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بطحایی  :کلیات الیحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون تخصصی دولت تصویب شد

گزارش «ایران» از نحوه هزینه کرد کمک های جمع آوری شده سلبریتیها در زلزله کرمانشاه

ماجرای احضار دو سلبریتی

عکس :ایسنا

گروهاجتماعی-زلزله که آمد خیلیها
بــه همــراه مســئوالن دولــت و نهادهای
مختلف دســت بهکار شدند و کمکهای
نقــدی و مالی خــود را روانه مناطق زلزله
زده کرمانشــاه کردنــد .در این بین برخی
از ســلبریتیها بخصــوص هنرمنــدان،
ورزشــکاران و فعــاالن اجتماعــی بــرای
جمــعآوری کمکهــای مردمی شــماره
حســابهایی دادند و مردم هم بهخاطر
اسم وشــهرت اجتماعیشان کمکهای
نقــدی و غیرنقــدی خــود را بــه حســابی
کــه اعــام کــرده بودنــد واریــز کردند.این
اشــخاص افــرادی همچــون علــی دایــی
فوتبالیست سرشناس کشور ،صادق زیبا
کالم اســتاد تمام دانشــگاه تهران و نیکی
کریمــی بازیگر ســینما و نرگس کلباســی
فعــال اجتماعی بودنــد  .در آن زمان این
افرادتوانستندمبالغقابلتوجهوهنگفتی
را جمع کنند تا جایی که صادق زیبا کالم
اعالم کــرد با پولهــای جمعآوری شــده
میخواهد «دهکده امید» را در کرمانشاه
بســازد و او چنــد بــاری برای بررســی این
موضــوع بــه کرمانشــاه ســفر کــرد .علــی
دایــی هــم همــان روزهــای اول زلزلــه به
کرمانشاه رفت و در آنجا تأکید کرد که کار
خانهسازی را در روســتاهای محروم آغاز
میکنــد .نرگس کلباســی هــم به منطقه
رفت و از همان ماههای اول کار ساخت و

ساز را برای اسکان زلزلهزدگان آغاز کرد .او
در حساب کاربری توئیتری خود نوشت :از
من هم سؤال کردند خوشبختانه مدارک
حســابداری را کــه از روز اول ثبــت کــرده
بودیم بردیم و از ما تشکر کردند.
بــا ایــن همــه امــا و اگرهای بســیاری
دربــاره میــزان و چگونگــی هزینهکــرد
پولهــای جمــعآوری شــده مطــرح
شــد و همیــن مســأله ســؤاالتی را بــرای
افکارعمومی ایجاد کرد تا اینکه طی اواخر
هفته گذشــته برای برخی از ســلبریتیها
احضاریههایــی صــادر شــد .در ایــن
احضاریهها خطــاب به صــادق زیباکالم
و علــی دایــی آمــده اســت :در اجــرای
دســتورات بازپرس محترم شعبه ششم
دادســرای ناحیه 36تهران مقرر گردیده
جهــت ادای پارهای توضیحــات پیرامون
کهای مردمی برای
نحوه جمعآوری کم 
زلزلهزدگان کرمانشــاه در تاریخ مذکور به
همــراه اســناد و مــدارک مربوطــه به این
مرکزمراجعهکنید.
 11 ëëمیلیارد تومان کمک هــای مردمی را
جمعآوریکردم
در این خصوص علی دایی در صفحه
اینستاگرامش نوشت :آخر و عاقبت یازده
مــاه تــاش شــبانه روزی برای ســاخت و
ســاز خانههای مردم زلزلهزده کرمانشــاه
احضــار به آگاهی اســت .بهخاطر وظیفه

انســانی و اخالقــی از روز زلزلــه شــروع
کردم به کمکرســانی ،یک بار دادسرای
اصفهان و بعد دادســرای مشهد حسابم
را بســت .ســپس مقامــات رســمی و
غیررســمی بــا کمتریــن تحقیق شــایعه
پراکنی کردند و بیشــتر توان فکری و مالی
من ،صرف پاســخگویی به مراجع شد .از
روز اول در ایــن صفحــه ،تمامــی مراحل
کمکرســانی را قدم به قدم نشــان دادم
و االن هم معلوم نیســت اصالً شاکی چه
کسی است چون مردم که همیشه به من
محبتداشتند.باپیشرفتهترینتکنولوژی
و بهتریــن نــوع مصالــح ،خانهســازی را
شروع کردم و ادامه میدهم چون اعتقاد
دارم باید کار را اصولی انجام داد.
او در ایــن بــاره تأکید کــرد :کمکهای
نقــدی شــما عزیــزان همراه ســود تعلق
گرفته مبلغ یازده میلیارد و صد و بیست
و ســه میلیــون تومــان بــوده کــه محــل
هزینهکــرد ریــال بــه ریــال این پــول تا به
االن ،در دو جلــد زونکن به همراه تمامی
مــدارک ارائه شــد .هرگــز مایل بــه طرح
ایــن موضــوع نبودم امــا در ایــن راه بارها
از حســاب شــخصی خودم برای تســریع
کار ســاخت و ســاز هزینــه کــردم و امــروز
میبینیم که سرانجام تالشهایمان برگه
احضاریه بوده است .اما باالترین محکمه
و بهترین قاضی مردم هستند.

 ëëتوضیــح پلیس در مــورد احضار علی
دایی و صادق زیباکالم به آگاهی
ســردار محمدرضــا مقیمــی رئیس
پلیــس آگاهی ناجــا نیز دربــاره تصاویر
منتشــر شــده از احضارنامــه برخــی
ســلبریتیهایی که اقــدام به جمعآوری
کمکهای مردمی برای زلزله کرمانشاه
کــرده بودند ،گفت :پلیــس آگاهی ناجا
ضابــط قــوه قضائیــه اســت و وظیفــه
اجرای دستورات قضایی را دارد.
وی بــا اشــاره بــه زلزلــه کرمانشــاه
اظهــار کــرد :زمانــی کــه کمکهــای
مردمــی بــرای هموطنــان زلزلــهزده

جمــع میشــد ،ابتــدا ســازماندهی
مشــخصی بــرای آن وجود نداشــت و
افراد مختلفی زحمت کشــیده و اقدام
به جمعآوری کمــک کردند .االن الزم
اســت بدانیــم کــه ایــن کمکهــا چــه
میزان است و کجا اتفاق میافتد.
مقیمی با بیــان اینکه «دعــوت افراد
مختلــف بــه پلیس آگاهــی بــرای انجام
مصاحبه در این خصوص بوده اســت»،
بــه ایســنا گفـــت :افــرادی کــه بــه پلیس
آگاهی دعوت شدند ،نه بهعنوان مجرم و
متهم ،بلکه بهعنوان مطلع دعوت و این
دعوتنامه برای خیلیها صادر شد و آنها

هم آمدند و صحبت کردند و توضیحاتی
را ارائه کردند؛ البته برخی هم نیامدند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با تأکید بر
اینکه «به هیچ عنــوان بحث مجرمیت
و بازداشــت این افراد مطرح نیســت»،
خاطرنشــان کــرد :ایــن افــراد بــا حکــم
قضایــی دعــوت شــدند و قاضــی از مــا
خواســته بود از ایــن افراد دعوت کنیم و
ما هم ایــن کار را انجام دادیم .در مورد
چند نفــری هم مــا قبالً چندبــار رفتیم
و جوابــی ندادنــد و مأموران مــا مجبور
شــدند بــرای اجــرای دســتور قضایــی
احضاریه را الصاق کنند.

عکس :مهر

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :طــرح
رتبهبنــدی معلمــان همســو بــا ارتقــای
شایســتگیهای نیــروی انســانی ،نظــام
پرداختهــا و انگیــزش آنهــا را نیــز ارتقــا
میبخشــد که کلیات الیحه آن در کار گروه
یکی از کمیسیونهای تخصصی دولت به
تصویبرسیدهاست.سیدمحمدبطحایی
دیروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز
جمعهتهرانضمنتبریکسالتحصیلی

جدیــد بــه دانشآمــوزان ،خانوادههــا و
فرهنگیان و همچنین تبریک هفته نیروی
انتظامــی ،اظهــار کــرد :وزارت آمــوزش
و پــرورش در ســال تحصیلــی گذشــته،
برنامههای خود را برگرفته از سیاستها و
راهکارهایسندتحولبنیادینکهنقشهراه
آموزش و پرورش برای پیشرفت و توسعه
است در دو مسیر و از دو منظر طراحی و به
اجرادرآورد.دراینراستامهمترینبرنامه،

حرکت جدی به ســمت مدرســه محوری
و کانونیت بخشــیدن به مدرسه است زیرا
مدرســه مهمتریــن رکن تعلیــم و تربیت
و کانــون اصلــی آمــوزش و پرورش اســت.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد :مدرسه
بهعنوان کانون تربیتی محله باید با محیط
بیرونــی و محلــه خــودش تعامــل مؤثر و
مستمر داشــته باشــد و برنامههایی که در
این راستا به اجرا در آمده است تالش دارد

نقش و جایگاه مدرســه را بر اســاس ســند
تحــول بنیادین به جایگاه تصمیمســازی
و تصمیمگیــری شایســته خــود نزدیــک
کنــد .وی با بیان اینکــه رویکــرد دوم که به
موازات مسیر اول و البته با اهمیت باالتری
از مســیر اول نســبت بــه تحــول در روش و
مدیریت آموزش و پرورش دنبال میشود،
تحول در محتوا و متن برنامههای درسی،
آموزشی و پرورشی است ،افزود :مهمترین

برنامهای که در این راستا اولویت پیدا کرد،
گسترش مهارت آموزی در مدارس است.
بطحایــی اضافه کــرد :دانشآمــوزان باید
مهارتهایی را که بر اســاس الگوی زندگی
ایرانــی و اســامی طراحــی میشــود و بــه
اجرا درمیآید ،فرا گیرند؛ بویژه در شــرایط
امــروزی در حوزههــای فــردی و اجتماعی
آنها نیاز دارند که بتوانند راه و رسم زندگی
را بیشتر تمرین کنند مواردی چون احترام

بــه بزرگتــر ،کارآفرینــی ،دشــمن شناســی
و دشــمن ســتیزی ،همراهــی و همــکاری
اجتماعیبرایتعالیجامعهودههاهدف
ارزشــی دیگــر از مواردی اســت کــه باید در
مدرســه و برنامههــای آمــوزش و پرورش
توسط دانشآموزان تمرین شود و از اینرو
گسترش برنامههای پرورشی و سهم آن در
مدرســه از اولویتهای تحــول در محتوای
برنامههای درسی و آموزشی است.

مسجدجامعی پیشنهاد داد

تبدیل عمارت کاله فرنگی به موزه
نیروی انتظامی

عضو شورای شهر تهران در تهرانگردی دیروز به مناسبت
روز تهران پیشــنهاد داد کــه عمارت کاله فرنگی در داخل
خبـــــر آگاهی شاپور به موزه نیروی انتظامی تبدیل شود.
بهگزارش ایسنا ،احمد مسجدجامعی دیروز به همراه تیم تهرانگردان و در حالی
که در این بازدید محمدعلی افشــانی شــهردار تهران و محمدجواد حقشــناس
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز حضور داشتند ،به قدمت تاریخی
شهرستان ری اشاره کرد و گفت :یکی از جاذبههای میراثی ری ،کارخانه سیمان
اســت که این کارخانه توسط آلمانیها ساخته شده و هنوز تجهیزات قدیمی در
این کارخانه موجود است؛ به گونهای که تجهیزاتی که متعلق به شرکت زیمنس
اســت را خود شــرکت آلمانی ندارد و حاضر اســت بــرای انتقال ایــن تجهیزات
قدیمی به آلمان و جایگزینی تجهیزات جدید اقدام کند.
وی بــا بیــان اینکه در دورهای کــه آقای جهانگیــری وزیر صنایع بــود ،کمیته
فرهنگ و صنعت تشــکیل شــد و جلســات آن نیز برای پیگیری موضوعات
مختلف انجام شــد ،گفت :کارخانه ســیمان ایران اولین کارخانه سیمان این
سوی کره زمین بود و سند و طرحهای زیادی دارد اما در اجرا دچار اختالفاتی
شــدیم کــه بایــد این مهــم تعییــن تکلیــف شــود.کارخانه ســیمان میتواند
به منشــأ توســعه در جنــوب تهران تبدیل شــود ،البته بایــد برنامهریزیهای
دقیقی در این راستا صورت گیرد.
مسجد جامعی در ادامه به منطقه  12رفت و با اشاره به باقیماندههای دروازه
محمدی یا دروازه نو گفت :هنوز باقیماندههای این دروازه وجود دارد و باید با
تملک زمینهای اطراف و بازسازی اصولی ،این مهم بازسازی شود.
عضو شــورای شــهر تهــران در ادامــه با حضــور در آگاهی شــاپور بــا انتقاد از
روند مرمت عمارت کاله فرنگی که در داخل آگاهی شــاپور قرار دارد ،گفت:
ایــن عمارت در دل آگاهی شــاپور قرار دارد و خود مســئوالن بازســازی آن را
برعهده گرفتند اما الزم است که سازمان میراث فرهنگی با کمک شهرداری
تهران این مهم را اصولی و بر اساس ضوابط میراثی انجام دهند.
در تهرانگــردی دیــروز شــهردار تهــران با حضــور در بلوار قیصــر امینپور در
منطقــه  2گفــت :قیصر امینپور شــاعر ایران و انقالب بــود و به همین دلیل
باید توجه ویژهای به وی شود.
افشانی تأکید کرد :هنگامی که شنیدم میدان قیصر امینپور تبدیل به بلوار شده
است شبانه با ماشین شخصیام به اینجا آمده و همان لحظه تصمیم گرفتم که
این بلوار را که بهنام بلوار شهرداری نام گرفته بود بهنام قیصر امینپور کنیم ،به
همین دلیل الیحهای با قید دوفوریت به شورای شهر آمد تا بلوار شهرداری که از
بلوار دریا تا یادگار امام است بهنام قیصر امینپور تغییر نام دهد.

