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ســررسید

ساماندهیقبرستانابنبابویه
و امامزاده عبداهلل نیمه کاره مانده است

وعده :سال 1396

رسیدگی به شکایات اسیدپاشی خارج
از نوبت

نماینــدگان مجلــس مصــوب کردند بــه دعوای مربــوط به
جرایم اسیدپاشــی خارج از نوبت رســیدگی شود .به گزارش
اخبــار ایســنا ،نمایندگان مجلس در جلسه بعد از ظهر دیروز مواد
 ۶و  ۷طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را
تصویب کردند .طبق ماده  ۶به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون
خارج از نوبت رسیدگی میشود .براساس ماده  ۷از تاریخ الزم اجرا شدن این
قانون ،الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ /۱۲/ ۱۶
نسخ میشود.
 ëëمجازات معاونت در جرم اسیدپاشی تعیین شد
نماینــدگان مجلــس همچنیــن مجــازات معاونــت در جرایــم مربوط به
اسیدپاشی را تعیین کردند .در ادامه بررسی طرح تصویب مجازات اسیدپاشی
و حمایــت از بزهدیــدگان ،نمایندگان بــا تصویب ماده  ۴این طــرح ،مجازات
معاونــت در جرایــم اسیدپاشــی را تعییــن کردنــد .بر ایــن اســاس ،مجازات
معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب ،سلب حیات باشد ،به حبس
تعزیری درجه دو.
ب) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب ،قصاص عضو باشد ،به حبس
تعزیری درجه سه.
پ) در صورتی که مجازات مرتکب ،قصاص نباشد یا به هر علت قصاص
نفس یا عضو اجرا نشــود ،به یک درجه پایینتــر از مجازات تعزیری مرتکب
محکوم میشود.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبهای مرتکب اسیدپاشی را ملزم به
پرداخت هزینههای درمان بــزه دیده کردند ،اگر مرتکب متمکن از پرداخت
هزینهها نباشد ،صندوق تأمین خسارتهای بدنی آن را پرداخت میکند.

واریز «وام ازدواج» ۲۰میلیونی به حساب فرزندان
بازنشستگان تا عید فطر

رفع مشکل کاغذ؛ آزمونی برای رونق
تولید

موضوع تولید کاغذ ،رفع بحران و مشکالت واحدهای تولید
ادامه از داخل میتواند در شــرایط امروز مصداق یا آزمون بارزی برای
صفحه اول رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد.
یکی از مهمترین فرصتها ،طراحی ســاز و کار الزم برای تولید کاغذ داخل
و افزایش شــمار تولیدکنندگان به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشــور و تأمین
نیاز مطبوعات است .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی و بسترساز
و سیاستگذار عرصه رسانهای و فرهنگی ،اینک میتواند پیشقدم باشد و در کنار
م اضطراری و خارج از روال و فرایند اداری
وزارت صنعت و بانک مرکزی ،تصمی 
بگیرند و مشکالت صنایع کاغذسازی داخل را مرتفع کند.
این گام میتواند قدم مناســبی برای حل مشــکل همیشگی کاغذ تولیدی و
همانند خودکفایی بنزین در کشــور باشد .بنابراین اکنون فرصت مناسبی است
که همه دستگاههای مسئول و حتی با دستور مشخص رئیس جمهوری پیشقدم
شده و حل مشکالت کارخانههای تولید کاغذ در داخل را در اولویت قرار دهند تا
هم نمونهای باشد برای تصمیمگیری مناسب و دقیق در شرایط تحریمی و هم
گامی مهم در رونق تولید.

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا
اشــاره بــه اینکــه در صــورت بازگشــت
مجدد مدیران دوشــغله به شــغلهای
خــود بــا آنها برخــورد قانونی میشــود،
گفــت :اساســنامه  ۱۵صنــدوق بیمهای
مورد بازنگری قرار میگیرد.
بــه گــزارش مهــر ،محمــد
شــریعتمداری در حاشــیه نشســت
شــورای عالی رفــاه که دیــروز در وزارت
رفــاه برگــزار شــد ،در مــورد مدیــران

دوشــغله گفــت :در زمانــی کــه قانــون
مربوطــه در مجلس به تصویب رســید،
تعــدادی از مدیــران خودشــان از یــک
شــغل کنارهگیری کردند و در نهایت در
آخرین مرحله  ۳۸نفر از چندشــغلهها
اســتعفا داده و جدا شدند که از رؤسای
ســازمانهای ذیربــط خودشــان نامــه
دریافــت کرده بودند و تعهــد دادند که
فقــط در یک شــغل فعالیــت کنند.وی
تأکیــد کرد :اگر ثابت شــود ایــن مدیران

دوبــاره بــه شــغل خــود بازگشــتهاند،
در ایــن صــورت از هــر دو شــغل عــزل
میشــوند و تمامی مبالغی که دریافت
کردهانــد ،بــه صندوقهــای خودشــان
بازگردانده میشــود.وزیر رفــاه در مورد
داراییهــای شســتا نیــز گفــت :در حال
حاضر  ۸۵درصد یعنی حدود  ۶۰هزار
میلیارد تومان ســرمایه شستا در بورس
ارائه میشــود و در مجموع داراییهای
شســتا بــه بیــش از  ۱۰۰هــزار میلیــارد

تومــان میرســد.وی در مــورد انتخــاب
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی
نیز گفــت :هنوز  ۶ماه حکم سرپرســتی
زدا در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
پایــان نرســیده و زمــان باقی اســت اما
مدیرعامــل ایــن ســازمان بایــد بــا نظر
هیــأت امنا بــه تأییــد مراجــع ذیصالح
برسد و بعد از آن معرفی خواهیم کرد.
شــریعتمداری همچنیــن در خصوص
مصوبات جلســه دیروز افــزود :با توجه

بــه اینکه تعــدادی از صندوقها دارای
اساســنامه قانونــی نیســتند ،بــه همین
دلیــل بــر اســاس قانــون جامــع رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی بایــد اساســنامه آنها
مــورد بازنگــری و اصــاح قــرار گیرد به
همیــن دلیل در جلســه دیــروز مصوب
شــد کــه طی یــک هفتــه آینــده تکلیف
قانونــی  ۱۴یــا  ۱۵صنــدوق پــس از
بررســی و پیشــنهادات الزم مشخص و
اصالحاتی در آنها اعمال شود.

گزارش «ایران» از مشکالت برخی مدارس در سال تحصیلی آینده

کمبود  103هزار معلم در دوره ابتدایی
هدی هاشمی
خبرنگار

ســونامی بازنشســتگی و کمبــود معلم
در آموزش و پرورش چند ســالی است
کــه در صــدر اخبار ایــن وزارتخانــه قرار
دارد .البتــه مســئوالن آموزشــی بــرای
ایــن موضــوع راهکارهــای بســیاری را
در نظــر گرفتهانــد ،آنهــا دربــاره ردیف
اســتخدام رســمی از طریــق ســازمان
برنامه و بودجه ،دانشــگاه فرهنگیان یا
بــه شــکل آزمــون آزاد صحبتهایی را
انجام دادهاند و در سوی دیگر معاونان
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــرای خروج
از بحــران کمبــود معلــم خبرهایــی از
خریــد خدمات آموزشــی و یــا افزایش
سن بازنشســتگی تا  35ســال داد هاند.
ی بــر ایــن باورنــد از طریــق حــق
برخــ 
التدریسیها و ســربازمعلمها میتوان
کمبــود معلــم را جبــران کــرد .بــا ایــن
همــه کمبــود معلــم همچنــان یکی از
مشــکالت اصلــی وزارت آمــوزش و
پــرورش اســت .آنگونــه که مســئوالن
آموزشوپــرورش میگوینــد تــا ســال
 ۳۲۰ ،۹۹هزار نفــر در آموزشوپرورش
بازنشســته خواهند شــد و براین اساس
بــه  ۳۰۰هــزار معلــم نیاز اســت کــه با
ایــن رونــد فعلــی پذیــرش انــدک در
دانشــگاه فرهنگیــان و ســهمیههای
اختصاص یافتــه بــه آموزشوپرورش
در آزمونهــای اســتخدامی نمیتــوان
کســری معلــم را پاســخ داد .عــاوه بر
ایــن ،آمارها میگوید بیشــترین کمبود
معلــم در دوره ابتدایــی اســت آنطور
کــه معــاون ابتدایــی وزارت آمــوزش و
پرورش میگوید در ایــن دوره  103هزار
و  380نفــر کمبود معلم داریم .آنطور
که مسئوالن آموزش و پرورش میگویند
اگــر ســاالنه بتواننــد 30هــزار معلــم را

تربیــت و جذب کنند شــاید بتوانند این
کمبودهــا را جبــران کننــد .بــا این حال
وزیــر آمــوزش و پــرورش اعــام کــرده
است که خانوادهها نگران کمبود معلم
در مدارس نباشند ،کالس درسی بدون
معلم نمیماند .سیدمحمد بطحایی
در آخریــن اظهارنظــرش درباره ســال
تحصیلــی  98مــدارس معتقد اســت:
«برای ســال تحصیلــی جدید در بحث
منابــع انســانی بــا کســری نیــرو مواجه
هســتیم ولــی اجــازه نمیدهیــم کــه
کالسی بدون معلم بماند .معلمها با
روشهای مختلف در تمامی کالسها
حاضــر میشــوند ».یکــی از همــان
روشهایــی که وزیر آمــوزش و پرورش
اعالم کرده است گرفتن دانشجومعلم
و ســربازمعلم اســت .موضوعــی کــه
معــاون برنامهریــزی و توســعه منابــع
وزارت آموزش و پرورش اظهار میکند:
«برای ســال تحصیلی جدیــد 18 ،هزار
ورودی دانشجومعلم و سه هزار و 500
ســربازمعلم وارد آموزشوپــرورش
خواهند شد».
به گزارش ایسنا ،علی الهیار ترکمن
با اشــاره به مــاده  ۱۰۳قانــون مدیریت
خدمات کشــوری ،تأکید میکند« :روال
بازنشستگی فرهنگیان مطابق سنوات
قبل است و در صورت تمایل اشخاص
و نیاز دســتگاه با رعایت شــرایط سنی،
همــکاران میتوانند تا  ۳۵ســال ادامه
خدمــت دهنــد .همچنین ســاماندهی
نیروی انســانی برای مهرماه ۹۸شروع
شــده اســت ،شــمار فارغالتحصیالنــی
که به مــا میپیوندند ،حقالتدریسها،
رســمی و پیمانیهــا ،ســربازمعلمها و
خرید خدماتیها نیز مشــخص اســت
و بــر اســاس ســازوکارها بــه تفکیــک
هر اســتان جلســاتی برگــزار و مــوارد را
مطــرح میکنیــم کــه بــا بررســیهای

 20هزار معلم جدید وارد آموزش و پرورش میشوند

آمار معاونت ابتدایی وزارت آموزش
و پــرورش هــم نشــان میدهــد 42
بــرش
هــزار و  220نفر از معلمــان ابتدایی
بازنشســته میشــوند و حدود  6هزار
و  660معلم هم به دلیل افزایش جمعیت دانشآموزی
نیاز اســت که وارد مقطع ابتدایی شوند .خبری که رضوانه
حکیمزاده معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش میدهد
و به خبرنگار «ایران» میگوید :امســال در شرایطی معلم
ابتدایــی کم داریم که از ســال گذشــته هم  54هــزار و 500
معلــم کمبــود داشــتهایم .البتــه با اســتفاده از شــیوههای
حقالتدریسی و بستههای حمایتی این کمبود تأمین شد.
بــا این همــه در مجموع معاونــت ابتدایی در حــدود 103
هــزار و  380معلــم کــم دارد .وی میافزایــد :امســال 20
هزار معلم جدید را دانشگاه فرهنگیان در اختیار آموزش
و پــرورش قــرار خواهد داد و عالوه بر ایــن ،از طریق آزمون
انجا م شــده برای مهرمــاه  18 ،۹۸هزار
ورودی دانشجومعلم و سه هزار و 500
سربازمعلم خواهیم داشت».

استخدامی نیز تعدادی دیگر را جذب خواهیم کرد .امسال
در دوره ابتدایی قریب به هشــت میلیــون دانشآموز و در
دوره پیشدبستانی بیش از یک میلیون و  200هزار نوآموز
مشغول به تحصیل بودند .هیچ کالسی بدون معلم برگزار
نشــده اســت اما برای ســال آینده با توجه بــه اینکه تعداد
بسیاری از همکاران بازنشسته میشــوند وزارت آموزش و
پرورش درصدد جایگزین کردن نیروی الزم است.
حکیــمزاده تصریــح میکنــد :دانشــگاه فرهنگیــان
تالشهــای خوبــی را بــرای آماده کــردن معلمــان برای
اول مهرمــاه انجــام داده اســت امــا بــا توجــه بــه اینکه با
کمبود معلم روبهرو خواهیم شد سازمانهای باالدستی
همچون سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه
و بودجه باید مجوزهای بیشــتری را برای جذب معلمان
بویــژه در مقطع ابتدایــی برای آموزش و پــرورش درنظر
بگیرند.

ëëدرخواســت  55هــزار مجــوز
استخدامی
از یک ســو مســئوالن وزارت آموزش

و پــرورش در تــدارک اخــذ مجوزهــای
استخدامی هســتند و از طرف دیگر هم
مسئوالن دانشگاه فرهنگیان هستند که

نیرویهای جدید را برای سال تحصیلی
جدیــد آماده میکنند .آنطور که رئیس
دانشــگاه فرهنگیان به خبرنگار «ایران»
میگویــد :بــرای مهــر  98حــدود 20
هــزار معلــم تحویل آمــوزش و پرورش
میدهیم ،امــا کمبود معلــم چیزی در
حــدود  50هــزار نفــر در مدارس اســت.
بــا این حال درخواســت ۵۵هــزار مجوز
استخدامی به ســازمان امور استخدامی
ارائــه کردهایــم .البتــه به مســئوالن امور
اســتخدامی اعالم کردیم که میتوانیم
 20هزار نیرو را از طریق آزمون سراسری
جذب کنیم و  35هزار نیرو را هم تربیت
کنیم.
حســین خنیفــر تأکیــد میکنــد:
در مجوزهــای اســتخدامی ،نیازهــای
میانمــدت و بلندمــدت را هــدف قرار
میدهنــد و مــا در راســتای اهــداف
میانمــدت درخواســت اســتخدامی
ارســال میکنیم .سال گذشته مسئوالن
آمــوزش و پــرورش بــه دلیــل کمبــود
نیــروی انســانی در برخــی مناطــق،
معاونان و مدیــران مدارس را ملزم به
تدریس کرده بودند که امســال مدیران
مدارس از الزام به تدریس خارج شدند
و فقط برای معاونان اما الزامی اســت.
با این حال اگــر بتوانیم موضوع جذب
نیــرو را برطرف کنیــم معاونــان هم از
تدریس خارج میشوند.
خنیفــر بــه کمبــود نیــرو در دوره
ابتدایی اشاره میکند و میگوید :حدود
 60درصد نیاز معلم آموزش و پرورش
در دوره ابتدایــی اســت.البته همیــن
کمبــود نیــرو موجــب شــده تــا تراکــم
کالسهــا افزایش پیــدا کنــد .میانگین
تراکــم کالسهــا  35نفر اســت که این
موضوع موجب شده معلمان نتوانند
ارتبــاط خوبی بــا دانشآمــوزان برقرار
کنند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان:

اگر صندوق غارت شده چطور پول فرهنگیان بازنشسته را بموقع پرداخت میکنیم؟
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در
جمــع مدیران ارشــد آمــوزش و پرورش
شــهر تهران با اشــاره به اینکه شفافیت
یکــی از ارکان اصلــی فعالیــت مؤسســه
استگفت:باتوجهبهسرمایهگذاریهای
بزرگــی کــه در ایــن صندوق انجام شــده
اســت ،ســودهای قابل توجهــی نصیب
اعضا خواهد شــد و هرچه میزان واریزی
اعضا به مؤسســه بیشتر باشــد به همان
نســبت از ســودآوری حاصلــه ســهم
بیشتری دریافت خواهند کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور
بینالملــل مؤسســه صنــدوق ذخیــره
فرهنگیــان ،مهــدی نیکــدل بــا اشــاره بــه
ســخنان وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره
هــدف و نیت هجمه کننــدگان به صندوق
ذخیره فرهنگیان گفت :همان طور که دکتر
بطحایی به درســتی اشــاره کــرد هجمه به
صندوق در راستای فروپاشی صندوق بوده
و هجمــه کنندگان قصد دیگری نداشــتند.
وی افــزود :البتــه هجمهها بســیار ســنگین
بود و ابعاد بســیار مختلفی داشــت و حتی
برخی ارگانها و نهادها هم از آنان حمایت
میکردند و ما وقتی یک مصاحبه را پاسخ
میدادیــم فــردای آن روز چنــد مصاحبــه
بــه نقــل از آنان چاپ میشــد امــا با کمک
افراد دلسوز صندوق و تیمی که مسئولیت
مدیریت مؤسسه را قبول کردند مشکالت را
تا حدودی پشت سر گذاشتیم.
وی با اشاره به اینکه از زمان شروع به
کار در مؤسسه یک هدف اصلی داشتیم و
آن شفافیت بود ،تصریح کرد :شفافیت،
بــاور ما بــود نــه اینکــه بخواهیم شــعار
بدهیم زیرا معتقدیم در غیاب شفافیت
است که اتفاقات سوء رخ میدهد و رانت
خواریهــا اتفــاق میافتــد ،بهطــوری که
بســیاری از اتفاقات و سوءاســتفادههایی
که در بانک ســرمایه افتاده بود در غیاب
شفافیت و نظارت بوده است.
وی افــزود :شــفافیت دارای دو رکــن

داخلی و خارجی است .شفافیت داخلی
مربــوط بــه ســاز و کارهای داخلــی نظیر
آییننامههــا و رویههــا و نظام حاکمیت
شــرکت اســت .بطــور مثــال ،تنظیــم
آییننامــه تنظیمــی مربــوط بــه حقوق
و مزایــای مدیــران شــرکتهای تابعــه
از طرف بازرســی کل کشــور مــورد تقدیر
واقع شد .نیکدل دومین رکن شفافیت را
اطالعرســانی در خصوص فعالیتهای
مؤسســه بــه ذینفعــان و افــکار عمومــی
عنــوان کرد و گفت :اگرچــه در دورههایی
در صنــدوق ذخیره فرهنگیــان در حوزه
اطالعرســانی ضعیــف عمــل شــده اما
تالش میکنیــم با تکتــک فرهنگیان و
بدنه آمــوزش و پرورش ارتباط تنگاتنگ
داشــته باشــیم .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
در شــرکتهای اقتصــادی و بنگاههــای
تجاری ،مسئولیت اصلی با هیأت مدیره
اســت و سهامدار هیچ مســئولیتی ندارد
تصریــح کــرد :هفــت شــرکت اقمــاری
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان  47درصد
سهام بانک سرمایه را دارند و اصالً خود
صندوق سهامدار بانک سرمایه نیست.
کل قیمت تمام شــده ســهام بانک 218
میلیــارد تومــان اســت در حالــی کــه در
طــول ایــن ســالها  167میلیاردتومــان
ســود دریافــت شــده اســت و اگــر ایــن
مبلــغ را از قیمت تمام شــده کســر کنیم
 51میلیــارد تومــان اختالفشــان اســت.
 51میلیــارد تومــان در مقابــل 5000
میلیارد تومان ارزش دفتری داراییهای
مؤسســه یــک درصــد بیشــتر نیســت.
بنابراین میخواستند بخاطر یک درصد
دارایــی صنــدوق در بانــک ســرمایه 99
درصد مابقی سرمایه آن را از بین ببرند.
مدیرعاملصندوقذخیرهفرهنگیان
یکــی دیگــر از دســتورکارهای مؤسســه را
اعتمادســازی عنــوان کرد و گفــت :برای
جلوگیــری از ادامــه بیاعتمــادی بــه
مؤسســه و اعتمادســازی در بیــن اعضا و

فرهنگیان ،در اســرع وقت سهمالشــرکه
بازنشســتگان را پرداخــت کردهایــم .هر
کســی وســط دوره انصــراف داده پولــش
را دادیــم حتــی هــر بازنشســتهای کــه به
مؤسســه مراجعه کرد و هنوز پروندهاش
تکمیــل نشــده بود پولــش را بــه صورت
علیالحســاب پرداخت کردیم تــا مبادا
خدشــهای به اعتماد معلمان نسبت به
صندوق وارد شود.
نیکــدل افــزود :در طــول ســه ســال
گذشــته هــر ســال حــدود  600میلیــارد
تومان بــه معلمان بازنشســته پرداخت
کردهایــم در صورتیکــه ورودی مؤسســه
از محــل واریــزی اعضــا ســالی حــدود
 220میلیــارد تومــان بــوده و پرداختــی
دولــت هــم در ایــن ســالها صفــر بوده
اســت .وی بــا اشــاره به برخــی تبلیغات
سنگین علیه صندوق ذخیره فرهنگیان
گفت :میگویند پول و سرمایه فرهنگیان
غــارت شــده اســت .اگــر اینطــور اســت
چطــور پــول فرهنگیــان بازنشســته را
بموقــع پرداخــت میکنیــم؟ باید دقت
کنیــم ورودی  220میلیــارد تومــان در
ســال از میــان اعضای جدیــد و خروجی
 600میلیــارد تومــان بــه بازنشســتگان
معادلــه نابرابری اســت .ضمــن این که
ما بــرای ســرمایهگذاریهایمان هم نیاز
بــه پــول داشــتیم و البته در همیــن دوره
توانســتیم  51درصد از سهام پتروشیمی
انــرژی ســپهر را خریــداری کنیــم کــه
بزرگترین سرمایهگذاری مؤسسه تاکنون
بوده اســت .این چه غارتی اســت که هم
پول معلم را بموقع و با ســود قابل قبول
میپــردازد و هــم ســرمایهگذاریهای
بزرگ بــرای آینــده میکنــد؟ او تصریح
کــرد :بایــد دقــت کنیــد مؤسســهای کــه
دچــار هجمه شــده و با این فشــار روبهرو
شــده بود اگر تیمینبود که دســت یاری
به هــم بدهند و کمــک کنند و فــداکاری
کنند ،نمیتوانستیم این هجمه را جمع

ایرنا

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره وامهای اعطایی این صندوق
گفــت :همانطور کــه وعــده داده بودیــم ،وام  ۲۰میلیــون تومانــی ازدواج به
فرزندان بازنشســتگان کشــوری با اولویت آنها که کمترین دریافتی و درآمد را
دارند انجام شد و اکنون در مرحله راستی آزمایی است تا عید فطر به حساب
هزار نفر از بازنشستگان کشــوری که فرزندشان در سال  ۹۷عقد کردهاند واریز
شــود .به گزارش ایسنا ،میعاد صالحی در حاشیه نشست شورای عالی رفاه و
تأمین اجتماعی با بیان اینکه  ۲۵اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان کشوری
بر اساس احکام جدید پرداخت شد گفت :معوقات فروردین ماه را نیز همراه
با حقوق اردیبهشــت واریز کردیم .وی افزود :حقوق بازنشســتگان با توجه به
همسانسازی نیز افزایش یافت که عالوه بر  ۴۴۰هزار تومان افزایش سنواتی
بود .مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره شفافسازی در صندوق
و برکناری یکی از مدیران هلدینگهای زیرمجموعه صندوق با حقوق بیش
از  ۳۰میلیون تومان گفت :شفافسازی را در پنج گام تعریف کرده بودیم که
گام اول را برداشتهایم و هفتههای آتی چهار گام دیگر را برمیداریم و به مردم
اعالم میکنیم.

وزیر کار خبرداد :برخورد قانونی با دوشغلهها در صورت بازگشت مجدد

ایرنا

آرامســتان ابن بابویه بهعنــوان دومین گورســتان بــزرگ تهران و
امامــزادهعبداهللازســال 75دســتخوشتغییروتحــوالتطرح
ساماندهیشدهاســت.آخرینطرحساماندهیاینآرامستانبه
حدودیکسالونیمگذشتهبرمیگرددکههنوزبهسرانجامنرسیده
واینآرامستانرابهمکانیرهاشدهتبدیلکردهاست.اجرایطرح
ساماندهی بدون توجه به توصیههای کارشناسان میراث فرهنگی
البتهاینطــرحراازهمانابتداباانتقاداتجــدیمواجهکردهبود.
تخریبقبور،تجاوزبهحریمقبرستانوازبینرفتنقبورتاریخی
چندصدسالهازمهمتریندغدغههایمنتقدانمحسوبمیشود.
شــورای شــهر تهران در این مدت پیگیریهــای زیادی برای
پیــــــگیری :ادامه اجرای طرح ســاماندهی انجام داده اســت ،اما ظاهراً
هنوز هم این مجموعه آنطور که باید نگهداری نمیشــود .حسن خلیل آبادی،
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه این دو
قبرستان ثبت ملی شده است ،به «ایران» میگوید :براین اساس هرگونه فعالیت
ســاخت و ســاز و تغییر کاربری در جداره و حتی شکل ظاهری باید تحت نظارت
میراث فرهنگی باشد .اما از طرفی متولی این دو قبرستان سازمان اوقاف است و
همینطــور بخشــی بــرای نگهــداری برعهــده شــهرداری گذاشــته شــده اســت.
متأســفانه این مدیریــت چند پارچه موجب شــده تا با ایــن مجموعه به صورت
ســلیقهای برخورد شود .میراث ،اوقاف و همینطور شهرداری هرکدام با رویکرد
مجــزا عمل میکننــد و بســتگان متوفیان و ســکنه اطراف گورســتان هم نظرات
متفاوتی دارند.
بــه گفتــه خلیــل آبــادی ،شــورای شــهر در ســال گذشــته
نتیـــــجـــه:
اختصاص حــدود  2میلیارد تومان برای ســاماندهی این دو
قبرســتان و همینطور آرامستان لهســتانی را تصویب کرد که معلوم نیست این
مبلغ تاکنون اختصاص یافته است یا نه! البته مشکالت مالی شهرداری تهران در
سال گذشته ،گزینه اختصاص این مبلغ را بعید نشان میدهد .طرح ساماندهی
از سوی سازمان اوقاف به میراث فرهنگی پیشنهاد داده شده که تنها بخشی از آن
مــورد موافقــت قــرار گرفته اســت .اگرچه هنوز میــراث نظر نهایی خــود را اعالم
نکــرده ،امــا تولیــت ایــن دو مجموعه به صــورت نامحســوس و بــدون نظارت و
تأییدیه میراث فرهنگی درحال اجرای عملیاتی به ســبک و ســیاق خود هستند.
براین اســاس طرح ســاماندهی هماکنون به طرحی بر ضد خودش تبدیل شده
است .خلیل آبادی اظهار امیدواری میکند شهرداری با اوقاف نشست مشترکی
ترتیب داده و به این شــرایط پایان دهد .هر چند متولیان اوقاف در ســال گذشــته
تأکید کردند که ما به هیچ قبر و مقبرهای در امامزاده عبداهلل جسارت نکردهایم
و این تعمیرات و مرمتها برای راحتی حال مردم و عبور و مرور آنها بوده است.
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کنیــم .واقعاً هیأت مدیرهای که در بانک
ســرمایه داریم یکی از شجاعترین هیأت
مدیرههای بانکی کشور هستند .آنها برای
معرفــی بدهکارهــا از جاهــای مختلــف
تحت فشــار بودند اما بــه وظیفه قانونی
و اخالقــی خود عمــل کردنــد .نیکدل با
اشــاره به فشــارهای بدهــکاران بانکی بر
مدیران مؤسســه و بانک ســرمایه گفت:
خیلیها خواستند با من جلسه بگذارند
و واسطههایی را فرستادند دفتر مؤسسه
اما من با هیچکدام مذاکره نکردم و گفتم
از بانک سرمایه تسهیالت دریافت کردید
به همان شعبه مراجعه کنید و بدهیتان
را بپردازید .وی افزود :من در یک نشست
بــه خبرنــگاران گفتم شــما کــه همه جا
بــه اختــاس از صنــدوق ذخیــره اشــاره
میکنیــد پس چــرا در گــزارش تحقیق و
تفحص یــک بار کلمه اختــاس نیامده
اســت؟ حتــی در جاهایی هم که مســأله
بانک ســرمایه مطــرح بود بهطــور عمد
به جــای آن صندوق ذخیــره فرهنگیان
را قــرار میدادنــد .مدیرعامــل صندوق
ذخیرهفرهنگیانتصریحکرد:فرهنگیان
ماهانــه پولی معادل یک پرس غذا را به
مؤسسه پرداخت میکنند .درست است
کــه جمــع آن طی ســنوات خدمت عدد

باالیی میشــود اما باید گفت این پول به
صورت یکجا در صندوق نبوده بلکه طی
 24سال واریز شده است ،با آن کار شده و
سودش توزیع شده است.
نیکــدل یکی دیگــر از اقدامات بســیار
مهم صندوق ذخیره فرهنگیان را بحث
بر سر محاسبه ارزش افزوده عنوان کرد و
گفت :شورای استراتژیک صندوق ذخیره
فرهنگیان بــه وزارتخانه نامه زده اســت.
بایــد راهکارهایــی قانونی برای محاســبه
ارزش افــزوده پیدا کنیــم .درحال حاضر
در صنــدوق راهــکار قانونــی بــرای توزیع
ارزش افــزوده وجــود نــدارد و فقط ســود
حســابداری را میتوانیــم توزیــع کنیــم.
برای توزیع ارزش افزوده مسائل حقوقی
زیــادی وجــود دارد امــا در حــال پیگیری
هســتیم .او افزود :ما پول فرهنگیان را در
بانــک نمیگذاریم کــه ارزش آن کاهش
پیــدا کنــد بلکــه بــه دارایــی تبدیل شــده
است که نمونه آن سرمایهگذاری عظیم
در صنعــت انــرژی و پتروشــیمی اســت
که ســودآوری آن در ســالهای آینده کام
فرهنگیان را شــیرین خواهد کرد .نیکدل
با درخواســت از بازنشســتهها برای ادامه
عضویــت در مؤسســه تصریــح کــرد :از
بازنشستهها میخواهم هنگام بازنشسته

شــدن ،پول شــان را از صنــدوق نگیرند و
نرونــد زیــرا از حاال بــه بعد هر ســال یک
پتروشــیمیافتتاح میشــود و پیشبینی
شــده که بــه قیمت ثابــت امروز در ســال
 1402ســود صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان
بــاالی  5700میلیارد تومــان خواهد بود.
وی افزود :در همین حال توصیه میکنم
هر فرهنگیکهعضومؤسسهنیستعضو
شود و اعضای فعلی سهم پرداختی یک
درصــد را حداقــل به ســه تا پنــج درصد
برســانند تــا هــم از ســهم کامــل دولــت
برخوردار شوند و هم میزان دریافتی آنها
در زمــان بازنشســتگی چشــمگیر باشــد.
او بــا اشــاره بــه هجمههایی کــه در زبان و
قلــم و اخیــراً برخــی ســریالها علیه این
مؤسســه جاری است ،گفت :به زبانهای
مختلف سعی میکنیم توضیح دهیم تا
اعتمادهــا را بیهوده از بیــن نبرند .از بین
بردن اعتماد آن هم بر اســاس تصورات
خطــا و بدون گوش کــردن به توضیحات
و دستمایه برخی اغراض سیاسی شدن،
آفــت فسادســتیزی اســت .دروغ ،خــود
بزرگترین فســاد اســت .اعتمادســوزی
فســاد است .ضایع کردن زحمت کسانی
که واقعاً خدمت میکنند ،فســاد اســت.
بیمــدرک و ســند حــرف زدن و تحقیــر
زحمتکشــان فســاد اســت .در کنــار همه
اینها ،دزدی هم فساد است و باید برخورد
شــود .اما یک جایــی باید در کنــار گرفتن
دزدها ،ســراغ دروغگوها هم رفت .سراغ
کســانی که اعتمادها را از بیــن میبرند و
بستر اصلی رشد و توسعه را میسوزانند.
از همه خواهش میکنم هرکس ســؤال و
ابهامــی درباره عملکــرد صنــدوق دارد،
تحقیــق کنــد .خــود مــا و مدیرانمــان در
خدمت همه اهالی رسانه و پرسشگران و
هرگونهپرسشگریهستیم.متقابالًانتظار
داریم کــه در قضاوتها و نظــر دادنها و
نوشــتنها و گفتنهــا و فیلم ســاختنها،
تقوا را هم در نظر بگیرند.

