاال تا 37 درصد تخفيف از ابتداي  و آش
ــگاه هاي رفاه  ــاه جاري به مدت 15 روز در كليه فروش خردادم

سراسر كشور در حال عرضه به مشتريان مي باشد.
ــاره به استقبال مشتريان از سبدهاي   مديرعامل رفاه با اش
ــگاه هاي رفاه  كااليي دوره هاي قبل، اظهار كرد: تالش فروش
ــخگويي به  ــب رضايت مردم با عرضه متنوع كاالها و پاس جل

ساليق مختلف جامعه است.

صادرات 75 هزار سواري 
ايران خودرو

ــتگاه خودروي  ــال 75 هزار دس ايران خودرو تا پايان امس
ــه 9 درصد  ــي صادر مي كند ك ــه بازارهاي خارج ــواري ب س
ــرد. جواد  ــركت را دربر مي گي ــدات اين ش ــوع تولي از مجم
نجم الدين، مديرعامل ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت:  
ــبت  ــان دهنده جهش  87 درصدي نس ــادرات مذكور نش ص
ــتگاه از  ــت. وي با بيان اين كه 36 هزار دس ــال 89 اس به س
ــمند اختصاص دارد، افزود: باتوجه به  ــال به س صادرات امس
ــتگاه پارس و هزار دستگاه رانا، در مجموع  صدور 7000 دس
ــال ايران خودرو به  ــتگاه از برنامه صادراتي امس 44 هزار دس

محصوالتي با طراحي داخلي يا مشترك اختصاص دارد.
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اعطاي مرخصي به زندانيان 
جرايم غيرعمد و مالي

ــاي مرخصي به  ــتورالعمل اعط ــس قوه قضاييه دس رئي
ــرد. به گزارش  ــد و مالي را ابالغ ك ــان جرايم غيرعم زنداني
ايسنا، در اين بخشنامه آمده است: از آنجا كه اعطاي مرخصي 
ــي كه صرفا به علت نپرداختن محكوم به مالي در  به زندانيان
ــر مي برند، موجب كاهش آسيب هاي اجتماعي  زندان به س
ــا بتوانند از طريق  ــه اي را فراهم مي كند ت ــده و زمين ــا ش آنه
ــار، موجبات خالصي خود  پرداخت محكوم به يا حداكثر اعس
ــب  ــرايط و تامين مناس ــدان را فراهم كنند با رعايت ش از زن
ــوند.  مي توانند حداكثر به مدت 2 ماه از مرخصي بهره مند ش
ــه علت نپرداختن  ــنامه، زنداني بودن فقط ب ــر اين بخش براب
ــي از ارتكاب جرايم غيرعمد يا محكوم به مالي غير  ديه ناش
ــي از جرم عمدي و طي شدن حداقل يك  از ضرر و زيان ناش
ــروط اعطاي  ماه از مدت محكوميت و اقامت در زندان، از ش

مرخصي به شمار مي رود.
ــده است كه در صورت اقتضا و  ــنامه تاكيد ش در اين بخش
ــا توجه به اقداماتي كه زنداني در طول مدت مرخصي انجام  ب
ــام قضايي حداكثر تا 6 ماه  ــخيص مق داده مدت مزبور با تش

قابل تمديد خواهد بود.

داشتن خانه هاي سازماني 
ممنوع شد 

استاندار تهران با بيان اين كه هيچ اداره و سازماني نبايد 
خانه سازماني داشته باشد، گفت: از سال گذشته مزايده و فروش 
خانه هاي سازماني آغاز شده و هيچ اداره اي نبايد خانه سازماني 

داشته باشد.
موضوع  درخصوص  تمدن  مرتضي  فارس،  گزارش  به 
زمين خواري در استان تهران نيز گفت: چند نقطه اي كه روز 
گذشته دستگاه قضايي حكم تخريب صادر كرد و اجرا شد از 
زمين هايي بود كه افرادي در آنجا ساليان سال بيتوته كرده 
بودند و به هيچ قيمتي حاضر به رها كردن زمين ها نبودند.وي 
با اشاره به اين  كه برخورد با زمين خواران بايد استمرار داشته 
باشد، گفت: روز گذشته رفع تجاوز از بناهايي شد كه غيرقانوني 

ايجاد شده بودند.

 3 رشته دانشگاهي
با بيشترين درصد بيكاري

رشته هاي روان شناسي، علوم اجتماعي و حقوق به گفته 
دبير شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي از جمله رشته هايي 
در آموزش عالي كشور هستند كه بيشترين فارغ التحصيالن 

بيكار را دارند.
سعيد قديمي دراين باره به مهر گفت: رشته هايي كه ظرفيت 
فارغ التحصيالن بيكار در آنها زياد است را شناسايي مي كنيم البته 
عمدتا اين وضعيت در رشته هاي علوم انساني مشاهده مي شود. 
رشته هاي روانشناسي، علوم اجتماعي و حقوق جزو اين رشته ها 
هستند.دبير شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي از كسب 
آمار دقيق از مركز آمار ايران درباره تعداد فارغ التحصيالن بيكار 
خبر داد و گفت: در صدد هستيم آمار دقيق تري از مركز آمار 
ايران درباره تعداد فارغ التحصيالن بيكار يا افرادي كه در رشته 

تحصيلي شان شاغل به كار نيستند، كسب كنيم.

 اعالم جزئيات نقل و انتقال 
در دانشگاه آزاد

مهلت  آغاز  از  اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشجويي  معاون 
از  مهماني  و  انتقال  و  نقل  براي  دانشجويان   درخواست 

15 خردادماه خبر داد.
محمودرضا اسفنديار در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه 
دانشجويان متقاضي نقل و انتقال بايد درخواست انتقال را از 
15 خردادماه تا 15 شهريورماه به معاونت دانشجويي واحد 
كميسيون  در  آنان  درخواست  كرد:  اظهار  دهند،  ارائه   خود 
نقل و انتقاالت واحد مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد.وي با بيان 
اين كه بر اساس آيين نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد، واحدهاي 
دانشگاه آزاد به 10 گروه همتراز طبقه بندي شده اند، افزود: بر 
اين اساس انتقال و مهماني به گروه يك جدول همترازي به 
استثناي موارد خاص آيين نامه به طور مطلق ممنوع است.معاون 
دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي با تاكيد بر اين كه انتقال آن دسته 
از دانشجويان دختر كه پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه 
ازدواج دائم كرده اند، به محل زندگي همسر يا واحدي كه رشته 
در آن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود، خاطرنشان 
كرد: همچنين انتقال آن دسته از دانشجويان مجردي كه پدر و 
مادر (هر دو) خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه از دست 

داده اند، بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود.
 

آغاز مرحله دوم انتقال 
كارمندان از استان تهران

ــول اداري  ــاني و تح ــعه منابع انس ــه گفته مديركل توس ب
ــتانداري تهران، مرحله دوم انتقال كارمندان از استان تهران  اس

از روز گذشته آغاز شد.
ــتاد  ــفاهن در گفت وگو با فارس با بيان اين كه س ــين س افش
ــكيل  ــتان تهران تش اجرايي مرحله دوم انتقال كارمندان از اس
ــوي افراد جمع آوري شده است، افزود:  ــده و تقاضاها نيز از س ش
ــكيل شده و نسبت به رفع  ــتانداري تهران تش كارگروهي در اس
مشكالت احتمالي اقدام مي شود.مديركل توسعه منابع انساني 
ــتانداري تهران تصريح كرد: انتقال كارمندان  و تحول اداري اس
ــود و  ــورت كامال داوطلبانه انجام مي ش ــتان تهران به ص از اس
هيچ اجباري براي كارمندان نيست.به گفته سفاهن، پيش بيني 
ــتان تهران متقاضي  ــود در مرحله دوم 10 هزار نفر در اس مي ش
انتقال باشند.وي به شركت ها و مراكز خصوصي نيز توصيه كرد 

براي كاهش هزينه ها نسبت به انتقال كارمندان اقدام كنند.

ادامه از صفحه اول
و هم افراد كم سواد و بي سواد و در برخي موارد گروه هاي 
باسواد و صالحيت دار هم مي توانند درگير چنين موضوعاتي 

شوند.
ــزود: برخورد با  ــي اف ــده نيروي انتظام ــين فرمان جانش
فالگيرها، رمال ها و موضوعاتي از اين قبيل به صورت جدي 
ــرار دارد كه  ــي و پليس امنيت ق ــس آگاه ــتور كار پلي در دس

خوشبختانه در اين باره  باندهاي بزرگي متالشي شده اند.
ــي از ماموريت هاي پليس برخورد با  ــه كرد: يك وي اضاف
ــت كه اقدام به رمالي، فالگيري و غيره مي كنند و  افرادي اس
ــري گروه ها در  ــود، البته يك س اين موضوع پيگيري مي ش
اين  زمينه شناسايي و دستگير شدند و گروه هاي ديگر كه به 
ــوب مي شوند، شناسايي شده  عنوان گروه هاي خانگي محس

و در آينده بسيار نزديك دستگير خواهند شد.
رادان خاطرنشان كرد: از مردم مي خواهيم كه دقت داشته 
ــگو و... افراد  ــند و اين گونه افراد كه در قالب فالگير، پيش باش
ــتند كه هيچ گونه  ــخير مي كنند، در واقع شياداني هس را تس
دانسته  علمي ندارند و اقدام به فريب دادن افراد عادي و حتي 

صالحيت دار مي كنند.
ــاره جمع آوري  ــين فرمانده نيروي انتظامي درب جانش
ــع آوري تجهيزات دريافت  ــاي ماهواره گفت: جم ديش ه
ــت و از  ــوي نيروي انتظامي نيس ماهواره كار جديدي از س
ــت و در بحث جمع آوري  ــته آغاز شده اس ــال گذش چند س
ــالق را نيز حاكم  ــواره پيوند اخ ــت ماه ــزات درياف تجهي
ــه پليس اجازه  ــد قانون ب ــه طوري كه هر چن ــم. ب كرده اي
ــس ورود به منازل هم  ــراي اين موضوع پلي ــد كه ب مي ده

داشته باشد، اما در حال حاضر تنها به مكان هايي كه ديش 
ــود. وي ادامه داد: در اين  ــت وارد مي ش ماهواره نمايان اس
رابطه اولويت اول پليس، جمع آوري ديش هاي آشكار است 
ــاير ديش ها را جمع آوري خواهد كرد و فكر  و پس از آن س
ــون را از پليس مي خواهند و  ــردم نيز اجراي قان ــم م مي كن
ــت.  ــس نيز هيچ ترديدي در اجراي قانون نخواهد داش پلي

ــه جمع آوري تجهيزات ماهواره مربوط  رادان با بيان اين ك
ــت، افزود: در هر منطقه اي كه بيشتر  به منطقه خاصي نيس
ــود پليس آن منطقه را بيشتر  ــتفاده ش از اين تجهيزات اس
ــيار  ــدف قرار مي دهد و در اين رابطه نيز پليس بس ــورد ه م

جدي است.
ــوالي درباره اين كه آيا ماموران پليس  ــخ به س وي در پاس

ــت بام براي  مي توانند در صورت نبودن صاحب خانه وارد پش
ــوند، گفت: پليس براي ورود به  جمع آوري اين تجهيزات ش
مشاعات هم مجوز قانوني گرفته است و ورود نيروهاي پليس 
ــزات دريافت ماهواره به  ــت بام ها و مراكزي كه تجهي به پش
صورت آشكار در آنها وجود دارد با اخذ مجوز قضايي و توأم با 

اخالق صورت مي گيرد.

رادان: پليس آماده برخورد با بدپوششي است
پليس براي جمع آوري آنتن هاي ماهواره مجوز قانوني دارد و البته بايد با شهروندان محترمانه برخورد كند

ــهام  وزير آموزش و پرورش گفت:  اگر 700 ميليارد تومان س
ــار آموزش و پرورش قرار گيرد، مي توانيم آن را تبديل به  در اختي
نقدينگي كرده و براي بازنشستگي پيش از موعد 20 هزار نفر از 

فرهنگياني كه بيماري صعب العالج دارند، هزينه كنيم.
ــي در خصوص  ــارس، حميدرضا حاجي باباي ــزارش ف به گ
ــتگي پيش از موعد فرهنگيان اعالم  ــرانجام قانون بازنشس س
ــتگي  ــرد: اين قانون هيچ گونه اعتباري مالي را براي بازنشس ك
ــي نكرده و تنها صرفه جويي  ــش از موعد فرهنگيان پيش بين پي
ــته است، در حالي كه ما در  را محلي براي تأمين اين اعتبار دانس
آموزش و پرورش نه از حقوق معلمان و نه از سرانه دانش آموزي 

نمي توانيم صرفه جويي كنيم.
وي افزود: عالوه براين به جاي شخصي كه به صورت پيش 
ــود نمي توانيم كسي را به كار بگيريم.  ــته مي ش از موعد بازنشس
ــرد 35 ميليون تومان بايد  ــتگي هر ف همچنين به ازاي بازنشس
پرداخت شود كه بخشي از آن به عنوان تفاوت تطبيق به سازمان 
ــاداش پايان  ــوري و بخش ديگر به عنوان پ ــتگي كش بازنشس
ــود؛ اما چنين اعتباري  ــته پرداخت مي ش خدمت به فرد بازنشس

پيش بيني نشده است

ــر آموزش و پرورش درباره نظارت بر مدارس غيردولتي  وزي
ــهريه هاي نامتعارف آنها گفت: اخيرا  معاونت مشاركت هاي  و ش
ــده است  مردمي و خانواده در وزارت آموزش و پرورش ايجاد ش
ــنامه اي نيز  تا بتواند بر مدارس غيردولتي بهتر نظارت كند. بخش
ــهريه  آنها در حال  ــاماندهي  ش براي رده بندي اين مدارس و س
ــت كه بزودي ابالغ مي شود تا نظارت بهتري صورت  تدوين اس
ــدارس غير دولتي به  ــي تصريح كرد: برخي م گيرد.حاجي باباي
ــد در رابطه با  ــژه اي كه اجرا مي كنن ــر فوق  برنامه هاي وي خاط
ــي را انجام مي دهند كه  ــهريه با اولياي دانش آموزان توافقات ش
ــويم؛ اما  ــدان درخصوص اين موضوعات نمي توانيم وارد ش چن
ــي كه قانون بايد اجرا شود، اكثريت مدارس غيردولتي  در بخش
ــت تعدادي از مدارس  قانون را رعايت مي كنند و تنها ممكن اس

باشند كه قانون را رعايت نكنند.
ــد مدارس غيردولتي  ــوزش و پرورش افزود: هرچن وزير آم
ــكالت مالي دارند اما در ارتباط با تعدادي از اين مدارس كه  مش
ــت قانون را رعايت نكنند و گاليه هايي از جانب مردم  ممكن اس
ــده طي برگزاري جلسه اي با  ــبت به آنها باشد، اخيرا قرار ش نس

مسووالن اين مدارس، خواسته مردم پيگيري شود.

 بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان 
در انتظار 700 ميليارد تومان اعتبار

ــش تعداد  ــه دليل افزاي ــت گفت: ب ــاون وزير بهداش مع
ــال يكهزار تخت ICU به تخت هاي  بيماران دياليزي، امس

بيمارستاني كشور اضافه مي شود.
به گزارش ايسنا، حسن امامي رضوي در سومين نشست 
معاونان درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات درماني 
ــتي كشور كه در ساوجبالغ برگزار شد، افزود: با توجه  بهداش
ــمار بيماران دياليزي در دهه آينده،  ــه پيش بيني افزايش ش ب
امسال 800 تخت بيمارستاني با اعتباري بالغ بر20 ميليارد و 

400 ميليون ريال در كشور به بهره برداري مي رسد.

ــت استفاده از امكانات موجود  معاون درمان وزير بهداش
درماني و بهداشتي را نيازمند مديريت صحيح دانست و گفت: 
ــم امكانات و هم مديريت  ــراي بهره بردن از يك مقوله ه ب
متقابال روي هم تاثير مي گذارند، از اين رو مديريت صحيح و 
ــوي مديران براي توسعه بهداشت و درمان  برنامه ريزي از س

در كشور الزامي است.
به گفته وي، در كشور 49 هزار تخت بيمارستاني، 32 هزار 
ــت بهره برداري  ــاخت و 8500 تخت در دس تخت در حال س

وجود دارد.

افزايش هزار تخت آي.سي.يو در بيمارستان هاي كشور

ــتعمال دخانيات، از  ــارزه با اس ــر اجرايي جمعيت مب دبي
ــيگار قاچاق در كشور بطور  جمع آوري روزانه 3 ميليون نخ س

متوسط خبر داد.
ــار كرد:  ــا مهر اظه ــو ب ــي در گفت وگ ــا معدن محمدرض
ــبختانه با تدابيري كه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ستاد  خوش
ــيت كنترل  مبارزه با قاچاق دخانيات به كار گرفته اند، حساس

قاچاق دخانيات در بازار داخلي باال رفته است.

ــيگار  وي با اعالم اين كه روزانه بالغ بر يك ميليون نخ س
ــور  ــركت دخانيات در كش ــتاد و ش ــط همين س قاچاق توس
ــداد بعضا به 5 ميليون نخ  ــود، افزود: اين تع جمع آوري مي ش

هم مي رسد.
ــه فاقد تصاوير  ــيگارهاي قاچاق ك ــاره به س معدني با اش
ــتند، گفت: چنانچه سيگارهاي  هشداردهنده بهداشتي هس
مصرفي در كشور اين تصاوير را نداشته باشند، از سطح عرضه 
جمع آوري مي شوند.مسوول دبيرخانه ستاد كشوري كنترل 
دخانيات نيز با تاكيد بر لزوم اجرايي شدن قانون جامع كنترل 
ــتر فعاليتمان  ــال بيش ــارزه ملي با دخانيات، گفت: امس و مب
ــور  ــتري از قانون در كش ــز كرديم كه بندهاي بيش را متمرك

اجرايي شود.
ــاره به  ــنا، با اش ــه محصلي نيز در گفت وگو با ايس خديج
تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در سال 
85 و تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون در سال 86، افزود: 
سازمان جهاني بهداشت در سال 1998 به تدوين كنوانسيون 
ــي كنترل دخانيات اقدام كرد كه ايران نيز در اين زمينه  جهان

در سال 1384 به كنوانسيون جهاني دخانيات پيوست.

جمع آوري روزانه 3 ميليون نخ سيگار قاچاق در كشور
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بررسي افزايش سن بازنشستگي استادانضرب االجل براي حل مشكل ترافيك نمايشگاه بين المللي
ــاس مصوبه 25 مهرماه سال گذشته قرار  در حالي كه براس
بود به منظور روان سازي ترافيك محدوده نمايشگاه بين المللي 
ــدود 8 ماه از اين  ــت ح ــود، اما با گذش تهران اقداماتي انجام ش
ــت، به  ــون اتفاق مثبتي در اين زمينه رخ نداده اس ــه تاكن مصوب
ــاد از عدم تحقق  ــس راهور تهران با انتق ــوري كه رئيس پلي ط
توافقات انجام شده هشدار داد: اگر هر چه سريع تر اقدامي در اين 
زمينه انجام نشود، قطعا پليس براي رفاه حال مردم و جلوگيري از 
ــدگي ترافيك اين محدوده وارد عمل خواهد شد. رئيس  قفل ش
ــنا، با اشاره  پليس راهنمايي و رانندگي تهران در گفت وگو با ايس
به اين كه متاسفانه آقايان به هيچ كدام از توافقات صورت گرفته 
ــد نبودند، گفت: پليس راهور تهران با توجه به عدم اجراي  پايبن
ــداد ورودي و خروجي  ــبت به انس ــه اول نس ــدات در مرحل تعه
ــي اقدام كرده است تا  ــگاه به بزرگراه چمران با نرده كش نمايش

ترددهاي نمايشگاه به داخل بزرگراه چمران سرريز نشود.
ــردار حسين رحيمي با اشاره به اين كه قرار بود خيابان  س

ضلع جنوبي نمايشگاه بين المللي كه چند سالي است مسدود 
شده است براي تردد بازگشايي شود، افزود: متاسفانه تاكنون 
ــايي اين معبر صورت نگرفته  هيچ اقدامي درخصوص بازگش
ــرايط محدوده  ــردار رحيمي با تاكيد بر اين كه ش ــت. س اس
پارك وي به هيچ وجه در شأن تهران نيست، افزود: تا زماني 
ــگاه بين المللي و ورزشگاه انقالب پاي كار نيايند،  كه نمايش
ــدرس و خيابان هاي منتهي  ــك اتوبان هاي چمران، م ترافي
ــد و در حال حاضر نيز چندين  به اين چهارراه حل نخواهد ش

بزرگراه درگير ترافيك پارك وي هستند.
ــووالن ذي ربط بايد  ــدار نسبت به اين كه مس وي با هش
ــبت به تعهدات خود اقدام كنند، تصريح  ــريع تر نس هر چه س
ــال گذشته از سوي مسووالن  كرد: در صورتي كه تعهدات س
ــراي جلوگيري از  ــود، پليس ناگزير خواهد بود ب اجرايي نش
ــار مضاعف به رانندگان و روان سازي آمد و رفت،  تحميل فش

اقدامات جديدي را به اجرا بگذارد.

ــنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي افزايش  پيش
ــتگي اعضاي هيات علمي كه به شوراي عالي  ــن بازنشس س
انقالب فرهنگي ارائه شده است توسط مديركل دفتر نظارت 

و ارزيابي آموزش عالي اعالم شد.
ــخ به اين كه آيا  ــري در گفت وگو با مهر در پاس ــا عام رض
ــن بازنشستگي اعضاي  وزارت علوم درخصوص افزايش س
ــوراي عالي انقالب  ــگاه ها مذاكراتي با ش هيات علمي دانش
ــنهادهايي  ــت، گفت: وزارت علوم پيش ــته اس فرهنگي داش
داشته كه بتوانيم از اعضاي هيات علمي كه داراي رتبه هاي 
ــياري به باال هستند مدت زمان بيشتري در دانشگاه ها  دانش
ــتفاده كنيم يعني ماندگاري اعضاي هيات علمي دانشيار  اس

به باال در دانشگاه افزايش پيدا كند.
ــوزش عالي افزود:  ــارت و ارزيابي آم ــركل دفتر نظ مدي
ــرف بازنشستگي هستند ولي  اعضاي هيات علمي كه در ش
ــان از نظر علمي، پژوهشي و  ــال پاياني خدمتش طي 3 تا 5 س

ــي خدمات قابل قبولي داشته اند نيز بايد بتوانند با نظر  آموزش
هيات امناي دانشگاه در سيستم ماندگار شوند.

ــوراي  ــش از اين مجلس ش ــه كرد: پي ــري اضاف عام
ــتگي اعضاي  ــن بازنشس ــالمي وارد بحث افزايش س اس
ــي انقالب فرهنگي  ــوراي عال ــده بود و ش هيات علمي ش
ــد؛ اما هنوز اين  ــون روي اين بحث كار مي كن ــز هم اكن ني
ــن بازنشستگي  ــده كه باالخره س بحث ها جمع بندي نش
ــد، كاهش پيدا كند  ــاي هيات علمي افزايش پيدا كن اعض

يا همين طور بماند.
ــوراي عالي انقالب  ــر دزفولي، دبير ش ــا مخب محمدرض
ــت پيشنهاد  ــده اس فرهنگي نيز در اين زمينه گفت: مقرر ش
ــتگي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها  افزايش سن بازنشس
ــوراي معين مورد بررسي  ــي دقيق تر در جلسه ش براي بررس
ــوراي عالي  ــپس جهت تصويب نهايي به ش ــرار گيرد و س ق

انقالب فرهنگي ارائه شود.
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