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اجتماعي

وطن امروز شماره 2053

سالمت
متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد

کنترل بیماری صرع
در  ۷۰درصد بیماران

سهشنبه  30آذر 1395

اظهارات مهم وزیر اسبق آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس درباره پشتپرد ه فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان

اداره «فامیلی» صندوق متعلق به فرهنگیان!

بهارستان
همزمان با انتقاد به تنزل جایگاه آموزش عالی
انجام شد

نامه  146نماینده به رئیسجمهور

شوپرورش :رقم پرونده به  12هزار میلیارد تومان رسیده است
فرشیدی ،وزیر اسبق آموز 
مدیرکل اسبق آموزشوپرورش تهران :سفر به «آنتالیا» بخشنام ه صندوق فرهنگیان بود!

«خانواده و اجتماع باید نحوه برخورد با این
بیماری صرع را بدانند و شناخت کامل نسبت
به آن داشته باشند» .به گزارش «وطن امروز»
سید مهران همام ،متخصص مغز و اعصاب با
بیان اینکه در  70درصد موارد بیماران مبتال به
صرع میتوانند تحت کنت��رل قرار گیرند و در
 30درصد موارد هم اقداماتی دیگری همچون
جراحی انجام میشود ،گفت :خانواده و اجتماع
باید نح��وه برخورد با این بیم��اری را بدانند و
شناخت کامل نس��بت به آن داش��ته باشند.
سیدمهران همام اظهار داشت :امروز نمیتوان
گف��ت همه جنبهه��ای درمانی ای��ن بیماری
حاصل شده ولی موفقیتهای چشمگیری در
زمینه دارویی به دس��ت آمده است و در ایران
خوشبختانه مشکل دارویی نداریم ولی گاهی
قیمت دارو برای بیماران مش��کلآفرین است،
چرا که صرع جزو بیماریهای خاص نیس��ت.
متخصص مغز و اعصاب اف��زود :در  70درصد
موارد بیماری صرع میتواند تحت کنترل قرار
گیرد و در  30درصد موارد هم اقداماتی دیگری
همچون جراحی انجام میشود .به گفته وی ،در
مواردی که دارو در درمان بیماری جوابگو نباشد
ی��ا یک ضایعه یا تومور قابل برداش��ت در مغز
وجود داشته باشد ،امکان جراحی وجود دارد.

گ�روه اجتماعی :رئیس فراکس��یون
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با
اش��اره به اینکه فساد مالی در کشور
سیستمی ش��ده اس��ت ،گفت :بین
 30نفری ک��ه  ۸هزار میلیارد تومان
را از صندوق ذخیره و بانک س��رمایه
گرفتهان��د ،برخ��ی  ۵۰۰ت��ا ۱۰۰۰
میلیارد تومان وام برای ش��رکتهای
صوری دریافت کردهاند.
با مش��خص ش��دن فس��اد مالی
 8هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره
فرهنگیان و ورود دادس��تانی کشور
به این ماجرا ،برخی افراد برای انجام
بازجویی احضار و بازداش��ت ش��دند
که ش��هابالدین غندالی ،مدیرعامل
سابق صندوق فرهنگیان یکی از افراد
بازداشت شده است.
هرچن��د در ابت��دا فس��اد مال��ی
 8ه��زار میلی��ارد تومان��ی صندوق
ذخیره فرهنگیان از س��وی مدیران
صندوق پذیرفته نمیش��د و آنه��ا از بدهی  3هزار
میلیارد تومانی  5نفر به بانک سرمایه خبر میدادند
و دولتهای گذش��ته را متهم میکردن��د اما این
روزه��ا حتی مع��اون اول رئیسجمه��ور نیز رقم
 8هزار میلیاردی و تخلف در برخی ش��رکتهای
زیرمجموعه صندوق فرهنگیان را تایید میکند.

مدیرعام��ل س��ازمان خدم��ات اجتماعی
ش��هرداری تهران با اش��اره به ط��رح «یلدای
مهربان��ی» کمک ب��ه مددجویان و اقش��ار در
معرض آس��یبهای اجتماعی در شهر تهران،
از آمادگ��ی کامل  61مرکز این س��ازمان برای
دریافت کمکه��ای مردمی و توزیع آنها میان
نیازمندان خبر داد .به گزارش «وطن امروز» رضا
قدیمی ،مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی
ش��هرداری تهران ب��ا بیان اینک��ه تجربههای
موجود در شهرداری تهران در حوزه آسیبهای
اجتماعی با هیچ س��ازمان و نهاد دیگری قابل
مقایس��ه نیس��ت ،افزود :ح��وزه فعالیتهای
ش��هرداری تهران و سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران در بحث آسیبهای اجتماعی
ب��ا وجود گس��تردگی و دایره فعالی��ت زیاد ،با
محدودیته��ای قانونی فراوانی مواجه اس��ت؛
قانون اختیارات کمی به شهرداری تهران در این
حوزه داده است اما از سوی دیگر سازمانهایی
که از نظر قانونی ،دست بازتری برای فعالیت در
حوزه آسیبهای اجتماعی دارند ،از نظر امکانات
محدودیتهای فراوانی دارند .وی با اش��اره به
طرح «یلدای مهربانی» کمک به مددجویان و
اقشار در معرض آسیبهای اجتماعی در شهر
تهران ،از آمادگی کامل  61مرکز این س��ازمان
برای دریافت کمکه��ای مردمی و توزیع آنها
میان نیازمندان خبر داد.

بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح
اس��ت :در پرونده تخلفات ص��ورت گرفته در بانک
سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر
با امالک یا س��ایر داراییهای مورد نظر بدهکاران
ص��ورت میگرف��ت ،از س��وی دیگر تع��داد قابل
توجهی از مطالبات کالن مربوط به اشخاصی است
که قب ً
ال س��ابقه بدحسابی در تسهیالت و تعهدات
دریافتی داش��تهاند و از طریق تهاترهای معنادار و
تحمیل دارایی خود ،بدهیهای قبلی خود را تسویه
کردهاند .کارشناسی امالک افراد در بسیاری موارد
با قیمتهای منطقهای و عرف بازار فاصله مشهود
داش��ته و در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته
و بخش قابل توجهی از اس��ناد و فعالیتها صوری
بوده است.
ام��ا بهغیر از تخلفات مالی ،صندوق ذخیره در
دوران مدیریت آقای غندالی افت سود محسوسی
را داش��ته است که فردی پاسخگوی آن نیست .در
زمان مدیریت 3س��اله وی حداقل  1000میلیارد
تومان کاهش س��ود وجود داش��ته و در واقع ضرر
حداق��ل  1000میلی��اردی از بابت افت س��ود به
معلمان و اعضای صندوق وارد شده است.
این در حالی اس��ت که امیر خجس��ته ،رئیس
فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی مجلس
ش��ورای اسالمی در این باره به تسنیم گفته است:
با اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده
اس��ت هماکنون تمام تالش ما بازگرداندن وجوه از
دس��ت رفته فرهنگیان است ،بین  30نفری که 8
هزار میلیارد تومان را گرفتهاند برخی  500تا 1000
میلیارد تومان وام برای شرکتهای صوری دریافت

آوای شهر

اجرای طرح «یلدای مهربانی»

ساخت مجموعه ورزشی ویژه معلوالن

به همت موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)
ساخت استخری در دست اقدام است که بتواند به
تمام معلوالن محروم شهر تهران و خانوادههای
بیبضاع��ت ک��ه از نظر مالی ضعیف هس��تند،
خدمات اس��تفاده از استخر ،سونا ،آب درمانی،
ماساژ و فیزیوتراپی ،کاردرمانی و دندانپزشکی را
به صورت رایگان ارائه کند .مقدمات این موضوع
فراهم و اسکلت این ساختمان بنا شده که آماده
مش��ارکت مردم خیراندیش اس��ت .به گزارش
روابط عمومی موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)
این موسسه مدت  14سال است که سرپرستی
 146نفر از فرزندان ایتام ،معلول و بیسرپرست
را از س��ن یک س��الگی تا  22سالگی به صورت
خصوصی و شبانهروزی عهدهدار است که تمام
امور زندگی این افراد تا فراهم ش��دن ش��رایط
تحصیل ،اشتغال و ازدواج به عهده این موسسه
اس��ت .بر پایه این گزارش ،تعدادی از این افراد
دارای معلولیتهای شدید جسمی– حرکتی و
معلولیت در ناحیه سر و صورت هستند که این
افراد از نعمت داشتن پدر و مادر و اقوام محروم
هستند .نوع معلولیتشان باعث شده حضورشان
در جامعه و اماکن فرهنگی و ورزشی و رفاهی با
پارهای از مش��کالت مواجه شود .گفتنی است
مدیران پروژه ساخت استخری را در دست اقدام
دارند که بتواند به تمام معلوالن محروم ش��هر
تهران و خانوادههای بیبضاعت که از نظر مالی
ضعیف هستند خدمات استفاده از استخر ،سونا،
آبدرمانی ،بازیدرمانی ،ماس��اژ و فیزیوتراپی،
کاردرمانی و دندانپزش��کی را به صورت رایگان
ارائه کند .مقدمات این امر خیر فراهم و اسکلت
این ساختمان بنا شده که آماده مشارکت مردم
خیراندیش است.

■■بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان

یکی از مشکالت اصلی بانک سرمایه
و صندوق ذخیره فرهنگیان این بود
که برخی افراد با اعمال نفوذ ،وامهای
میلیاردی را در قبال وثیقههای اندک
دریاف��ت میکردن��د که هم��ه این
م��وارد با پارتیب��ازی و تبانی صورت
گرفته اس��ت .فرش��یدی با اشاره به
صحبته��ای س��خنگوی دس��تگاه
قضا مبنی بر تأس��یس شرکتهای
خانوادگ��ی در این صندوق و اعطای
وامهای خانوادگی اظهار داشت :تمام
افرادی که برای این تبانیها دستگیر
شدهاند مربوط به دولت فعلی هستند
و برخ��ی از این افراد نی��ز به صورت
خانوادگی دستگیر شدهاند.

■■«س�فر ب�ه آنتالیا» بخش�نامه
صندوقفرهنگیان!

کردهاند ،این افراد با پش��توانه
قبلی بوده است مطرح میشود
ی��ک چ��ک وامه��ای کالن فرش�یدی ،وزی�ر اس�بق آم�وزش اما تا جایی که بنده مسؤولیت
گرفتهان��د و آن را برای اهداف و پ�رورش :ه�ر چ�ه تحقیق�ات از داشتم هیچ یک از این تخلفات
شخصی خود هزینه کردهاند.
این صندوق بیش�تر میش�ود ،رقم مرب��وط ب��ه دورهه��ای قبلی
وی اف��زود :از این  30نفر اختالس باالتر م�یرود تا جایی که نبوده اس��ت .وی با بیان اینکه
 10نفر جزو افراد اصلی هستند شواهد نشان میدهد ،رقم اختالس در دولتهای هفتم و هش��تم
و به آنها اولتیماتوم دادهایم تا در صن�دوق ذخیره فرهنگیان تا  12نیز صندوق ذخیره فرهنگیان
وجوه را بازگردانند و این مهم هزار میلیارد تومان نیز رسیده است حاشیههای مالی داشت ،عنوان
اس��ت تا وجوه به غارت رفته
ک��رد :در دوران اصالحات نیز
بازگردد و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بانک سرمایه دچار حاشیههای مالی شد که البته به
بسیاری دارد.
گستردگی مشکالت مالی مربوط به دولت یازدهم
رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی نبود؛ برخی ادعا میکنند این اختالسها مربوط به
مجل��س گفت :مجلس در برابر مفاس��د اقتصادی دولتهای قبلی است اما تا کنون هرکس بازداشت
باید سینه سپر کند و اگر برابر این موضوع بایستد شده از دستاندرکاران این دولت بوده است.
به حداقل میرس��د ،همچنین افراد سیاسی دارای ■■دولت فرافکنی میکند!
س��وءمدیریت که بهدنبال تبانی هس��تند نباید در
وزیر اس��بق آموزشوپ��رورش با بی��ان اینکه
بخشهای مختلف به کار گرفته ش��وند و مدیران دول��ت در مس��اله صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان
آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان باید فرافکنی میکند ،عنوان کرد :هر چه تحقیقات از
برای بازگرداندن سرمایه فرهنگیان تالش کنند .وی این صندوق بیش��تر میشود ،رقم اختالس باالتر
افزود :صندوق ذخیره فرهنگیان بهصورت خانوادگی میرود تا جایی که ش��واهد نش��ان میدهد ،رقم
و فامیلی اداره میشد و بهشیوههای خاصی مانع از اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان تا  12هزار
خروج اطالعات از صندوق میش��دند ،چرا که فرد میلیارد تومان نیز رسیده است .فرشیدی عنوان
غریبه میان آنها نبوده اما مجلس دهم قدرتمندانه کرد :متأسفانه در طول تاریخ انقالب باالترین رقم
برای برخورد با فساد اقتصادی وارد شده است.
اختالس در کش��ور در جایی رخ داده اس��ت که
متعلق به فرهنگیان و معلمان که جزو مظلومترین
■■افزایش میزان رقم اختالس!
عالوه بر این وزیر اسبق آموزشوپرورش با بیان اقشار جامعه هستند ،است که روحانی باید نسبت
اینکه دولت در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان به بررس��ی و بازگرداندن این مبالغ دستور ویژه و
فرافکن��ی میکند به راه دانا گفته اس��ت« :هر چه اکی��دی را بدهد تا مانند حقوقهای نجومی روی
تحقیق��ات از این صندوق بیش��تر میش��ود ،رقم آن سرپوش گذاشته نش��ود .وی همچنین افزود:
اختالس باالتر میرود تا جایی که ش��واهد نش��ان برخی وامهای بسیار مس��الهدار در بانک سرمایه
میدهد ،رقم اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت شده اس��ت به عنوان مثال در یک مورد
مبلغ  3ه��زار میلیارد وام تنها ب��ا یک وثیقه 30
تا  12هزار میلیارد تومان نیز رسیده است».
محمود فرشیدی ،وزیر اسبق آموزشوپرورش میلیاردی پرداخت شده است ،هرچند فرد مذکور
درباره اختالسهای گس��ترده در صندوق ذخیره بخش��ی از این وام را تسویه کرده است اما 1000
فرهنگیان اظهار داشت :ادعاهای بیاساسی مبنی میلیارد به بانک سرمایه بدهی دارد.
وزی��ر اس��بق آموزشوپ��رورش در ادامه گفت:
ب��ر اینکه این تخلفات و اختالسه��ا از دولتهای

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خبر داد

انجام  1/2میلیون ویزیت زائران حسینی
گ�روه اجتماع�ی :رئی��س مرکز
زیارت
پزش��کی حج و زیارت جمعیت
هاللاحمر خدمات ارائه ش��ده در اربعین حسینی
 1395را تش��ریح کرد .به گ��زارش «وطن امروز»
سیدعلی مرعشی ،رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
با تشریح اقدامات هاللاحمر
در خدمترس��انی ب��ه زائران
اربعین حسینی گفت :پس از
اربعین سال گذشته ،جلسات
آسیبشناس��ی ب��ا حض��ور
عوام��ل اجرایی آن برگزار و با
همفکریهای انجام شده ،برنامهریزی جهت اجرای
با کیفیت عملیات اربعی��ن  95صورت گرفت .وی
افزود :با توجه به آنکه برای حج اعزامی نداش��تیم،
پیشبینی میکردیم زائران اربعین  2برابر شوند و به

دنبال آن افزایش حجم عملیاتها را تخمین زدیم.
وی با بیان اینکه در مجموع عملیات خدمترسانی
در اربعین امس��ال موفقیتآمیز ب��ود و با کمترین
ضایعه انجام ش��د ،افزود :اما  2حادثه تروریس��تی
سامرا و همچنین حله را در این مراسم شاهد بودیم.
خوشبختانه هاللاحمر در این
حوادث به س��رعت وارد عمل
ش��د و امکانات خود را به کار
گرفت ،ط��وری که در حادثه
حله طی  16ساعت مجروحان
به کشور منتقل شدند .رئیس
مرکز پزش��کی حج و زی��ارت جمعیت هاللاحمر
اف��زود :تعداد ویزیتهای ثبت ش��ده ب��ه بیش از
یکمیلیون و  200هزار مورد رسید .همچنین یک
وضع حمل نیز در روز اربعین داشتیم.

اعالم زمان ثبتنام آزمون ارشد ۹۶
گ�روه اجتماع�ی« :ثبتن��ام
آزمون
آزمون کارشناس��ی ارشد سال
 96از روز چهارش��نبه ،اول دیماه امسال آغاز
میش��ود و تا روز سهشنبه ،هفتم دیماه ادامه
دارد ».به گزارش ایسنا ،حسین توکلی ،مشاور
عالی سازمان س��نجش آموزش کشور با اعالم
این مطلب گفته اس��ت« :ثبتنام برای شرکت
در آزمون ورودی دورههای کارشناس��ی ارش��د

ناپیوس��ته سال  96تمام دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی از جمله دانش��گاه آزاد اسالمی و
همچنین ثبتنام برای دومی��ن المپیاد علمی
دانشجویی کشور از روز چهارشنبه ،اول دیماه
 95تنها از طریق س��ایت س��ازمان س��نجش
آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org
آغاز میش��ود و در روز سهشنبه ،هفتم دیماه
جاری پایان مییابد».

«س��فر به آنتالی��ا» و «واگذاری
خودروه��ای  ۱۷۰میلیون��ی» از
بخش��نامههای صن��دوق ذخی��ره
فرهنگیان بود .سیدعلی یزدیخواه ،مدیرکل اسبق
آموزشوپ��رورش ش��هر تهران درب��اره «عملکرد
صندوق ذخیره فرهنگیان» به فارس اظهار داشت:
با تغیی��ر هیأتمدیره صندوق ذخیره و با انتخاب
مدیرعامل آن در سال  ،92این احتمال میرفت که
دچار این مش��کالت شود و اهداف اصلی آن زاویه
پی��دا کند .وی افزود :صن��دوق ذخیره فرهنگیان
دست به اقداماتی زد که اعتراض فرهنگیان را در
پی داشت ،برای نمونه به جای اینکه این صندوق
س��فرهای زیارتی یا ایرانگردی را ترویج و تشویق
کند ،سهمی برای سفر به آنتالیای ترکیه در نظر
گرفت و به همه استانها و مناطق آموزشوپرورش
بخشنامه کرده و به آنها سهمیه داد و در مدارس
بی��ن معلمان قرعهکش��ی کردند که چه کس��ی
برای س��فر به آنتالی��ا انتخاب ش��ود .یزدیخواه با
بیان اینکه رس��الت تعلیم و تربیت با این سفرها
تناس��بی ندارد ،تأکید کرد :قرار ش��د خودروهای
گرانقیمت وارد کرده و با قیمتهای  160تا 170
میلیونی برای فروش به فرهنگیان پیشنهاد کنند.
مدیرکل اس��بق آموزشوپرورش شهرستانهای
استان تهران خاطرنشان کرد :با این حال معلمی
که میانگین دریافتی آن  1/5میلیون تومان بوده
است ،آیا میتواند این خودروها را خریداری کند؟!
البت��ه ما منکر این موضوع نیس��تیم ک��ه باید در
مدیری��ت صندوق ذخیره یک اندیش��ه اقتصادی
حاکم باشد تا بتواند از منابع صندوق برای ارزش
افزوده و در جهت رفاه معلمان اس��تفاده کند .وی
افزود :منظورم این اس��ت که انحراف در صندوق
ذخیره از قبل قابل پیشبینی بود و بعضی اوقات
نیز تصمیمات نابخردانهای در صندوق گرفته شد
و متأس��فانه چیزی که نباید اتفاق میافتاد ،اتفاق
افت��اد .یزدیخ��واه گفت :به عن��وان یک فرهنگی
بازنشسته ،مطالبه ما از وزیر آموزشوپرورش این
است که واقعاً نسبت به این موضوع حساس باشد،
چرا که این موضوع ارتباط مستقیمتری با افزایش
انگیزه شغلی معلمان دارد.

رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس اعالم کرد

واگذاری آشوراده به افراد ذینفوذ!
محیطزیست گ�روه اجتماع�ی« :واگ��ذاری
آشوراده به افراد ذینفوذ مصداق
بارز زمینخواری است» .علیمحمد شاعری ،رئیس
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
به فارس گفت :مجلس مخالف واگذاری آشوراده به
بخش خصوصی است و بنده
بارها به خانم ابتکار گفتهام که
مجلس مخالف این واگذاری
است ،واگذاری آشوراده به هر
بهانهای ب��ه بخش خصوصی
و افراد ذینف��وذ مصداق بارز
زمینخواری اس��ت و موجب تخریب آش��وراده در
کوتاهترین زمان ممکن میشود .وی افزود :جزیره
آشوراده منطقه حفاظت شده ،بکر و دستنخورده
است و به عنوان یک منطقه حفاظت شده باید باقی

بماند و همچنان مکان امنی برای زیست پرندگان
و اکوسیس��تم طبیعی برای حفظ محیطزیس��ت
استان مازندران و گلستان باشد .رئیس کمیسیون
کش��اورزی ،آب و مناب��ع طبیعی اف��زود :واگذاری
آشوراده به هر بهانهای به بخش خصوصی مصداق
ب��ارز زمینخ��واری اس��ت و
موج��ب تخری��ب آش��وراده
در کوتاهتری��ن زم��ان ممکن
میش��ود .ما نباید ب��ه بهانه
گردش��گری ،ایجاد اشتغال یا
توسعه ،محیطزیست را نابود
کنیم .ش��اعری اظهار داش��ت :اگر روزی آشوراده
به بهانه طرح گردش��گری یا هر بهانهای به بخش
خصوصی ،آدمهای ذینفوذ و زمینخوار واگذار شود
آبروی محیطزیست کشور از بین خواهد رفت.

سهمیه ایثارگران به قوت خود باقی است
گ�روه اجتماع�ی« :طب��ق ماده
ایثار
 ۷۰قانون جامع خدماترس��انی
ب��ه ایثارگ��ران ،وزارتخانههای علوم و بهداش��ت و
تمام دانش��گاههای دولت��ی و غیردولتی موظف به
اختصاص ۲۰درصد از سهمیه به جامعه ایثارگران
هستند» .به گزارش «وطنامروز» سعید عندلیبی،
معاون حقوقی بنیاد شهید درباره سهمیه ایثارگران
در آزمون ورودی دانش��گاهها ،موضوع مصوبه مورخ

 95/9/28مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار داشت:
تصوی��ب ای��ن مصوبه ب��ه معنای حذف س��همیه
ایثارگران در آزمون ورودی دانشگاهها نبوده و طبق
ماده  ۷۰قانون جامع خدماترس��انی به ایثارگران،
وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و تمام دانشگاههای دولتی
و غیردولتی موظف هستند  ۲۰درصد سهمیه ورود
به دانشگاهها را به ایثارگران مشمول اختصاص دهند.

 146نماین��ده طی نامهای به رئیسجمهور
نس��بت به تنزل جای��گاه و عنوان مجتمعهای
آم��وزش عالی و دانش��کدهها و دانش��گاهها در
الیحه بودجه انتقاد کردن��د .به گزارش فارس،
 146نماینده مجلس ش��ورای اسالمی نامهای
به حجتاالسالم حسن روحانی نوشتند .متن
کامل این نامه که توسط اکبر رنجبرزاده ،عضو
هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی عصر دیروز
پارلمان قرائت ش��د ،به شرح زیر است :احتراما
ضمن آرزوی س�لامتی و توفی��ق روزافزون به
استحضار میرس��اند وزارت علوم ،تحقیقات و
فن��اوری در اقدامی غیرمنطق��ی و غیرمعقول
جای��گاه و عنوان مجتمعه��ای آموزش عالی و
دانشکدهها و دانشگاههای مختلف کشور را در
الیحه بودجه سال  96تنزل داده که باعث بروز
مش��کالت اجتماعی و اعتراضات دانشجویان،
اساتید و مردم شده است .در صورتی که عمده
دانشگاهها در الیحه و قانون بودجه سال 94 ،93
و  95با همان عنوان اصلی ردیفهای بودجهای
و اعتبار دریافت کردند .نظر به اینکه داوطلبان و
دانشجویان دانشگاهها به اعتبار و رتبه دانشگاهها
انتخاب رشته میکنند این اقدام باعث دلسردی،
یاس و ناامیدی جامعه دانشگاهی شده است .لذا
از محضر حضرتعالی تقاضامندیم دستور فرمایید
وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه نسبت به
اصالح و اعاده عنوان موسسات آموزش عالی و
ایج��اد ردیف در بودجه س��ال  96اقدام الزم را
داشته و نتیجه را به نمایندگان اعالم کنند.
دانشگاه

اهدای اعضای بدن
استاد دانشگاه پیامنور

اعضای ب��دن عضو هیات علمی دانش��گاه
پیام نور به بیماران نیازمند اهدا شد .به گزارش
میزان ،اعضای بدن ش��ادروان محسن فاضلی
بازنشس��ته ،عضو هیأت علمی رش��ته ریاضی
دانشگاه پیامنور مرکز بروجن به بیماران نیازمند
اهدا شد .استاد فاضلی دچار مرگ مغزی شده
بود و با اعالم رضایت خانواده ،اعضای بدن وی
به بیماران نیازمند اهدا شد.
کوتاه وگویا
حجتاالس�لام حس��ن ناصریپور ،معاون
فرهنگی س��ازمان فرهنگی  -هنری شهرداری
گف��ت :چهارمی��ن مس��ابقات قرآنی س��راج
در رش��تههای قرائت ،ترتیل و حف��ظ برگزار
میش��ود .در این برنامه قرآنآم��وزان خواهر و
برادر جلسات ،مؤسسات و کالسهای آموزشی
قرآن ش��هر تهران در ردههای س��نی مختلف
میتوانند برای ثبتنام و شرکت در مسابقه به
فرهنگسراها و خانههای فرهنگ مراجعه کنند.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 7از افتت��اح مرکز پرت��و در تاریخ  30آذرماه با
ه��دف حمای��ت از ک��ودکان کار و خیاب��ان و
کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد .محمدرضا
غالمی با اعالم این مطلب افزود :به همت مرکز
خدمات اجتماعی این منطقه و با مشارکت بنیاد
روب��ان آبی ،مرکز پرتو ویژه حمایت از کودکان
کار و خیاب��ان و ک��ودکان بازمانده از تحصیل
راهاندازی خواهد شد.
عالقهمندان و پژوهشگران میتوانند با توجه
به محورهای نخستین کنگره زنان موفق ،از جمله
ش روی نقشآفرینی مدیریتی
شناسایی موانع پی 
بانوان در دستگاه اجرایی ،بررسی موانع فرهنگی
و اجتماعی در حضور نداش��تن بانوان کشور در
بخشهای مدیریتی ،شناسایی راهکارهایی برای
افزایش حضور بان��وان در بخشهای مدیریتی و
شناس��ایی فرصتها و تهدیدها در عرصه حضور
بان��وان در بخشه��ای مدیریتی ،مق��االت خود
را برای ش��رکت در این کنگ��ره از طریق پایگاه
اینترنتی  www.topwomeni.irبه دبیرخانه
کنگره ارسال کنند.
مهندس «فره��ان پورآذری» رئیس هیات
مدیره انجم��ن صنفی س��ازندگان چراغهای
روشنایی برقی ایران با اشاره به اینکه بیتدبیری
سیاس��تگذاران ام��ر تولید و تج��ارت و ورود
نابهنجار اجناس بیکیفیت باعث ضربه شدید
به تولید در حوزه روش��نایی شده ،گفته است:
«برخورد قاطعانه مدیران نسبت به ورود اجناس
بیکیفیت ،نامرغوب و غیراستاندارد الزم است».
فرهنگس��رای خ��اوران به منظ��ور معرفی
و عرض��ه آخرین دس��تاوردها و آفرینشهای
هنرمندان در رشته نقاشی -خط جشنوارهای
را ب��ا عن��وان «نقش و مش��ق» ب��ا همکاری
نگارخانهه��ای  9منطقه س��ازمان فرهنگی-
هنری ش��هرداری تهران به م��دت 10روز و با
حضور اساتید برجسته این رشته برگزار میکند.

