
معاون ستاد ديه كشور:

مهريه هم دادنى و هم  گرفتنى است 
اخبار كوتاه خبر

جان 10 ميليون هموطن 
در بافت هاى فرسوده در خطر است

معاون بازرسى سازمان مديريت بحران كشور گفت: 
ــه دليل زندگى در  ــون تن از هموطنان ب ــان 10 ميلي ج
بافت هاى فرسوده در خطر است.به گزارش ايرنا، محمد 
فريد اظهارداشت: چهار ميليون خانه در ايران جزوبافت 
ــون تن در اين  ــمار مى آيند كه 10 ميلي ــوده به ش فرس
خانه ها زندگى مى كنند.وى با بيان اينكه ايران كشورى 
ــيارى از حوادث طبيعى در اين  ــت و بس حادثه خيز اس
كشور رخ مى دهد، افزود: در 35 سال گذشته 35 هزار 
تن از هموطنان به دليل حوادث غير مترقبه جان خود را 
از دست داده اند.معاون بازرسى سازمان مديريت بحران 
كشور خاطرنشان كرد: بر اساس آمار به طور ميانگين هر 
10 سال يك زلزله باالى هفت ريشتر و هر دو سال يك 

بار يك سيل مهيب در ايران رخ مى دهد.

بررسى ضوابط جذب  نيرو 
در آموزش و پرورش تهران 

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تاكيد 
به كمبود 4200 نيروى انسانى براى آغاز سال تحصيلى 
ــود را خريد خدمات  ــش رو، راهكار جبران اين كمب پي
ــانى خواند و گفت: با مكانيزم هايى نيروى  نيروى انس
ــانى واجد شرايط را به كالس درس مى آوريم. اين  انس
اقدام تحت ضوابطى است كه استخدام تلقى نمى شود 
ــتخدامى ايجاد نمى كند كه در حال بررسى  و رابطه اس
ــد، آن را اعالم  ــتيم و پس از تايي ــط اين امر هس ضواب
مى كنيم. اسفنديار چهاربند در گفت وگو با ايسنا، افزود: 
براى مهرماه و آغاز سال تحصيلى پيش رو 4200 نيروى 
انسانى كمبود داريم كه مربوط به مقطع ابتدايى و متوسطه 
ــطه نيروى مرد  ــود. در متوس دوم و جنس «مرد» مى ش
كمبود داريم و در ابتدايى آموزگار چه زن و چه مرد نياز 
است.  وى با اشاره به ماده 51 قانون مديريت خدمات 
ــد را ممنوع  ــورى كه جذب هرگونه نيروى جدي كش
مى داند عنوان كرد: فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان 
بايد به بدنه آموزش و پرورش بپيوندند كه مهر امسال 
ورودى نداريم و اولين گروه از سال 95 فارغ التحصيل 
مى شوند. همچنين نقل و انتقال به تهران ممنوع است. در 
چنين شرايطى است كه هيچ راه قانونى براى تامين معلم 

نداريم، دست به خريد خدمات آموزشى مى زنيم. 

 75درصد جرايم در ارتباط با مواد 

مخدر است
ــد  ــددكارى اجتماعى ايران رش ــن م ــس انجم رئي
آسيب هاى اجتماعى در ميان افراد تحصيلكرده را نوعى 
تلنگر عنوان كرد.   حسن موسوى چلك در گفت وگو 
با خبرنگارايلنا با بيان اينكه مى گويند؛ حدود 75 درصد 
ــت، افزود: علت اين  جرايم در ارتباط با مواد مخدر اس
ــع اقتصادى مواد  ــوع به طور طبيعى به دليل مناف موض
ــت، به عبارت ديگر اگر فرد امنيت اقتصادى  مخدر اس
داشته باشد به دنبال چنين جرايمى نمى رود. همچنين 
ــرقت خرد در جامعه افزايش مى كند،  زمانى كه آمار س
نشانگر آن است كه مردم براى تامين نيازها و معيشت 
ــذا مرتكب چنين  ــده اند، ل ــكل ش آنى خود دچار مش

سرقت هايى مى شوند.

برقرارى «بيمه عمر» مستمرى 
بگيران تامين اجتماعى 

ــازمان تامين اجتماعى از برقرارى بيمه  مديرعامل س
عمر براى كليه مستمرى بگيران تامين اجتماعى خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سيد تقى نوربخش با بيان اينكه شركاى 
ــازمان تامين اجتماعى،  ــى و صاحبان اصلى س اجتماع
كارگران و كارفرمايان هستند، اعالم كرد: از هفته گذشته 
بيمه عمر مستمرى بگيران را تقبل كرديم. وى افزود: بر 
ــار 60 ميليارد تومانى، كليه  ــاس و با صرف اعتب اين اس
مستمرى بگيران ما از ابتداى امسال بيمه عمر شدند و در 
صورت فوت سه ميليون تومان به بازماندگان آنها تعلق 
ــتمرى  ــرد. وى در ادامه به پرداخت معوقات مس مى گي
ــازمان كه در پى افزايش حقوق به وجود  بگيران اين س
ــاره و عنوان كرد: تعهد داشتيم مابه التفاوت  آمده بود اش
حقوق مستمرى بگيران در فروردين را بپردازيم كه اين 

عمليات از چهار روز گذشته آغاز شده است. 

عملكرد ضعيف در حوزه پيشگيرى 
از اعتياد 

ــس كارگروه كاهش تقاضاى مواد مخدر مجمع  رئي
ــفانه در حوزه  ــام گفت: متاس ــخيص مصلحت نظ تش
ــال ها عملكرد ضعيفى  ــاد در اين س ــگيرى از اعتي پيش
ــعيد صفاتيان در گفت وگو با  ايلنا، درباره  داشته ايم. س
ــوءمصرف مواد مخدر گفت:  ــى از س مرگ و مير ناش
تعداد موارد مرگ و مير ناشى از مصرف مواد مخدر در 
ــاس اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر نزديك  ايران بر اس
ــت.رئيس كارگروه كاهش تقاضاى  به سه هزار نفر اس
مواد مخدر در خصوص پيشنهاد خود مبنى بر تشكيل 
كميته تنظيم بازار با بيان اينكه در حال حاضر هيچ ارتباط 
معنادارى ميان سيستم مقابله با اعتياد و درمان در كشور 
نمى بينيم، گفت: منظور من از كميته تنظيم بازار آن است 
كه كميته اى در سطح عالى تشكيل شده و دو تفكر مقابله 
با مصرف مواد مخدر و كاهش تقاضاى اين مواد در كنار 
يكديگر قرار گرفته و هماهنگ تر شوند.اين روانپزشك 
ــگيرى  ــاد تصريح كرد: از طرفى حوزه پيش حوزه اعتي
ــيار مهم است كه بايد از طريق  و كاهش تقاضا نيز بس
ــازى مردم انجام وظيفه كنند، اما متاسفانه حوزه  آگاه س

پيشگيرى در اين سال ها عملكرد ضعيفى داشته است.

فرآيند جذب در دانشگاه آزاد بايد 
پنج ماهه طى شود 

دبير هيات عالى جذب شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
از همكارى همه جانبه اين هيات با دانشگاه آزاد اسالمى 
به منظور تسريع در روند جذب اعضاى هيات علمى اين 
دانشگاه خبر داد. به گزارش ايلنا، جواد محمدى با اشاره 
به برگزارى همايش منطقه اى هيات عالى جذب شوراى 
ــگاه  عالى انقالب فرهنگى و هيات اجرايى جذب دانش
آزاد اسالمى استان تهران، گفت: طبق قانون، فرآيند جذب 
در دانشگاه آزاد اسالمى بايد پنج ماهه طى شود اما بعضا 
شاهد افزايش اين مدت تا دو سال بوديم كه عواملى نظير 
بخشنامه هاى داخلى دانشگاه آزاد اسالمى، ناقص بودن 
پرونده ها، عدم اطالع هيات هاى اجرايى جذب از آيين 
نامه ها و قوانين و تاخير وزارت علوم در پاسخ دهى به 

پروندها موجب ُكندى اين روند شده است.

ــن طالق را يك فاجعه دانست  ــتاد ديه كشور، برگزارى جش معاون س
ــالمى ما نيست و اينكه  ــن طالق زيبنده جامعه اس و گفت: برگزارى جش

منفورترين حالل خدا را جشن بگيريم زنگ خطرى است. 
ــنا، در مورد راهكارهاى كاهش  ــارى در گفت وگو با ايس محمدعلى س
ورود زندانيان جرائم غيرعمد به زندان اظهار كرد: ستاد ديه در چهار محور 
ــى از تصادفات و حوادث كار، مهريه و  بدهكاران چك، بدهكاران ديه ناش
نفقه به زندانيان بى بضاعت كمك مى كند. وى با بيان اينكه عامل انسانى در 
ــى موجب 70 درصد حوادث بوده و 30 درصد هم جاده و خودرو  رانندگ
ــوند، افزود: عامل فرهنگى و عدم رعايت قوانين و  مقصر محسوب مى ش
ــيارى را  ــود كه بس ــررات نيز موجب بروز حوادث در اين حوزه مى ش مق
ــت. معاون ستاد ديه كشور خاطرنشان كرد: متأسفانه  گرفتار زندان كرده اس
ــوراى عالى ترافيك مصوبات را عملياتى نمى كند. وى اضافه كرد: براى  ش
ــت رانندگى كردن نيازمند ورود سازمان هاى مردم نهاد  فرهنگ سازى درس
ــارى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با تاكيد بر اينكه  ــتيم.  س هس
ــان و تعيين مهريه منطقى بسيار ضرورى است،  ــازى ازدواج آس فرهنگ س

ــرد: با تحقيقاتى كه از افرادى كه به دليل بدهى مهريه و نفقه در  تصريح ك
زندان هستند به عمل آمده خانواده ها در تعيين مهريه سنگين بسيار تأثيرگذار 
ــور با بيان اينكه در حال حاضر يك  ــتاد ديه كش بوده اند. معاون اجرايى س

ــزار و 831 نفر زندانى مهريه داريم، ادامه داد: پس نتيجه مى گيرم «مهريه  ه
هم دادنى و هم گرفتنى» است و اين جمله كه مهريه را كى داده كى گرفته 
اصًال درست نيست.  وى از سير صعودى طالق ابزار نگرانى كرد و گفت: 
در مراسمات ازدواج ضرورى است كه بزرگان از مهريه به اندازه تاريخ تولد 
ــارى جشن طالق را يك فاجعه دانست و تصريح كرد:  خوددارى كنند. س
ــفانه در برخى جاها مشاهده مى شود جشن طالق برگزار مى شود كه  متأس
اين زيبنده جامعه اسالمى ما نيست و اينكه منفورترين حالل خدا را جشن 
مى گيرند زنگ خطرى است. معاون ستاد ديه كشور چشم وهم چشمى را از 
علت هاى مهم طالق دانست و خاطرنشان كرد: گاهى اوقات زوجه به دليل 
ــمى هزينه هاى زيادى مى كند و زوج هم قادر به تأمين اين  چشم وهم چش
هزينه هاى بيهوده نيست و در نتيجه زمينه ايجاد اختالف شروع و منجر به 
طالق مى شود. وى با بيان اينكه طبق آمارها ظرف دو سال گذشته 16 درصد 
ــارهاى اقتصادى تاثير زيادى در شكل گيرى  طالق افزايش پيدا كرده و فش
طالق دارد، تصريح كرد: بهره گيرى از دستورات و فرهنگ اسالمى بسيارى 

از مشكالت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه ما را حل مى كند. 

ــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى در ارتباط با لزوم   وزي
ساماندهى دختران فرارى در كشور اظهار كرد:  مطالعات 
ــان داده است كه اگر اين دختران پس از فرار توسط  نش
مركزى نگهدارى شوند دچار آسيب هاى ثانويه نشده اما 
آن گروهى كه در جامعه رها مى شوند تا مرز تن فروشى و 

سوءاستفاده هاى جنسى نيز پيش خواهند رفت. 
ــاره به اينكه  ــنا، على ربيعى ضمن اش به گزارش ايس
ــته است، در  مطالعاتى در خصوص دختران فرارى داش
ــى از دختران به  ــا اين دختران اظهار كرد: بعض ارتباط ب
علت برخى از اختالفات ساده خانوادگى از خانواده خود 
جدا و از خانه فرارى مى شوند كه اين اختالفات مى تواند 

تفاوت هاى ارزشى بين نسلى، اجبار در ازدواج، عشق هاى 
فضاى مجازى و يا هر گونه شكست هاى عشقى و... باشد.  
وى در ادامه اظهار كرد: اين دختران پس از فرار به نوعى 
ــده و توانايى برگشت به خانه را  از خانواده خود طرد ش
ندارند. همچنين جامعه نيز جايى براى آنان نداشته و به اين 
ترتيب نهايتا پايگاه هاى كالنترى پذيراى آنان خواهد شد 
و اين امر باعث مى شود كه اين دختران پس از رهاشدگى 
ــمت افراد سوءاستفاده گر پناه مى برند. وى ادامه داد:  به س
برگرداندن به اجبار اين دختران به خانواده نه تنها مشكلى 
ــل نخواهد كرد بلكه باعث فرارهاى مجدد و ثانويه  را ح
توسط آنان خواهد شد به همين دليل در راستاى حمايت 

ــى هاى دقيقى  ــد حمايت ها و بررس ــن دختران باي از اي
ــورت گيرد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در ادامه  ص
صحبت هاى خود به مسئله افراد ترخيص شده از مراكز 
ــاره كرد و در اين باره گفت: افراد ترخيص  بهزيستى اش
ــتى پس از ترخيص در جامعه رها  شده از مراكز بهزيس
مى شوند. با دريافت مبلغى حدود 9 ميليون تومان پس از 
ترخيص نمى توان انتظار تأمين و تشكيل زندگى را از آنان 
داشته باشيم زيرا اين مبلغى نيست كه فرد بتواند زندگى 
ــود را با آن اداره كند.  وى در ادامه تصريح كرد: بويژه  خ
ــت كه اين افراد در اصالح روان شناسى  بايد در نظر داش
ــد و زمانى كه از  ــته» پرورش مى يابن در يك محيط «بس

ــوند (به خصوص  اين مراكز خارج و وارد جامعه مى ش
دختران) با اولين محبت از سوى افراد ديگر كشش هايى را 
پيدا مى كنند كه همين امر مى تواند زمينه بروز آسيب هاى 
متعدد را در آنان ايجاد كند .  ربيعى راه  حل برون  رفت از 
اين بحران براى اين افراد را تشكيل «خانواده هاى ثانويه» 
دانست و گفت: تصميم داريم اين خانواده هاى ثانويه را 
براى اين افراد تشكيل دهيم تا به نوعى اين افراد توسط آن 
خانواده ها جامع پذيرى و تطابق يابند زيرا در حال حاضر 
بايد بگوييم كه متأسفانه جامعه ما تا حدى بى رحم شده 
ــتفاده گرى ها در آن در حال  و در برخى موارد نيز سوءاس

افزايش است. 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى خبر داد: 
احداث مكانى جهت بازگرداندن«دختران فرارى» نزد خانواده 
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ــاون، كار و رفاه اجتماعى در  ــم مقام وزارت تع قائ
خصوص تعيين تكليف افزايش مرخصى زايمان زنان 
ــور گفت: هنوز تصميمى  به 9 ماه و اجراى آن در كش
در اين باره اتخاذ نشده و اين موضوع حل نشده است. 
بحث كالن ما عدم يكنواختى بين بيمه هاى اجتماعى 
در كشور است چرا كه 18 صندوق بيمه اى با 18 نوع 
ــور وجود دارد كه به دنبال آن  قرارداد متفاوت در كش
ــازى برويم. ابوالحسن  ــتيم تا به سمت يكسان س هس
ــنا، به اين سوال كه «با  فيروزآبادى در گفت وگو با ايس
ــاى پيرامون اجراى  ــمكش ها و چالش ه توجه به كش
قانون افزايش مرخصى زايمان زنان به 9 ماه، سرانجام 
اجراى اين قانون چه خواهد شد؟»پاسخ داد و گفت: در 
حال حاضر كه ديوان عدالت ادارى حكم صادر مى كند 
كه مرخصى زايمان را بدهند اما در مجموع بايد راجع 
اين موضوع تصميم گيرى شود كه هنوز تصميمى اتخاذ 

نكرده ايم.  وى تاكيد كرد: اگر قرار باشد تامين اجتماعى 
قانون افزايش مرخصى زايمان را اجرا كند بايد دولت 
بودجه الزم را تامين كند و اين از جمله تكاليفى است 
كه دولت ايجاد مى كند. قائم مقام وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى درباره اينكه تكليف ساير كاركنان دولت 
كه تحت پوشش تامين اجتماعى نيستند، در قبال قانون 
افزايش مرخصى زايمان چه مى شود؟ اظهار كرد: اين 
ــت.بحث كالن ما عدم  ــده اس موضوع هنوز حل نش
يكنواختى بين بيمه هاى اجتماعى در كشور است و 18 
صندوق بيمه اى كه در كشور داريم كه 18 نوع قرارداد 
متفاوت دارند و به دنبال آن هستيم كه به سمت يكسان 
ــد در حوزه  ــازى برويم. فيروزآبادى افزود: هرچن س
ــازمان بيمه سالمت و تامين اجتماعى تالش جدى  س
صورت گرفت و همه خدمات و قراردادها يكسان شد 

اما روى آن چندان كار تبلغياتى نشد.

ــور را در چند سال  ــد علمى كش   وزير علوم رش
اخير مطلوب دانست و با اذعان به اين نكته كه شيب 
اين رشد كم شده است، عوامل متعددى را در اين افت 

شيب رشد دخيل دانست. 
ــد علمى كشور را در  به گزارش ايلنا، فرهادى رش
چند سال اخير مطلوب دانست و با اذعان به اين نكته 
ــد كم شده است عوامل متعددى را  كه شيب اين رش
ــيب رشد دخيل دانست. وزير علوم با  در اين افت ش
اشاره به تحريم هاى ناعادالنه در زمينه مسائل علمى 
آن را يكى از داليل افت شيب رشد باالى علمى كشور 
دانست و اظهار داشت: عليرغم اين تحريم ها ، مقدارى 
از اين كاهش رشد طبيعى است، چرا كه وقتى به اين 
ــد علمى رسيده ايم، نياز به توان بيشتر و  درجه از رش
حركت پرتالش تر است تا آن را حفظ و يا بيشتر كنيم 
ــرايط قابل مقايسه با گذشته نيست. وى ابراز  و اين ش

ــت هاى جديد، كشور به رشد  اميدوارى كرد با سياس
علمى بيشتر از گذشته برسد.فرهادى در ادامه با ارائه 
ــور در عرصه علم و  ــارى از وضعيت مطلوب كش آم
فناورى بر لزوم تحول در نظام رتبه بندى اساتيد تاكيد 
كرد و افزود: توجه ويژه به اشتغال زايى دانشجويان و 
فارغ التحصيالن و تجهيز سخت افزارى دانشگاه ها از 
ــاى پيش روى وزارتخانه براى حركت  جمله برنامه ه
ــت، كه  ــد علمى كمى و كيفى بهتر و باالتر اس به رش
ــتور كار قرار داد. وى با ابراز تأسف از مسائل  در دس
مطرح شده در حوزه فرهنگى در مورد دانشگاه ها، بر 
ــدن قانون در حل اين مشكالت تاكيد كرد و  اجرا ش
گفت: اجراى درست قانون الزمه حل اين مشكالت 
ــت. وزير علوم به برگزارى مناسب  در دانشگاه ها اس
ــى چه از لحاظ كمى و چه از  ــى هاى آزاد انديش كرس

لحاط كيفى تاكيد كرد.

قائم مقام وزير كار:
تكليف افزايش مرخصى زايمان كارمندان مشخص نيست 

فرهادى مطرح كرد: 
تحريم هاى ناعادالنه يكى از داليل افت شيب رشد علمى در كشور 


