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حق با شماست
اتوبوس ها را بايد شست 

ــد معبر  ــفانه رفتار ماموران س ــهروند از خوي: متاس ــك ش ي
ــت و زننده است. از مسئوالن  ــهرداري خوي با مغازه داران زش ش

امر مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي كنند.
جعفري از ساوه: چرا شهرستان ساوه بدون ترمينال مسافربري 

براي ديگر نقاط كشور است؟
ــبت به آزار و اذيت  ــالم نس ــهروند از كرج: در دين اس يك ش
حيوانات تذكرات الزم داده شده است، ولي چرا حقوق آنها از سوي 
ــور ناديده  ــازمان ها و حتي برخي از مردم در كش برخي نهادها و س

گرفته مي شود؟
ــهر  ــددا آلودگي به ش ــي: مج ــهروندان تهران ــي از ش جمع
ــهروندان  ــاره اي در خور ش ــر چ ــئوالن ام ــرا مس ــت. چ  بازگش

در اين زمينه نمي كنند؟
هاشمي از تهران: با وجود افزايش قيمت نان، متاسفانه كيفيت 

و كميت نان ها در برخي نقاط شهر تغييري نكرده است. چرا؟
ــت شهرداري براي ساماندهي  صادقي از الهيجان: خوب اس

دستفروشان سطح شهر چاره اي بينديشد.
ــان از داخل مترو  اميري از تهران: طرح جمع آوري دستفروش

گويا به دست فراموشي سپرده شده است.
ــه نظافت برخي از  ــبت ب ــركت واحد نس اكبري از تهران: ش

اتوبوس ها اقدام كند. 
ــاه تحت عنوان  ــي در يازدهم آذرم ــه: در پي درج پيام جوابي
«انتقاد از ازدحام قطارهاي خط 2 مترو » مشاور مديرعامل و مدير 
ــهري  ــركت بهره برداري راه آهن ش ارتباطات و امور بين الملل ش
تهران و حومه با ارسال نمابري اعالم كرد: با توجه به در نظر گرفتن 
امكانات موجود و محدوديت هاي عملياتي و زيربنايي و همچنين 
ــروي تهران و حومه در  ــاوگان در اختيار، فاصله گذر خطوط مت ن
ــلوغ و بسيار شلوغ تعيين  ــاعات ش ــاعات مختلف و بويژه در س س
مي گردد. شايان ذكر است تالقي خطوط 2 و 5 در ايستگاه صادقيه 
ــطه مراجعت مسافران محترم از كرج به تهران، باعث ايجاد  بواس
ازدحام فراوان بويژه در ساعات پيك صبحگاهي مي شود كه الزم 
است مسافران محترم در اين ساعات با حفظ آرامش و خونسردي 
ــته شدن سريع تر درهاي قطارها، اين شركت را در  و كمك به بس

ارائه خدمات بهينه ياري نمايند.
22262142info@jamejamonline.ir

ــگاه فرهنگيان  ــجويان دانش ديروز براى  فرهنگيان و دانش
روزخوبى بود، از خبر افزايش حقوق معلمان ابتدايى بگيريد  تا پا 

برجا ماندن استخدام دانشجويان دانشگاه فرهنگيان. 
ــاس  مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش از  بر همين اس

افزايش 20 درصدي حقوق معلمان ابتدايي خبر داد.
محمد فاضل در گفت وگو با فارس افزود: اين افزايش حقوق 
ــوزگاران مقطع ابتدايي اعمال خواهد  ــان دي در حقوق آم از پاي
ــد. اين افزايش حقوق در حالي قطعي شده كه از مدت ها قبل  ش
ــت ابتدايي آموزش و پرورش وعده تحقق آن را داده بود و  معاون
حتي در مرداد از اعمال افزايش حقوق ها از مهر خبر داده بود كه 

سرانجام اين افزايش دستمزد با چند ماه تاخير عملي شد.
ــار نامه اي مبني بر درخواست از معاون  همچنين بعد از انتش
اول رئيس جمهور براي تدوين اليحه اي براي ملغا شدن قانون 
ــگاه  ــرورش كه بوضوح به دانش ــت در آموزش و پ ــد خدم تعه
ــروز اعالم  ــخنگوي دولت  دي ــاره مي كرد، س ــان اش فرهنگي
ــگاه  ــغول تحصيل در دانش ــجويان مش كرد: تعهد خدمت دانش
ــتخدام ها، فرزندان  ــد، اما در اس ــا خواهد مان ــان پابرج فرهنگي

فرهنگيان در اولويت خواهند بود. 
ــه  ــيه جلس ــيم، محمدباقر نوبخت در حاش ــه گزارش نس ب
ــاني در  ــوط به نيروهاي انس ــه برنامه هاي مرب ــت ب هيات دول
آموزش و پرورش نيز اشاره كرد و افزود: با دستور رئيس جمهور 
ــازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت آموزش و  توافقي بين س
ــات معوقي كه براي  ــد مطالب ــرورش صورت گرفت و مقرر ش پ
ــرباز معلمان و  ــائل مرتبط با س حق التدريس، اضافه كاري، مس
ــه ماهه چهارم  ــت به صورت كامل در س نيروهاي قراردادي اس

سال تسويه شود.  
ــد كرد: همچنين براي اجراي دقيق تر بيمه طاليي  وي تاكي
فرهنگيان با توجه به تغييراتي كه در تعرفه ها پيش آمد، سازمان 
ــاوت هزينه ها را  ــرد ما به التف ــزي تقبل ك ــت و برنامه ري مديري
پرداخت كند و خدمات بيمه طاليي فرهنگيان همچون گذشته 
ــود. در مورد فرهنگيان بازنشسته نيز مقرر شد همه مبالغ  ارائه ش

اين بيمه، مشابه شاغالن باشد. 

 12 ميليارد تومان اعتبار براي مستمري 
دانش آموزان شين آبادي 

ــوراي  ــهر در مجلس ش ــردم پيرانش ــن نماينده م همچني
ــت و اجتماعي مجلس  ــالمي گفت: كميسيون هاي بهداش اس
مبلغ 12 ميليارد تومان براي مستمري مادام العمر دانش آموزان 

شين آبادي را تصويب كردند.
ــزود: از ابتداي حادثه  ــول خضري اف ــنا، رس به گزارش ايس
ــين آباد ما دنبال برقراري مستمري  ــوزي در مدرسه  ش آتش س
ــته  ــده بوديم، اما در دولت گذش ــوزان حادثه دي ــراي دانش آم ب
ــت يازدهم نيز در اليحه  ــيد. دول پيگيري هايمان به نتيجه نرس
ــن موضوع را لحاظ نكرد و حتي در مجلس نيز اين  ــه 93 اي بودج
ــنهاد تصويب نشد؛ ولي امسال خوشبختانه با مصوبه هيات  پيش
دولت در اليحه بودجه، رديفي به عنوان مستمري دانش آموزان 

شين آبادي لحاظ شده است.
وي ادامه داد: اين مستمري براي 29 دانش آموز شين آبادي 
ــت كه دچار حادثه شده اند كه از اين تعداد دو دانش آموز فوت  اس
ــطحي شد و 26 دانش آموز  ــوختگي س كردند و يك نفر دچار س

ــنهادي  ــوختگي عميق دارند. به گفته  خضري، مبلغ پيش نيز س
ــت ميليارد تومان است كه مجلس  دولت در اليحه بودجه، هش
ــده و در صورت  خواهان افزايش اين رقم به 12 ميليارد تومان ش
ــتاييان  تصويب نهايي، از محل رديف بيمه تامين اجتماعي روس
ــهر گفت:  در كميسيون  ــد.نماينده مردم پيرانش تامين خواهد ش
ــنهاد كرديم كه صفر تا صد هزينه هاي درماني،  ــت پيش بهداش
ــگاهي جانبازان شيميايي رايگان شود تا  دارويي و حتي آزمايش

آنها بتوانند هزينه هايشان را تامين كنند.

 مدارس عشايري 3 دسته مي شود 
ــرورش  نيز گفت:  تدوين  ــوراي عالي آموزش  و پ دبيركل ش
ــنامه مدارس عشايري در اين شورا در دست بررسي است  اساس

كه بر اين اساس سه نوع مدرسه عشايري خواهيم داشت.
مهدي نويدادهم در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اين كه سه 
ماده از اين اساسنامه تاكنون تصويب شده است، افزود: مدارس 
عشايري با وجود سابقه طوالني فعاليت، فاقد اساسنامه و برنامه 
مدون و مصوب هستند كه اقدام براي تدوين اساسنامه با هدف 
ارتقاي كيفيت مدارس عشايري انجام مي شود.وي توضيح داد: 
در سه ماده كه فعال تصويب شده، مدارس عشايري تقسيم و به 
سه نوع مدرسه سيار، نيمه سيار و ثابت تقسيم بندي شده تا امكان 

تحصيل دانش آموزان عشاير كوچرو براحتي فراهم شود.
ــر ضرورت حمايت  ــنامه ب ــه گفته نويد ادهم، در اين اساس ب
ــايري فعاليت مي كنند و  ــه در مناطق عش ــتر از معلماني ك بيش

پرداخت حق كوچ به آنها نيز، تاكيد شده است.

افزايش 20 درصدى حقوق معلمان ابتدايي
مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش خبر داد:

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: از نظر الگوي گذر 
ــقوط آزاد داريم و در بين  ــيايي، س ــورهاي آس باروري در بين كش

كشورهاي اسالمي در كاهش نرخ باروري اول هستيم.
ــش خانواده و  ــحاقي در هماي ــزارش فارس، محمد اس به گ
جمعيت بيان كرد:  به سمت سالمندي پيش مي رويم، اين موضوع 
ــت به طوري كه در  ــتان ها، گروه ها و اقوام  فراگير اس در تمام اس
الگوي گذار باروري در بين كشورهاي آسيايي سقوط آزاد داريم و 

در بين كشورهاي اسالمي در كاهش نرخ باروري اول هستيم.
ــده جمعيت، چالش هاي  ــتكاري ش وي ادامه داد: در گذار دس
اجتماعي، اقتصادي،  فرهنگي و امنيتي وجود دارد كه براي اصالح 

آن فقط فعاالن عرصه سالمت كافي نيستند.
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي خاطرنشان كرد: سازمان 
جهاني بهداشت براي ايران در سال 2010 پيش بيني كرد كه نرخ 
ــاس آن  ــت كه براس ــد باروري پايين، كم و زياد را خواهد داش رش

جمعيت كشور به 31، 62 و 109 ميليون نفر خواهد رسيد.
ــن مناسب  ــاره به اين كه 11 ميليون نفر در س ــحاقي با اش اس
ــح داد: بايد براي ازدواج و كاهش فاصله  ــرار دارند، توضي ازدواج ق

بين تولد فرزندان برنامه ريزي كرد.
ــت كه  ــه وي  روند طالق و بيكاري رو به افزايش اس ــه گفت ب
براي آن مداخله اي انجام نداديم و اين موارد بر باروري اثر گذاشته 

است.
 اسحاقي با بيان اين كه خانوارهاي زن سرپرست كشور رو به 
ــت، بيان كرد: هم اكنون 12 درصد خانواده ها  از سوي  افزايش اس

زنان سرپرست اداره مي شود.
ــوراي عالي انقالب فرهنگي توضيح داد: رشد طالق  عضو ش
در روستاها بيشتر است و بيشترين طالق در پنج سال اول زندگي 
ــه ازدواج هاي اجباري، گرايش به مواد مخدر، فقر،  رخ مي دهد ك

بيكاري و نداشتن مسكن از مهم ترين داليل آن است.
اسحاقي ابراز كرد: اغلب خانواده هاي ايراني اولين فرزند خود 

را سه تا پنج سال پس از ازدواج به دنيا مي آورند و بيشترين طالق 
ــتند، ما هم اكنون در  ــن باروري هس ــت كه در س در بين  زناني اس
ــتيم كه بايد سياست هاي جمعيتي  بهترين فرصت جمعيتي هس

را به اجرا درآوريم.

 الگوي سالمندي در سال هاي آينده زنانه مي شود 
ــيا و  ــات و پژوهش هاي جمعيتي آس ــز مطالع ــس مرك رئي
اقيانوسيه گفت: پيش بيني مي شود در سال 1415 جمعيت سالمند 
و جوان برابر شود؛ اين در حالي است كه الگوي سالمندي ما زنانه 
خواهد شد به اين معنا كه 85 مرد در برابر يكصد زن سالمند وجود 

خواهد داشت.
ــواده و جمعيت اظهار  ــواد محمودي در همايش خان محمدج
ــت كه اگر اين  ــال اس ــور زير 15 س كرد: 23 درصد از جمعيت كش
جمعيت براساس  بررسي هاي علمي كمتر از 25 درصد باشد ديگر 
جمعيت جواني شمرده نمي شود؛ در واقع ما ميانسال هستيم و به 

سمت سالخوردگي مي رويم.
ــور ــني در كش ــال 90 ميانه س ــودي عنوان كرد: در س  محم

ــناخته شده در حالي كه نرخ سالمندان كه در سال 85  ــال ش  27 س
ــش ميليون و  ــال 90 به  ش يك ميليون و 600 هزار نفر بود، در س

160 هزار نفر رسيد.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه 
ــت كه بايد به 2/1  ــال 85 نرخ باروري 1/8 بوده اس بيان كرد: در س
ــت كه هم اكنون تمام عوامل در كشور بر  ــد اين در حالي اس برس

ضدبارداري فعاليت مي كنند.
ــود درصد افراد باالي 60  ــح كرد: پيش بيني مي ش وي تصري
سال طي سال هاي آينده به 52 درصد برسد و نرخ جمعيت سالمند 
ــال 1415 به ازاي هر يكصد  ــود به طوري كه در س و جوان برابر ش
ــته باشد، در اين  ــال وجود داش ــالمند يكصد نفر جمعيت 15 س س

صورت ايران از سالمندترين كشورهاي دنيا خواهد شد.

ــازمان ثبت  ــركل روابط عمومي و امور بين الملل س مدي
احوال كشور با بيان اين كه نام محمد براي بيش از دو ميليون 
ــت: قريب به ده  ــت، گف ــده اس و 507 هزار ايراني انتخاب ش
ــن به نام، القاب، كنيه و تركيب با نام مقدس  ــون نفر مزي ميلي

محمد(ص) پيامبر گرامي اسالم هستند.
ــزود: انتخاب نام پيامبر  ــه گزارش ايرنا، مهدي تدين اف ب
اكرم(ص) و اسماء ائمه اطهار(ع) بر نوزادان در صدر انتخاب 
ــت و در اين ميان  نام براي نوزادان در خانواده هاي ايراني اس
ــدني  ــردم ايران به حضرت محمد(ص) وصف ناش عالقه م
است، به طوري كه نزديك به ده ميليون ايراني به نام، القاب، 

كنيه ها يا تركيب با اسم اين بزرگوار نامگذاري شده اند. 
وي خاطرنشان كرد: نام هاي احمد با ثبت نزديك به 761 
ــش از 323 هزار بار، رحيم 150 هزار بار،  ــزار بار، عبداهللا بي ه
ياسين 90 هزار بار و نعمت در حدود 24 هزار بار از فراوان ترين 
ــت كه در پايگاه اطالعات  ــامي حضرت ختمي مرتبت اس اس

جمعيت سازمان ثبت احوال كشور به ثبت رسيده است.
ــازمان ثبت  ــركل روابط عمومي و امور بين الملل س مدي
ــي با ثبت بيش از  ــور اظهار كرد: نام هاي مصطف احوال كش
408 هزار بار و امين حدود 203 هزار بار از فراوان ترين القاب 
ــم با ثبت بيش از 95 هزار بار  حضرت محمد(ص) و ابوالقاس
ــت كه مردم به  ــان اس در اين پايگاه از فراوان ترين القاب ايش
ــتن به حضرت ختمي مرتبت روي فرزندان  منظور تقرب جس

خود نام نهاده اند. 
ــه گفته وي، نزديك به چهار ميليون و 629 هزار نفر نيز  ب

نامشان تركيبي با نام محمد(ص) است.

  نام هاي غربي ممنوع
ــور تاكيد كرد: استفاده از  ــازمان ثبت احوال كش  رئيس س

نام هاي غربي روي فرزندان ايران زمين ممنوع است.
ــزود: در مجموع براي نام هاي   محمد ناظمي  اردكاني اف
ــود دارد، به همين  ــي محدوديت هايي وج ــوس و غرب نامان
منظور ارگان هاي فرهنگي كشور بايد وارد ميدان كار شوند و 

فرهنگ نام گزيني مناسب را در سطح كشور ترويج دهند.
ــور به منظور  ــازمان ثبت احوال كش وي تصريح كرد: س
ــب، كتاب «نام و  ــاي نامانوس و نامناس ــري از نام ه جلوگي
نام گزيني» را منتشر كرده كه در اين كتاب نزديك به 5000 
ــت و والدين مي توانند از نام هاي اين كتاب  ــده اس نام درج ش

براي نام گزيني فرزندانشان استفاده كنند.
ــاي  ــه نام ه ــرد: هم ــان ك ــي خاطرنش ــي اردكان ناظم
ــود دارد. ضمن  ــاب وج ــان در اين كت ــه ايراني ــورد عالق م
ــاي برگزيده آنها  ــم نام ه ــه با قوميت ها ه ــه در رابط  اين ك

در كتاب آمده است.
ــال يك ميليون و 400 هزار والدت در  به گفته وي، هر س
كشور ثبت مي شود و به همين دليل يك ميليون و 400 هزار 

نامگذاري نيز صورت مي گيرد.

سقوط آزاد الگوي باروري در ايران  
هشدار عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي 2 ميليون و 507 هزار ايراني مزين به نام محمد(ص)

رئيس جديد جمعيت هالل احمر 
منصوب شد

ــترآبادي را  ــن ضيايي اس رئيس جمهور در حكمي اميرمحس
به عنوان «رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران» 

منصوب كرد.
ــن روحاني آمده است: اميد  به گزارش مهر، در متن حكم حس
ــريف ايران و نظام  ــي، در خدمت به ملت ش ــت با عنايات اله اس
جمهوري اسالمي و بهينه سازي خدمات انساندوستانه با گسترش 
ــاركت مردمي، با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و  مش
منشور اخالقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.ضيايي پيش از اين، 

معاونت آموزشي وزارت بهداشت را بر عهده داشت.

معاون امور زنان رياست جمهوري خبر داد: 

پيشنهاد تشكيل انجمن حمايت از 
قربانيان اسيدپاشي 

ــواده با بيان اين كه  ــور در امور زنان و خان ــاون رئيس جمه مع
ــر را به رئيس جمهور ارائه  ــي هاي اخي گزارش مربوط به اسيدپاش
ــت از قربانيان و  ــكيل انجمن حماي ــنهاد تش داده ايم، گفت: پيش
ــي بوده و قرار  ــكيل صندوق حمايت از اين افراد در حال بررس تش

است سازوكارهاي الزم براي آن انديشيده شود.
به گزارش ايسنا، شهيندخت موالوردي در حاشيه جلسه هيات 
دولت با اشاره به لزوم ارائه اليحه تشديد مجازات اسيدپاشي افزود: 
معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري قوه قضاييه در حال 
ــه اميدواريم  ــت ك ــي در اين ارتباط اس انجام كارهاي كارشناس

مجازات اسيدپاشي تشديد شود.
 وي در مورد اقدامات دولت و معاونت حقوقي در موضوع توازن 
ــي براي زنان نيز گفت: اعتدال، توازن و تعادل بين كار  كار و زندگ
ــت و معتقديم همان طور كه دولت  و زندگي از ماموريت هاي ماس
ــعه متوازن است، در حوزه زنان نيز نياز داريم توازني  بهدنبال توس
بين نقش هاي چندگانه زنان در حوزه همسري،  مادري،  كارمندي 

و فعاليت هاي اجتماعي به وجود آيد. 
موالوردي با اشاره به اين كه توازن بين كار و زندگي در دستور 
ــرد: از هر فرصتي  ــان ك ــازمان ملل نيز قرار دارد، خاطرنش كار س
ــرد و در اصالح  ــتفاده خواهيم ك ــتيابي به اين هدف اس براي دس
ــام اداري و اليحه  ــوري، اصالح نظ قانون خدمات مديريت كش
ــاغل در شرايط خاص به اين موضوع  ــاعت كار زنان ش كاهش س

رسيدگي كرده ايم.

26 درصد جوانان كشور بيكارند 
ــاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و  مشاور معاونت س
جوانان با بيان اين كه 26 درصد جوانان كشور گرفتار معضل 
ــتند، گفت: مراكز مشاوره كسب و كار  بيكاري در جامعه هس

بزودي در سراسر كشور راه اندازي مي شود.
به گزارش فارس، يزدان سيف افزود: هدف از راه اندازي 
مراكز مشاوره كسب و كار، بهره گيري و بهره وري از ظرفيت 
ــور عزيزمان و ترويج سبك زندگي سالم و  باالي جوانان كش

فعال براي جوانان خواهد بود.
سيف تصريح كرد: راهبرد كالن راه اندازي اين مراكز ايجاد 
فرهنگ مشاوره با محوريت جوانان، توانمند سازي جوانان در 
حوزه اشتغال، تربيت محوري در ساماندهي اشتغال و تقسيم 
كار ملي در اين زمينه خواهد بود.وي خاطرنشان كرد: باالترين 
ــتان لرستان با ــور را اس ــتان هاي كش  درصد بيكاري بين اس

ــدازي مراكز خدمات  ــه اميدواريم با راه ان ــد دارد ك  50 درص
 مشاوره كسب وكار بتوانيم گره گشاي كسب و كار جوانان عزيز 

كشورمان باشيم.

حكم قصاص 2 محيط بان تائيد شد
ــور با اشاره به  ــت كش فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
آموزش هزار نفر از محيط بانان تا پايان سال اظهار كرد: حكم 
قصاص دو نفر از محيط بانان تائيد شده است و محيط زيست 

در تالش است رضايت اولياى دم را اخذ كند.
ــارس با بيان اين كه  ــدار در گفت وگو با ف ــا خيل  حميدرض
ــتان ها  هم اكنون درجه تمام محيط بانان تعيين و به تمام اس
ــدود 600 نفر از  ــرد: تاكنون ح ــت، اظهار ك ــده اس ابالغ ش

محيط  بانان آموزش هاي الزم را كسب كرد ه اند.
ــور افزود: در  ــت كش ــده يگان حفاظت محيط زيس فرمان
ــال از خدمت آنها  اين ميان تعدادي از محيط باناني كه 20 س
مي گذرد و در اين سال ها هيچ گونه دوره آموزشي نديده بودند، 
در اولويت قرار گرفتند و آموزش هاي الزم به آنها ارائه شد.وي 
ــان كرد: چنانچه محيط بانان در حين عمليات و درگيري با  بي
ــكارچيان متخلف كشته يا مجروح شوند، در حكم شهيد و  ش
جانباز محسوب مي شوند. فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
كشور خاطرنشان كرد: هم اكنون دو نفر از محيط بانان كشور 
ــراي آنها حكم قصاص در نظر  ــر مي برند كه ب در زندان به س
گرفته شده است و اين احكام در مسير تائيد ديوان عالي كشور 
ــت در تالش است  ــازمان محيط زيس ــت. به گفته وي، س اس

رضايت محيط بانان محبوس را از اولياى دم اخذ كند.

فراخوان اعزام به خدمت تمام 
مشموالن ديپلم و زيرديپلم 

ــموالن ديپلم و  ــه عمومي ناجا تمام مش ــازمان وظيف  س
ــم داراي برگ آماده در خدمت در تاريخ نوزدهم دي   زيرديپل

1393 را به خدمت سربازي فراخواند.
ــازمان وظيفه عمومي ناجا، با فراخوان  به گزارش مهر، س
ــموالن غايب و غيرغايب متولد 1355 تا پايان دي    تمام مش
ــرورت، در اطالعيه اي  ــام خدمت دوره ض ــراي انج 1375 ب
ــال هاي  ــموالن ديپلم و زيرديپلم س ــرد: تمام مش اعالم ك
ــور كه برگ آماده به خدمت به تاريخ دي 1393 دريافت  مذك
ــاعت10صبح روز شنبه بيستم دي ماه  كرده اند، بايد راس س
به محل و مراكزي كه از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا در 
قالب برگ معرفي نامه مشموالن به مراكز آموزش ابالغ شده 

است، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

معاون حقوقي وزير علوم:
اعالم اسامي بورسيه هاي 
غيرقانوني به  صالح نيست

ــامي بورسيه هاي  ــتر صحبت از اعالم اس در حالي كه پيش
ــي بود، اما معاون حقوقي و پارلماني وزير علوم گفت:  غيرقانون
ــال و در يك فضاي كامال  ــن كارها بدون جنج ــت اي بهتر اس
حقوقي و عادالنه انجام شود. همچنين ممكن است نام بردن 
افراد شائبه هايي را ايجاد كند كه به صالح دانشجويان و نظام 

نيست.
ــداري با تاكيد بر  ــعداهللا نصيري قي ــنا، س به گزارش ايس
ــه اين پرونده ها انتخاب  ــيدگي ب اين كه افرادي كه براي رس
ــده اند كار خودشان را انجام مي دهند، افزود: آنها كار بدون  ش
ضابطه نمي توانند انجام دهند. هم كميته بدوي و هم كميته 

تجديدنظر در چارچوب قانون عمل مي كنند.
ــوال كه آيا فردي از  ــخ به اين س معاون وزير علوم در پاس
كميسيون آموزش مجلس به كميته رسيدگي معرفي خواهد 
شد، عنوان كرد: از همين كميسيون هم براي كميته رسيدگي 
ــيه هاي غير قانوني فردي معرفي شده و  به پرونده هاي بورس
حكم رسمي هم از طرف وزير در اين مورد صادر شده است.
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