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اجتماعي

وطن امروز شماره 1689

آوای شهر
رئیس شورای شهر تهران:

نگران زلزله پایتخت هستیم

رئیس ش��ورای ش��هر تهران ضمن تش��ریح
برنامههای س��ال س��وم ش��ورا ،درب��اره آمادگی
پایتخت در برابر زلزله اب��راز نگرانی کرد .مهدی
چمران ،رئیس ش��ورای ش��هر پس از انتخاب به
عنوان رئیس در سومین سال شورای چهارم ،بیان
داشت :از بدو آغاز بکار شورای چهارم ،اولویتهای
اصلی ما مشخص شده و پیگیر همان اولویتها
خواهیم بود.وی با اش��اره به این اولویتها به مهر
گفت :بحث مدیریت شهرس��ازی ته��ران ،پیاده
کردن منشور طرح جامع ،بحث آلودگی ،ترافیک،
حملونقل و گسترش وس��ایل نقلیه عمومی از
مسائل بسیار مهمی است که در سال سوم نیز آنها
را پیگیری خواهیم کرد .وی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر شایعات درباره بروز زلزله در تهران گفت:
زلزله قابل پیشبینی نیست ،اما نسبت به وقوع
زلزله در سراس��ر ایران بویژه کالنش��هری مانند
تهران نگران هستیم ،زیرا میتواند فاجعهای بزرگ
ایجاد کند .رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان
کرد :فعالیت گس��لهای اطراف تهران هش��دار
بزرگی به همه ما بویژه ساختمانسازهاست.

محیطزیست

مهاجرت4میلیون نفر
درپی خشکی دریاچه ارومیه

با خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه دست کم
4میلیون نفر مجبور ب��ه مهاجرت خواهند بود.
به گزارش ایس��نا ،عیس��ی کالنتری دبیر ستاد
احی��ای دریاچه ارومیه با بیان این مطلب اظهار
داشت :سقف بهرهبرداری از آبهای تجدیدپذیر
 40درصد اس��ت و ما جزو معدود کش��ورهایی
هس��تیم که بی��ش از ای��ن مق��دار از آبهای
تجدیدپذیر استفاده میکنیم .وی تاکید کرد :اگر
دریاچه ارومیه را احیا نکنیم ،باید دهها برابر هزینه
احیا ،خسارت خشک شدن آن را بپردازیم .دبیر
ستاد احیای دریاچه ارومی ه به تبیین تبعات منفی
خشک شدن دریاچه ارومیه پرداخت و افزود :در
 8سال جنگ تحمیلی 1/1 ،میلیون نفر در کشور
جابهجا شدند اما متاسفانه در همان هنگام شاهد
وق��وع برخی ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی
در بین این مردم بودیم .با خشک شدن دریاچه
ارومیه دستکم  4میلیون نفر مجبور به مهاجرت
خواهند بود .به گفته کالنتری ،آذربایجان شرقی
بازنده اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه است و
بیشترین آسیبها و تخریبهای خشک شدن
دریاچه ارومیه متوجه این اس��تان خواهد بود و
تبریز را تبدیل به شهری متروکه خواهد کرد.
کوتاه و گویا
منصوره تقاء ،رئیس انجمن علمی سردرد ایران
با اشاره به روش جدید تزریق بوتاکس در درمان
سردردهای مزمن میگرنی هشدار داد که متاسفانه
گاهی این تزریقها برای سردردهای دیگر که تاثیر
ندارد هم استفاده میشود یا روشهای تزریقی که
استاندارد نیستند تجویز میشود که تنها صرف
هزینه است و گاهی با عوارض همراه است.
س��یدرضا خاتم��ی ،رئی��س اداره فض��ای
س��بز منطق��ه  6ش��هرداری از مب��ارزه با آفت
س��فیدبالک در قل��ب پایتخ��ت با اس��تفاده از
س��موم غیرش��یمیایی و نصب بی��ش از 600
کارت آب��ی روی  22ه��زار اصل��ه درخ��ت و
 21ه��زار رول زرد رن��گ روی درختان منطقه
خبر داد.
ب��ه گفت��ه اخب��اری ،رئیس دانش��گاه جامع
علمی -کاربردی متقاضیان ثبتنام در دورههای
مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته
س��ال تحصیل��ی  94-95میتوانن��د ت��ا تاریخ
 94/6/14از طریق پایگاه اطالعرس��انی سازمان
سنجش به نشانی  www.sanjesh.orgبرای
ثبتنام اقدام کنند.
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گالیه والدین از شهریههای باالی برخی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد

الفبای قانونگریزی در مدارس غیردولتی

گ�روه اجتماعی :در حال��ی که دریافت وجوه بیش از
میزان تعیین شده توسط آموزشوپرورش ،در مدارس
غیردولتی به امری عادی تبدیل شده و خانوادهها نیز
امیدی به نظ��ارت و برخورد از س��وی این وزارتخانه
ندارند ،بح��ث ورود تعزیرات به تخلفات ش��هریهای
مدارس هر روز جدیتر میشود.
ت تعزی��رات ب��ه حری��م م��دارس
ورود گش�� 
غیردولتی موضوع��ی بود که به تازگی به بحث میان
آموزشوپ��رورش و تعزیرات تبدیل ش��د ،بحثی که
ب��ا اظهارنظره��ای متف��اوت  2طرف درب��اره مرجع
رس��یدگی به تخلفات این مدارس هم��راه بود .پس
از ک��ش و قوسهای فراوان این مس��ؤولیت به وزارت
آموزشوپرورش س��پرده شد .با وجود عزم جدی این
وزارتخانه برای برخورد با مدارس یادش��ده هنوز هم
والدین از تخلفات مدارس غیردولتی گالیه دارند.
■■دغدغه نمره گرفتن با پول

ب��ه گ��زارش می��زان ،از زم��ان پی��داش مدارس
خصوصی با عن��وان غیرانتفاعی تا ام��روز ،هنوز هم
برخی ش��هروندان ،مدارس غیرانتفاعی را جایی برای
راحتطلب��ی دانشآم��وزان و نم��ره گرفت��ن با پول
میدانند .هر چن��د این تفکر امروز تا حدودی اصالح
ش��ده و هس��تند مدارس غیرانتفاعی که با امکانات
خوب دانشآموزان را به س��وی کرس��یهای دانشگاه
هدایت میکنند اما با این حال هنوز هم بس��یاری به
دلیل هزینههای باال و نبود امکانات و آموزش درخور،
از این مدارس گله دارند .ش��هریه مدارس غیردولتی
و رعایت نکردن ش��هریه مصوب اعالم ش��ده از سوی
آموزشوپرورش سالهاس��ت که از سوی خانوادهها و
رسانهها منعکس میشود و تیمهای نظارت و ارزیابی
آموزشوپرورش نیز به تخلفات احتمالی رس��یدگی
میکنن��د .اگر چه مدیران آموزشوپرورش هر س��ال
دس��تورالعملهایی را مبنی بر رعایت شهریه مصوب
و نصب پوس��تر ش��هریه بر دیوار مدارس غیردولتی
ی به این
ص��ادر میکنند اما برخی م��دارس غیردولت 
دس��تورالعملها بیتوجه هس��تند و گ��وش مدیران
مدارس به این دس��تورات بدهکار نیس��ت .همچنین
عالوه بر شهریه مصوب به بهانههای گوناگون در طول
سال تحصیلی از خانوادهها پول دریافت میکنند.

■■والدین به تعزیرات پناه بردند

پس از اعالم نرخ ش��هريه م��دارس غيردولتي از
س��وي آموزشوپرورش ،برخي والدين دانشآموزان
از تفاوت بين ش��هريه رس��مي و آنچ��ه مديران اين
م��دارس از آنها دريافت كردهاند ب��ا آگاهي از اينكه
آموزشوپ��رورش حامي مدارس غيردولتي اس��ت و
ت آنها نافرجام ميماند به س��ازمان تعزيرات
ش��كاي 
حكومتي شكايت بردند .تعزيرات حكومتي نيز طبق
وظيفه قانون��ي خود به موض��وع ورود پيدا كرد كه
به مذاق آموزشوپرورش��یها خوش نيامد و معاون
وزير و رئيس س��ازمان مدارس غيردولتي اعالم كرد
بازرس��ان س��ازمان تعزيرات حق ورود به مدارس و
بررسي شكايات مردمي از شهريه مدارس غيردولتي
را ندارند .مرضیه گ��رد در این باره گفت :با توجه به
سیاس��تهای کلی ابالغی و اسناد باالدستی وزارت
آموزشوپ��رورش ،تم��ام مراجع از جمله س��ازمان
تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل اس��تانها
ح��ق ورود ب��ه ح��وزه آموزشوپ��رورش را ندارند و
هرگونه دخالت��ی در امور مدارس و مراکز غیردولتی
بدون مجوز وزارت آموزشوپرورش ممنوع است .اما
تعزیراتیها معتقدند سازمان تعزیرات حکومتی برابر
قانون مرجع رسیدگی و صدور حکم تخلفات است و

دبیر شورایعالی انقالب فرهنگیمطرح کرد

اولتیماتوم شورایعالی انقالب فرهنگی به دانشگاه آزاد
دانشگاه گروه اجتماعی :دانش��گاه آزاد برای
تکمیلارتقایظرفیتهیأتعلمیو
کیفیخودوانطباقبااستانداردهایآموزشعالیتاپایان
شهریور  ۱۳۹۵فرصت دارد .به گزارش «وطن امروز»،
محمدرض��ا مخبردزفول��ی ،دبیر ش��ورایعالی انقالب
فرهنگ��ی درباره مصوبات جلس��ه  ۷۶۶ش��ورایعالی
انقالب فرهنگی که به ریاس��ت
حجتاالسالموالمسلمینحسن
روحانی برگزار شد ،اظهار داشت:
مواردی که در حکم رهبر معظم
انقالب برای اعضای شورایعالی
انق�لاب فرهنگی م��ورد تاکید
قرار گرفته بود دستور اول جلس��ه بود .وی افزود :در
این زمینه کارگروهی تش��کیل ش��ده و براساس آن
قرار ش��ده بود که دبیرخانه کار رصد ،پایش ،پیگیری
و ارائه گزارش در این زمینه را انجام دهد و در مواردی
که نیاز به تصویب مصوباتی باش��د کار پیگیری شود.
مخبردزفولی با اش��اره به موضوع پذیرش دانشجوی

کارشناس��ی ارش��د و دکترا توسط دانش��گاه آزاد در
س��ال قبل که مورد اش��کال وزارتخانهه��ای علوم و
بهداش��ت بود ،یادآور شد :کارگروهی با حضور وزرای
ذیربط ،رئیس نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانش��گاهها ،رئیس دانش��گاه آزاد و برخی اعضای
شورایعالی انقالب فرهنگی این موضوع را بررسی کرده
است .وی تصریح کرد :در بخش
وزارت علوم نیز پیش��رفتهای
قابل توجهی حاصل شده است
ک��ه در مواردی ک��ه منطبق با
اس��تانداردها بوده است ،وزارت
عل��وم مجوزه��ای الزم را صادر
کرده اس��ت .عضو پیوسته فرهنگس��تان علوم بیان
داشت :در دیگر موارد که معیارهای مطابق با ضوابط
آموزش عالی حاصل نش��ده است قرار شد به دانشگاه
آزاد اسالمی برای تکمیل ارتقای ظرفیت هیأت علمی
و کیفی خود و انطباق با استانداردهای آموزش عالی تا
شهریور سال آینده فرصت داده شود.

با توجه به م��اده  2قانون تعزیرات حکومتی مصوب
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ،گ��زارش تخلف
گرانفروشی خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده
توس��ط مراجع رس��می در تعزیرات حکومتی مورد
رسیدگی قرار میگیرد.
■■دریافت یکمیلیارد پول اضافی از والدین

در این باره محمد محمدی ،مديركل تعزيرات
حكومتي اس��تان تهران با اش��اره به دريافت يك
ميليارد پول اضافي در يك مدرس��ه بیان داش��ت:
آقاي��ان «دانشآموز» را پول ميبينند؛ مهلت چند
روزه به آموزشوپرورش براي ادامه همكاري داديم.
مدیران بگويند پس از توبيخ مدرسه متخلف ،تكليف
پول مردم چه ميشود؟ وي با تأكيد بر اينكه ورود
تعزيرات به اين مس��اله قانوني اس��ت ،توضيح داد:
آموزشوپرورش طبق قانون ميتواند نظارت داشته
باشد و تعزيرات نيز به اين نظارت اعتراضي ندارد اما
آموزشوپرورش هيچگاه نميتواند مرجع رسيدگي
باشد .سیدعبدالمجید اجتهادی ،سخنگوی سازمان
تعزیرات نیز معتقد است :هر مرجعی خودش تعیین
میکند که آیا صالح است یا خیر و ما اعتقاد داریم
طبق مقررات ،صالح هستیم و در اینباره رسیدگی
میکنیم .پس از آن بود که وزارت آموزشوپرورش

ب��ا اعالم برخورد جدی با م��دارس قانونگریز عزم
خ��ود را به منظ��ور مقابله با تخل��ف مالی مدارس
غیردولتی نشان داد .در اینباره مرضیه گرد ،رئیس
س��ازمان مدارس غیردولتی کشور با اشاره به رصد
لحظ��ه به لحظه م��دارس غیردولتی توس��ط این
س��ازمان ،از تشکیل شورایی نظارتی به این منظور
خبر داد و گفت :ش��ورای نظارت منطقه و استان،
مدارس غیردولتی را بررس��ی ،بازرس��ی و کنترل
میکنند .بر این اساس در صورت مشاهده و گزارش
تخلف از سوی اولیا با افراد متخلف برخورد میشود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده از توانمندی سایر
ق��وا در امر نظارت ،تصریح کرد :وزیر دادگس��تری
با عنایتی که به تعلی��م و تربیت دارد ،این تکلیف
را برای همه ما مش��خص ک��رد تا کنترل و نظارت
از س��وی وزارت آموزشوپرورش صورت گیرد .در
ص��ورت نیاز و ضرورت به ط��ور حتم از توانمندی
سایر قوا بویژه دادگستری هم استفاده خواهیم کرد.
■■ناچاریم از تعزیرات کمک بگیریم

بح��ث ورود تعزی��رات به این م��دارس فعال با
مذاکره مس��ؤوالن این س��ازمان و سازمان مدارس
غیردولتی مسکوت است ولی بعید نیست این بحث
با روند فعلی مدارس غیرانتفاعی در آستانه مهرماه
دوباره زنده ش��ود .در همین باره قاس��م جعفری،
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
گفت :اگر اخذ ش��هریه ،بی��ش از قیمت مصوب را
آموزشوپرورش کنترل نکند ،این موضوع به ناچار
به دس��ت تعزیرات سپرده میشود .با تمام حرف و
حدیثها و اعالم عزم جدی وزارت آموزشوپرورش،
باید منتظر ماند و دید برنده نهایی این کش و قوس
که متاس��فانه سهم زیادی در سبد هزینه خانوارها
دارد کیس��ت و آیا وزارت آموزشوپرورش میتواند
مانعی بر تخلفات مال��ی مدارس که تحت عناوین
مختلف (س��رویس ایاب و ذهاب ،تغذی��ه ،اردوی
علمی ،فرهنگی و تفریحی و آزمونهای پیش��رفت
تحصیلی و )...اعمال میش��ود ،باشد؟ و آیا مدارس
غیرانتفاعی که با اهداف مش��خص آموزشی ایجاد
ش��دهاند میتوانند از مطامع مالی س��ودجویان در
امان باشند؟

جانشین فرمانده نیروی انتظامی هشدار داد

برخورد پلیس با سازندگان کلیپهای ماهوارهای
چهره روز گ�روه اجتماعی :پلیس با هرگونه
مصادیق مجرمانه برخورد میکند
و هرجا خبری درباره ساخت کلیپهای ماهوارهای
ب��ه ما برس��د ،حاضر ش��ده و برخ��ورد میکنیم.
به گزارش«وطن امروز» ،س��ردار اسکندر مومنی،
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه اولین
دوره آموزش کشوری متمرکز
وی��ژه رؤس��ا ،فرمانده��ان و
ردههای تابعه پلیس پیشگیری
با بیان این مطلب گفت :یکی
از مهمترین اولویتهای پلیس
پیش��گیری ،پلیس افتخاری
اس��ت و این پلیس تامین امنیت مردممحور را در
دستور کار دارد .جانشین فرمانده ناجا درباره ساخت
کلیپهای ماهوارهای بیان داشت :پلیس با هرگونه
مصادیق مجرمانه برخورد میکند و هرجا خبری در
این باره به ما برسد حاضر شده و برخورد میکنیم.
سردار مومنی با اشاره به کاهش  10درصدی جرائم،

یادآور شد :سرقت منزل یک درصد افزایش داشته
اما به طور کلی میتوان گفت ،ش��اخص امنیت در
کش��ور در  5ماهه امسال نس��بت به مدت مشابه
در س��ال قبل 10 ،درصد افزایش یافته است .این
مقام ارشد انتظامی درباره جریمههای راهنمایی و
رانندگی اظهار داشت :تمام جریمهها به خزانه دولت
واریز میش��ود و پلیس اجازه
بخش��ش جریمهه��ا را ندارد
بلکه باید ابتدا دولت از مجلس
درخواست کند و اگر مجلس
پذیرفت ،بخش��ش جریمهها
امکانپذیر میش��ود .س��ردار
مومنی همچنی��ن درباره س��یمکارتهای بدون
آدرس که در دس��ت مجرمان اس��ت ،عنوان کرد:
اپراتورها مهلتی را مشخص کردهاند تا اقدام قانونی
در این باره انجام و سیمکارتها احراز هویت شوند؛
در تالشیم از این به بعد هیچ سیمکارتی بدون احراز
هویت واگذار نشود.

رئیسپلیس راهور تهران تأکید کرد

توقیف خودروهای دارای سرنشین بدحجاب
گ�روه اجتماع�ی :رئی��س پلیس
پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با
اشاره به توقیف خودروهای دارای سرنشین بدحجاب
و بدپوش��ش ،از توقی��ف  ۳۰هزار خ��ودرو با تخلفات
حادثهس��از خبر داد .به گزارش «وطن امروز» ،سردار
تیمور حس��ینی رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی

تهران بزرگ به برخورد با تخلفات حادثهس��از شبانه
اش��اره و اظهار داش��ت :در  6ماهه دوم نیز این طرح
را ب��ا قوت ادامه خواهیم داد ،چرا که در بحث برخورد
با تخلف��ات حادثهس��از ،دور دور کردنها و تخلفات
خودروهای س��نگین رضایت و اقبال مردمی را شاهد
بودهایم .س��ردار حس��ینی به طرحی که بهتازگی با

دستور سردار ساجدینیا شروع شده پرداخت و تصریح
کرد :طرح مشترکی بین راهور و پلیس انتظامی و یگان
امداد برقرار ش��ده برای گشتهای شبانه و برخورد با
تخلفات شبانه که این طرح تا پایان سال ادامه خواهد
داشت .حسینی درباره بدپوششی و کشف حجاب در
خودروها بیان داش��ت :هر اقدام��ی که با هنجارهای
اجتماع در تضاد باش��د بهعنوان ایجاد مزاحمت و بر
ه��م زدن نظم عمومی از طرف پلیس تلقی ش��ده و
برخورد قانونی با آن خواهد ش��د .رئیس پلیس راهور
تهران درباره اینک��ه ماموران پلیس راهور در مواجهه
با بدپوششی و کشف حجاب در خودروها چه اقدامی
را انجام خواهند داد ،عنوان کرد :مأموران پلیس راهور
نهتنها تذکر داده بلکه خودروی یادشده را به پارکینگ
منتقل خواهند کرد .وی افزود :درحال حاضر جریمه
نقدی برای این موارد تعیین نشده اما پس از توقیف،
پرون��ده به پلیس امنیت رفته و ای��ن افراد به مراجع
قضایی معرفی خواهند شد .حسینی تعداد خودروهای
توقیف شده به دلیل تخلفات حادثهساز را در  4ماهه
اول امس��ال بالغ بر  30هزار خ��ودرو عنوان و تصریح
کرد :این تعداد خودرو به دلیل تخلفات حادثهساز به
پارکینگ منتقل شدند.
■■راننده سرویس مدارس دخترانه زن باشد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز خرسندی
از اینکه خوشبختانه در سال گذشته حتی یک مورد
تصادف س��رویس مدرسه نداشتیم ،خاطرنشان کرد:

البته بین  ۱۰تا  ۱۵درصد از خودروهایی که به عنوان
سرویس مدرسه مورد اس��تفاده قرار میگیرند ،فاقد
مج��وز بودند که از این بین بی��ش از  ۱۰درصد برای
مجوز اقدام کرده و کمتر از  ۵درصد نیز برای دریافت
مجوزهای الزم هیچ اقدامی نکردهاند .وی عنوان کرد:
رانندگان س��رویس مدارس دختران��ه نیز باید از بین
رانندگان زن انتخاب ش��وند .فرقی نمیکند مدرسه،
دبستان باشد یا دبیرس��تان .باید خانم راننده نسبت
به انتقال دانشآموزان دختر اقدام کند .اگر ش��رایط
به گونهای باش��د که احتیاج به استفاده از مینیبوس
محس��وس بود در این صورت یکی از اولیای مدارس
به عنوان ناظر باید در داخل مینیبوس حضور داشته
باش��د .رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اش��اره به
تمهیدات پلیس درباره ورود سرویسهای مدارس به
مح��دوده زوج و فرد نیز تصریح کرد :س��رویسهایی
که از نوع تاکس��ی هس��تند ،محدودیتی ب��رای ورود
به مح��دوده زوج و ف��رد یا طرح ترافی��ک ندارند اما
دیگر س��رویسهای م��دارس که مجوزه��ای الزم را
از تاکس��یرانی دریافت کرده و برچسب نیز دارند ،در
ساعتهای آغاز و پایان مدارس میتوانند بدون اینکه
جریمه شوند ،در محدوده زوج و فرد تردد کنند.

نبضجامعه
رئیس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی
خبر داد

وقوع خشکسالی شدید در 17استان

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران
سازمان هواشناسی ،از بروز خشکسالی شدید
در  ۱۷اس��تان ط��ی  ۳ماه گذش��ته خبر داد.
شاهرخ فاتح ،رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت
بحران س��ازمان هواشناس��ی با اعالم این خبر
اظهارکرد :براساس شاخص کوتاهمدت SPEI
که به نوعی هم میزان بارش و هم میزان تبخیر
و تع��رق را در نظر میگی��رد در دوره  3ماهه
گذشته تا پایان مرداد  ۹۴عمده مناطق کشور
با خشکس��الی مواجه بوده است .به گفته وی،
در این مدت بخشهای��ی از آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،کردستان ،کرمانشاه،
ای�لام ،زنج��ان ،قزوین ،گلس��تان ،خراس��ان
ش��مالی ،خراس��انرضوی ،خراس��انجنوبی،
سیستانوبلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس
و سمنان با خشکس��الی شدید دست و پنجه
نرم کردهاند .رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت
بحران سازمان هواشناسی به مهر عنوان کرد:
براساس همین ش��اخص و طی  3ماه گذشته
تا پایان مرداد  ،۹۴تمام استانهای یادشده به
عالوه استانهای همدان ،مرکزی ،البرز ،تهران،
گیالن،مازندران،اصفهان،چهارمحالوبختیاری،
کهگیلویهوبویراحم��د ،بوش��هر و خوزس��تان
خشکس��الی خفیف تا متوس��ط را پشتس��ر
گذاشتهاند.

سفر به سامرا در بسته زیارتی
زائران عتبات

رئیس س��ازمان حج و زیارت از بازگشایی
مس��یر س��امرا و اعزام زائران به منظور زیارت
امامین عس��گریین(ع) پ��س از پایان عملیات
حج خبر داد .س��عید اوحدی ،رئیس س��ازمان
ح��ج و زیارت با اعالم ای��ن خبر افزود :با توجه
به پیروزیهای بس��یار خوبی ک��ه ارتش عراق
و همچنی��ن ملت عراق علیه تروریس��تهای
داعش داشتند ،امنیت مسیر سامرا از وضعیت
مطلوب��ی برخوردار اس��ت .وی ب��ه مهر گفت:
پ��س از پایان عملیات حج و بازگش��ت زائران،
آخرین بررسیهای الزم برای بازگشایی مسیر
سامرا انجام میشود و چنانچه شرایط مساعد
باشد س��فر زائران به سامرا برای زیارت امامین
عسگریین(ع) از س��ر گرفته میشود .به گفته
اوحدی ،با بازگش��ایی مسیر س��امرا ،در بسته
اعزامه��ای زیارتی زائران ،س��فر به س��امرا نیز
گنجانده خواهد شد.

کاهش سهم مقاالت ایران
در کنفرانسها

 ایران رشد علمی دارد اما شتاب رشد علمی
در کش��ور کاهش یافته اس��ت که این موضوع
دالی��ل گوناگونی دارد .قاس��م جعفری ،عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره
رش��د علمی ایران اظهار داشت :شاخصهایی
وج��ود دارد ک��ه براس��اس آن ش��اخصها
نمایهگذاریها انجام و مش��خص میشود یک
کش��ور در تولید علم چه س��همی داشته و در
پیشبرد مرزهای دانش چه شرایطی دارد .وی
به تسنیم یادآور شد :در کشور رشد علمی داریم
اما شتاب رشد کاهش پیدا کرده است .مقاالت
منتشر شده در مجالت دانشگاهها شتاب خوبی
دارد اما س��هم مقاالت در کنفرانسها بشدت
کاهش پیدا کرده است .عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس اظهار داشت :ایران در زمینه
شتاب رشد علمی نسبت به دنیا عقب است و
باید به دنبال میانبرهایی باشیم تا سریعتر خود
را به کشورهای پیشرفته برسانیم و تحقق این
موضوع نیاز به اندیشه ،تالش بیشتر و کمکردن
از حواشی دارد.

تعطیلیپنجشنبههایمدارس
در سال تحصیلی جدید

ارزیابی نهایی و پژوهش اجرای طرح یک
روز بدون کیف و کتاب به نتیجه نرس��یده و
در س��ال تحصیل��ی  ۹4-۹5هم��ان  ۲هزار
مدرس��های که سال گذش��ته طرح آزمایشی
بازگش��ایی مدارس در روزهای پنجش��نبه را
اج��را کردند همچنان به فعالی��ت خود ادامه
میدهند .محمد فاضل ،مش��اور وزیر آموزش
و پرورش درباره بازگش��ایی پنجش��نبههای
م��دارس در س��ال تحصیل��ی جدی��د گفت:
در س��ال تحصیل��ی  ۹4-۹5هم��ان  ۲هزار
مدرس��های که سال گذش��ته طرح آزمایشی
بازگش��ایی مدارس در روزهای پنجش��نبه را
اج��را کردند همچنان به فعالی��ت خود ادامه
میدهند .وی افزود :هن��وز در ارزیابی نهایی
و پژوهش اجرای طرح یک روز بدون کیف و
کتاب به نتیجه نرسیدهایم.

