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رتبه بندی معلمان در بودجه سال آینده

وزیــر آموزش و پرورش اعالم کــرد :در بودجه  ۹۸پیشبینیهایی
بــرای رتبهبنــدی معلمــان در نظر گرفته شــده اســت .به گزارش
خبرگــزاری صداوســیما؛ ســیدمحمد بطحایــی در حاشــیه جلســه
هیــأت دولت در جمع خبرنگاران گفت :نظام رتبهبندی معلمان
در حال پیشــرفت کار اســت و در بودجــه  ۹۸پیشبینیهایی برای
این رتبهبندی در نظر گرفته شــده اســت و منتظریم الیحه بودجه
بــه مجلــس ارائــه شــود تــا تکلیف طــرح رتبهبنــدی معلمــان نیز
مشــخص شود .وزیر آموزش و پرورش افزود :پیشنهادی که درباره
رتبهبنــدی معلمان در کمیســیون اجتماعی دولت ارائه شــده بود
به تصویب رســید و در دســتور کار دولت قرار دارد و تالش میکنم

که در هفته آینده در جلسه هیأت دولت مطرح و بررسی شود.
وی گفت :بررســی الیحه رتبهبندی معلمــان بهدلیل توجه دولت به
تنظیــم بودجه  ۹۸بــه تأخیر افتاد و انشــاءاهلل در جلســات آینده در
جلســه هیأت دولت بررسی میشود .بطحایی در پاسخ به این سؤال
کــه با اجرای طــرح رتبهبندی چنــد درصد حقوق معلمــان افزایش
مییابد ،افزود :همانطور که پیش از این نیز گفته شــده اســت هدف
اجرای طرح رتبهبندی معلمان افزایش حقوق نیســت بلکه ارتقای
شایستگیها و توانمندیهای معلمان است .وی گفت :یکی از تبعات
اجرای طرح رتبهبندی معلمان آن است که با اجرای این طرح نظام
پرداخت معلمان نیز متفاوت خواهد شد.

واریز «وام ضروری»  ۵میلیونی بازنشستگان کشوری به حسابها

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری اعالم کرد :نوبت ســوم وام
ضروری بازنشســتگان و وظیفهبگیــران در آذرماه
جــاری بــه مبلــغ  ۵میلیــون تومــان بــه حســاب
حقوقــی آنــان واریز شــد .به گــزارش ایســنا ،زهرا
زادهغــام اظهار کرد :با همــکاری بانک صادرات
ایران و طبق نوبتبندی اعالم شده ،وام ضروری
مرحله ســوم متقاضیان واجد شــرایط به حساب
حقوقــی آنها واریز شــده اســت .زادهغــام با بیان
اینکــه مرحلــه چهــارم وام ضروری بازنشســتگان

قرار است در دی ماه امسال پرداخت شود ،یادآور
شد :واجدین شــرایط به ترتیب اولویت «کمترین
مجمــوع وام دریافتــی» و «کمتریــن حقــوق
دریافتــی» نوبتبنــدی شــده و با توجه به ســقف
اعتبــار تخصیصی توســط بانک عامــل بهصورت
ماهانه وام ضروری آنان پرداخت میشود.
وی اظهار کرد :امسال برای پرداخت وام ضروری
بــه  ۴۰۰هــزار نفــر از بازنشســتگان کشــوری مبلــغ
 ۲۰۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار تخصیــص داده
شدهاست.

گزارش «ایران» از حضور روحانی در دانشگاه های کشور در  6سال

روحانی صدای نقد دانشجویان را هر سال می شنود
هدی هاشمی
خبرنگار

نقددلسوزانه
به نفع آینده کشور
خواهد بود

ششمین حضور روحانی در 16
دانشگاه علوم
پزشکی سمنان دانشــگاه و دومیــن حضورش
در کســوت رئیــس دولــت
دوازدهــم در دانشــگاه علــوم
پزشــکی ســمنان بود .روحانی
در این مراسم در واکنش به سخنان مطرح شده از
ســوی نمایندگان و قشرهای مختلف دانشجویی و
تشــکلهای دانشجویی ،گفت :چه زمانی ما چنین
فضایی داشــتیم کــه دانشــجوی عزیز ما بــا آزادی
کامــل و با لحن دلخواه خود دولت را نقد کند .نقد
حتماً حق شماســت و نقد دلســوزانه و درســت به
نفع آینده کشور خواهد بود.
رئیسجمهوریباتأکیدبراینکهمنامروزاینجاهستم
تا سخنان شما دانشجویان را بشنوم ،گفت :این جمع
برای این بود که شما آزادانه مطالب خود را بیان کنید
و من هم خواستههای شما را بشنوم .نمیگوییم همه
مشــکالت حل شــده و دولت در همــه زمینهها موفق
بوده اســت .روحانی خطاب به دانشجویان تأکید کرد:
شــما البتــه باید دولــت و قــدرت را در کشــور نقد کنید
زیرا قدرت اگر نقد نشــود ،فسادآفرین است .همه باید
انتقاد و نقد را بپذیریم .رئیس جمهوری در عین حال
تصریح کرد :بهتر است نقدتان بدون پیشنهاد نباشد.
راهحلپیشنهادبدهید.
شــما دانشــجو هســتید و اینجا مرکز تحقیقات و علم
اســت .در انتقــاد از مشــکالت اقتصــادی کــه مطــرح
میکنیــد راهحل هم ارائــه دهید .رئیــس جمهوری با
بیان اینکه ما به دنبال شفافیت بودهایم ،اظهار داشت:
فضایمجازیدراختیارمردم،نتیجهایستادگیدولت
برشفافیتاست.
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خــود تأکید کرد:
قانون اساسی دستاورد بزرگ انقالب است ،اگر به همه
آن عمل شــود ،مشــکالت هــم حل میشــود و رئیس
جمهــوری باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساســی
تذکردهد.
روحانی تأکید کرد :برای ما هیچ بنبستی وجود ندارد،
قانون اساسی برای ما راه را گشوده است .من نقد شما
را دنبال خواهم کرد شما هم به تذکر خود ادامه دهید
و مطمئنــاً با وحــدت ،اتحاد و یگانگی قطعــاً امریکا را
شکستخواهیمداد.

دانشگاه خانه احزاب نیست
دانشگاه
شهید بهشتی

 6ماهی از انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم نگذشته
بودکهروحانیتصمیمگرفت 16آذررادرکناردانشجویان
دانشگاهشهیدبهشتیباشد.مراسمیکهالبتهحاشیههای
بسیاری هم داشــت و رئیس جمهوری به سؤاالت کتبی
دانشجویانکهازسویمجریاعالممیشدپاسخمیداد.

روحانــی در ایــن دیدار بــا تأکید بــر اینکه دانشــگاه خانه
احزاب نیســت ،اما کارگاه سیاست اســت ،اظهار داشت:
سیاســت نه به معنای رقابت در به دست آوردن قدرت،
بلکه به همان مفهوم مرسوم فرهنگ اسالمی ایرانی ما،
که سیاست به معنای تدبیر منزل و حکمت عملی بود،

دانشگاه میتواند در جامعه و حکومت تأثیرگذار باشد
دانشگاه علوم
پزشکی ایران

دومیــن حضــور روحانــی در  16آذر در دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایران بود .این مراســم هم با پرســش و پاســخ
تشکلهایدانشجوییهمراهبود.تأکیدرئیسجمهوری
در دومین  16آذری که در دانشــگاه حضور داشــت روی
فعالیتهای دانشجویی و تشــکلهای دانشجویی بود:
دانشــجو باید بداند عضــو این جامعه اســت؛ از محیط
اجتماعــی داخلــی و خارجــی تأثیرپذیــر اســت و اتفاقاً

دانشجو و دانشگاه باید نقاد باشد
دانشگاه
صنعتی شریف

دانشــگاه صنعتــی شــریف ســومین مقصــد رئیــس
جمهــوری در  16آذر ســال  94بــود .در ایــن مراســم
رئیس جمهوری تأکید کرد :اگر دانشــگاه تغییر نکند
ایــن دولــت باشــد یــا آن دولــت .البته نظرمــن این
اســت که شاید اشــتباه کنم همه آن چیزی که به من
گفته میشــود و خــودم هم همیــن را حس میکنم

آخرین  16آذر روحانی در دولت یازدهم در دانشــگاه
تهــران رقم خورد .روحانی در این مراســم ســخنرانی
ویــژهای بــرای دانشــجویان کــرد او از دانشــگاه منتقد
گفت :دانشــگاه هم باید نقاد باشــد ،بایــد از ما انتقاد
کنید ،از رئیس جمهور انتقاد کنید ،البته با بیان احسن،
همــان طور کــه قرآن میگوید ،با بهتریــن بیان انتقاد

بفرماییــد .از بقیه قوا هــم از نظر من انتقاد کنید .نقد
حق شماســت ،دانشجو باید نقاد باشد ،من هم حال
و هوای دانشجویی را میدانم .به هر حال من هم یک
دورهای دانشــجو بودهام و میدانم ،دوره بسیار خوبی
اســت ،واقعاً ،یکی از ویژگیهای آن هم همین است.
بیــان کردن و نقد کردن .از آن طرف هم به ما راه حل

بدهیــد و بــه ما کمک کنیــد .خواهش من این اســت.
وحدت و اتحاد؛ اشــکال ندارد نظرات مختلف داشته
باشــیم ،لحنها را کمــی آرامتــر و اخالقیتر کنیم؛ در
عین حال دولت را نقد کنید ،شــخص رئیس جمهور
را هم نقد کنید ،هیچ اشــکال نــدارد ،باید هم این کار
بشود .بدون نقد ،پیش نمیرویم.

تشــکلی را به عنوان مخالف دولــت نمیدانیم ،البته
برخیانتقادبیشتریمیکنندونحوهبیانشانمتفاوت
است ،اما همیشــه همه آنها نیز برای ما محترم بوده
و هســتند .همه دانشــگاهها باید دارای استقالل کافی
باشند ،امروز متأســفانه دانشگاهها از کمبود استقالل
گله میکنند ،در حالی که شعار ما در انقالب اسالمی،
اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی بود ،امــا اکنون

دانشــگاه ما هم از اســتقالل و هم آزادی گلــه دارد .در
حالــی که انقالب توســط مــردم و دانشــگاهها به ثمر
نشســت و دانشجویان در این راستا سینه سپر کردند و
از آغاز نهضت اسالمی ،دانشگاهها و روحانیت و اقشار
مختلــف مردم همه کنــار هم و یکصــدا انقالبی را به
ثمر رساندند که نتیجه آن استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی بود و قطعاً این مسیر را ادامه خواهیم داد.

هیچ تشکلی را به عنوان مخالف دولت نمیدانیم
دانشگاهسیستان
و بلوچستان

آینده وضع آب در کشــور ،وضع محیط زیست در کشور،
وضــع انــرژی در کشــور ،یا در بخــش نرمافــزاری ،وضع
فرهنگ در کشــور ،وضع آسیبهای اجتماعی در کشور
بیتفاوت باشــد؟ مگر شــدنی اســت؟ مگر میشــود ما
در یک جامعهای زندگی کنیم و نســبت به مســائلی که
سرنوشت خودمان ،خانوادهمان ،ملتمان ،جامعهمان،
منطقهمان را تحت تأثیر میگذارد بیتفاوت باشیم؟

که فضای دانشــگاه ســال  94نســبت بــه  92زمین تا
آسمان فرق کرده است ،ممکن است هنوز هم فضا
امنیتی باشد و من نمیپسندم.
مــا فضای امن میخواهیم نه فضــای امنیتی.من از
شــما میپرســم ســال  91 ،90و  92شــما برای  16آذر
به این راحتی میتوانســتید اجتماع داشــته باشــید.

دولت را نقد کنید
دانشگاه تهران

دانشگاه جایگاه و قدرتی است که میتواند تأثیرگذار در
جامعه ،در حکومت و در اداره کشور باشد .مگر میشود
دانشــجویی در دانشــگاهی درس بخواند و فقط به فکر
واحد باشد؟ واحدهایی که گذرانده و واحدهایی که باید
بگذرانــد .مدرکی کــه باید بگیرد .میشــود دانشــجویی
در دانشــگاه باشد و نســبت به مسائل مهم جامعهاش
بیتفاوت باشــد؟ میشود دانشجوی کشور ما نسبت به

یعنی سیاست به مفهوم بهتر اداره کردن کشور است .هر
کجا دانشجو ببیند حرکتی در این کشور اعم از دولت یا هر
نهاد دیگری از مســیر عقالنیت ،خردورزی و منافع ملی
فاصله میگیرد ،صدای رسای دانشجو برای جلوگیری از
انحرافبلندخواهدبود.

حــاال اآلن ســال  93و  94همه دنبال  16آذر هســتند.
یک زمانی بود کســی جــرأت نمیکرد بگوید جنبش
دانشــجویی از ایــن کلمــه میترســیدند .دانشــجو و
دانشــگاه بایــد نقاد باشــد .البته انتقاد دلســوزانه کار
دانشجو ودانشــگاه است و ما باید از نقد دانشجویان
استقبال کنیم.

ســال  96انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار
شــد و حســن روحانی با رأی باالی مــردم بر صندلی
پاســتور تکیــه زد .او  16آذر همان ســال یک دانشــگاه
استانی را برای سخنرانی روز دانشجو انتخاب کرد .این
پنجمین  16آذری بود که روحانی در دانشــگاه حاضر
میشــد و بــا دانشــجویان ســخن میگفــت .روحانی
در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اعالم کــرد :هیچ

 ۱۵۰۰صندلی خالی در مدارس تیزهوشان

رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان آمــوزش و
پرورش از حدود هزار و  ۵۰۰صندلی خالی در مدارس تیزهوشــان
خبر داد .فاطمه مهاجرانی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما،
گفت :در برخی از مدارس تیزهوشــان ،تعــداد صندلیهای خالی
بسیار زیاد است.
وی افــزود :در ســالهای گذشــته اســتعدادهای درخشــان در هــر
منطقه مشــخص و ســهمیه دانشآموز هر اســتان تعیین میشد؛
امــا امســال بهدلیل تغییراتی کــه در آزمون ورودی اســتعدادهای
درخشــان انجام شــد ســهمیه مناسب هر مدرســه مشخص نشد.
مهاجرانــی گفــت :آزمونهــای ورودی مــدارس اســتعدادهای
درخشــان نمیتوانند در انتها در شناسایی دانشآموزان تیزهوش
واقعــی مؤثر واقع شــوند و نمیتــوان با یک آزمون اســتعدادهای
برتــر را شناســایی کرد .وی با تأکید بر اینکــه انتخاب دانشآموزان
تیزهــوش بایــد در یــک فرآینــد و از دوران ابتدایــی شــکل بگیــرد،
افزود:آزمونهای ورودی که چه درقبل و چه امسال برگزار شدند،
معایــب خاص خود را داشــتند .مهاجرانی گفــت :در حال تدوین
شــیوه جدیــد از انتخــاب دانشآمــوزان نخبــه بــا کمــک اســتادان
دانشــگاهها هســتیم تا بتوانیم این نواقص را برطرف کنیم .رئیس
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دانشــگاه و دانشــجو در دهههــای اخیــر روزهای پر فراز و نشــیبی
را پشــت سر گذاشته اســت از ســرخوردگی جنبش دانشجویی در
دوره مهرورزی تا نشــانههای پویایی فعالیت دانشجویی در دوره
اعتــدال .بــا این همه دانشــجویان و دانشــگاهیان در هر دولتی به
شیوه خاص مورد توجه قرار میگرفتند.
برخی از رؤســای جمهــور دانشــگاه را پایگاه ملت میدانســتند و
بــر این اعتقــاد بودند که دانشــگاهیان باید برای مشــکالت مردم
تصمیمگیــری کننــد و برخــی دیگــر هــم اعتقــادی بــه فعالیــت
دانشجویی نداشتند.
در ایــن میــان دولــت اعتدال بود کــه با آمدنش جان تــازهای به

دانشجویان بخشید و فضای امنیتی دانشگاه را به محیط نقادی
و پرسشگری تبدیل کرد.
مخاطــب اصلــی دولت از همان روزهای اول انتخابات ریاســت
جمهوری دانشــگاه و دانشگاهیان بودند .روحانی آموزش عالی
و دانشــگاه ها را مهمترین رکن توسعه ســرمایه انسانی دانست
و البتــه بعــد از انتخابات هــم بارها و بارها به دانشــگاه رفت و از
نزدیک با دانشجویان سخن گفت.
رئیــس جمهــوری در ســخنرانیهای  16آذر خود تنهــا به علم
و الزامــات کار دانشــگاهی نپرداخــت .او با دانشــجویان ،هم از
معضالتی گفت که دولت از ابتدای فعالیت خود با آن دســت
بــه گریبان بوده ،هم از تالشها برای ایجــاد محیط امن و آزاد
رشد علمی و هم از میان دانشجویان ،منتقدان و تخریبگران را
مخاطب خود قرار داد.

مرکــز ملــی پرورش اســتعدادهای درخشــان افــزود :متأســفانه با
روش فعلــی انتخاب دانشآمــوزان نخبه اگر مثــاً دو دانشآموز
تیزهــوش در یک روســتا شناســایی بشــوند بــرای آنان هیــچ کاری
نمیتوان انجام داد و باید به سمت آموزشهای منعطف حرکت
کنیــم .وی از حضــور نیافتــن تیــم دانشآمــوزی ایــران در المپیاد
جهانی فیزیک  ۲۰۱۹خبر داد و افزود :رژیم غاصب صهیونیســتی
ســال آینــده میزبان ایــن المپیاد اســت و ایران هیــچ تیمی به این
المپیاد اعزام نخواهد کرد.

هشداربهزیستیبهمهدهایکودکغیرمجاز
مدیــرکل امــور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی با
بیان اینکه مراکز دارای مجوز از بهزیســتی ،تحت نظارت
مستقیم این ســازمان هستند به خانوادهها هشدار داد تا
از نگهداری کودکانشــان در مراکــزی غیر از مهدکودکها
خــودداری کننــد و گفــت :این مراکــز غیر قانونــی عمدتاً
کــودک را از صبــح تــا شــب نگهــداری میکننــد ایــن
درحالیســت که مهد کودک به جایی اطالق میشــود که
حتماً تابلو مشــخص ،آرم سازمان بهزیستی ،کد شناسه
و سامانه شکایات با شماره  ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳را در معرض
دید قرار داده است .به گزارش ایسنا  ،محمد نفریه با بیان
اینکه اکثر مراکز متخلفی که از ســوی ســازمان بهزیستی
تعطیــل میشــوند مجــوز بــرای فعالیت دیگــری غیر از
مهدکــودک دارنــد ،گفت :بــرای مثــال مجوز ایــن مراکز
مربوط به آموزش صنایع دســتی ،زبان آمــوزی ،ورزش،
خانــه خالقیــت و ...اســت کــه به شــکل غیــر قانونــی کار
مهدکودکها را انجام میدهند .این مراکز عمدتاً فضایی
را تهیه میکنند و به شکل غیر قانونی اقدام به نگهداری
کودکان در زمان طوالنی و بدون مجوز سازمان بهزیستی

میکنند .وی با بیان اینکه اکثر مراکز متخلفی که از سوی
سازمان بهزیستی تعطیل میشوند مجوز برای فعالیت
دیگری غیــر از مهدکودک دارند ،گفت :برای مثال مجوز
این مراکز مربوط به آموزش صنایع دستی ،زبان آموزی،
ورزش ،خانه خالقیت و ...اســت که به شکل غیر قانونی
کار مهدکودکهــا را انجــام میدهنــد .ایــن مراکز عمدتاً
فضایی را تهیه میکنند و به شــکل غیــر قانونی اقدام به
نگهداری کودکان در زمان طوالنی و بدون مجوز سازمان
بهزیستیمیکنند.
وی بــا بیان اینکــه مراکز دارای مجوز از بهزیســتی ،تحت
نظــارت مســتقیم ایــن ســازمان هســتند بــه خانوادههــا
هشــدار داد تــا از نگهــداری کودکانشــان در مراکــزی غیر
از مهدکودکهــا خــودداری کننــد و گفــت :ایــن مراکــز
غیــر قانونــی عمدتاً کــودک را از صبح تا شــب نگهداری
میکنند .این درحالیست که مهد کودک به جایی اطالق
میشود که حتما تابلو مشخص ،آرم سازمان بهزیستی،
کد شناسه و سامانه شــکایات با شماره  ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳را
در معرض دید قرار داده است.

کاهش طالق برنامه می خواهد

شــاید بارهــا از موضــوع طالق نوشــتهام و ســخن گفتهام؛
ولــی هر بــار موضوعی جدید پدیدار میشــود کــه در قبال
یادداشت
مســئولیت نمایندگــیام بایــد بــا مــردم ســخن بگویــم تا
بــا شــکلگیری جبهــه بزرگــی از هماندیشــان حــوزه
اجتماعــی بتوانیــم از مرحلــه بحــران عبــور کنیــم .آنچــه
مبرهــن اســت قوانیــن ،دســتورالعملها و آییــن نامههــا
پروانه مافی نتوانســتهاند چندان اثربخش باشــند چرا که قانون نیاز به
نماینده تهران سیاســتگذاری عملیاتی دارد که کمتر شــاهد آن هستیم.
در مجلس بعضــاً میشــنویم کــه کارگروه هــا و کمیتههــای متعددی
در ســازمان ها و دســتگاه ها شــکل گرفتهاند کــه هر از گاهی گــرد هم میآیند
و نشســتهایی تخصصــی را برگــزار میکنند و مراکز مشــاوره ذیل مجوزهای
گوناگون هر روز ایجاد میشوند ولی آیا همه این تالش ها منجر بدان شده که
به وضعیت اول بازگردیم .در  6ماهه اول امســال میزان ازدواج ثبت شده در
سراســر کشــور  351هزار و  383مورد بوده اســت که این رقم نسبت به مدت
مشــابه ســال قبل ســه درصد کاهش یافته بود و همچنین میزان وقوع طالق
در  6ماهــه اول ســال قبــل  87هــزار و  380مورد بوده اســت که نســبت به 6
ماهه اول ســال قبل آن  6درصد افزایش داشــت .اما در شــش ماهه نخست
امســال( 48 )1397هزار و  287واقعه) طالق ثبت شــده است که در مقایسه
با مدت مشــابه پارســال(  51هزار و  514واقعه) با کاهش  6.3درصد رو به رو
هستیم.
به نظر میرســد که سیاســت گذاران ما راه درســتی را در پیــش گرفتهاند ولی
هنوز اثر بخشی اقدامات به راه حل تبدیل نشده و صرفاً موجب توقف فرآیند
رشــد طالق شده اســت .بنابراین نیاز به نگاه جامعتر و آسیب شناسی محیط
اجتماعی و تغییرات فرهنگی داریم.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مســأله طالق صرفــاً مربــوط به ایــران نیســت بلکه
در ســایر کشــورها بــه مراتب ســیر صعــودی طالق معنادار اســت ولــی آنچه
مهــم اســت اینکــه کشــورهای موفــق دنیــا از ســال  2004بــه بعــد بــه دنبال
اتخاذ سیاســتهایی برای جلوگیــری از رواج این پدیــده بودند .پژوهشهای
صورت گرفته درباره علل رشــد طالق بویژه در کشــورهای اروپایی چون نروژ،
دانمــارک ،اســترالیا نشــان داد کــه علــی رغــم تفــاوت فرهنگها ریشــههای
مشــترکی برای طالق زوجین وجود دارد که در تطبیق با مســائل احصا شــده
در ایــران نیــز متوجه یکنواختی چالشها میشــویم؛ ولی کشــورهای توســعه
یافتــه پیش از هر اقدامی مردم را محور فرهنگســازی بــرای رفع فقر فرهنگی
نسبت به پدیده زندگی مشترک قرار دادند و این سازمان های مردمی بودند
که با اخذ سیاســتها از دولت توانســتند به تغییر فضای ذهنی جوانان برای
ازدواج و ســازگاری پایــدار بپردازنــد .تصویــب قوانین ســختگیرانه بــا رویکرد
اخالق مدارانه و ایجاد شــرایط گفتوگوی خانواده و فراغت زایی برای با هم
بــودن در کنار آموزش صحیح با رویکرد جلب همکاری دو ســویه و نه از روی
اجبار و تحمیل موجب شده تا آمار طالق در این کشورها با سیر نزولی مواجه
شــود بهطــوری که اکنون کمترین میزان طالق را در دنیــا دارند.اما قابل تأمل
است که ما در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری چشم بر تجارب موفق دنیا
میبندیم و با برچسب زنی بر همه روشهای تجربه شده سایر کشورها سعی
میکنیــم تا به خلــق مدلی ناآزمــوده بپردازیم ،که این منجر بــه راه نرفتهای
میشود که نتیجهاش مطلوب نیست.
در ایــن میــان نکتــه غیــر قابل بــاور آن اســت که اینک خاســتگاه درخواســت
طــاق نیــز تغییر یافته اســت و هــر چند که هنــوز اعتیاد و فقــر در جایگاه اول
هســتند ولــی پدیده خیانــت زوجین یکــی از پرشــمارترین میــزان مراجعات
به دادگاه ها شــده اســت .اما اینک با تغییر ســبک زندگــی و فرهنگ عمومی
پدیدهای رواج یافته اســت که زوجین با هدف کسب منفعت از یکدیگر مانند
اخــذ مهریه ،ملــک و یا موارد دیگر اقــدام به طالق میکننــد و این به معنای
تزلزل رویکردهای اخالقی در ازدواج اســت .بنابراین به نظر میرســد نهادها
و دســتگاه هایی که سیاســتگذار اجرای اقدامات برای کاهش طالق شدهاند
باید بــا بازنگری در فرآیند برنامههای خود به شناســایی چالشها پرداخته و
هماهنگی بین بخشــی برای تقویت و تحکیم اهــداف ،اقدامات و عملیات را
در دستور کار خود قرار دهند ،چرا که موازی کاری نه تنها به هدر رفت بودجه
بلکــه از دســت رفتــن ســرمایه انســانی نیروهــای کارشــناس و مجــرب منجر
میشــود و دیگر نخبگان ،دانشگاهیان و پژوهشگران خود را موظف نسبت به
همراهــی برای اقــدام نمیدانند .معتقدم کاهش طالق محقق نخواهد شــد
جز آنکه با مردم برای مردم برنامهریزی کنیم.

بازنشستگی  69ساله ها با  11سال سابقه کار

اخبـــار

بهگفتــه مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان،
روســتاییان و عشــایر؛ طبــق قانون کســانی را که  ۶۹ســال
ســن و  ۱۱ســال ســابقه بیمهپــردازی دارنــد بازنشســته

میکنیم.
بهگــزارش ایســنا ،محمدرضــا واعــظ مهدوی بــا بیــان اینکه صنــدوق بیمه
کشــاورزان ،روســتاییان و عشایر ،صندوق جوانی اســت و خوشبختانه در ایام
اخیــر اســتقبال خوبی از آن بــه عمل آمده و میــزان مراجعات عشــایر برای
اســتفاده از امکانات بیمه بســیار بیشــتر از قبل شده اســت ،اظهار کرد :طبق
آخرین گزارش ها ،میزان حق بیمه دریافتی ۲۸ ،درصد نســبت به سال قبل
رشد کرده است.
وی افزود :بویژه در دو ســه ماه اخیر رشــد بیمه شــدگان باالتر بوده و برای ما
مسئولیت سنگینی دارد .باید نظام تعادل درآمد هزینه صندوق را مدیریت
کنیــم به نحوی که گرفتار مشــکالت دیگر صندوقها نشــویم .واعظ مهدوی
ادامه داد :امســال طبق قانون کســانی را که  ۶۹ســال ســن و  ۱۱ســال ســابقه
بیمهپردازی دارند بازنشســته میکنیم .پرداخت مســتمری به بازنشســتگان
ســالهای قبــل هم ادامه دارد و شــمار بازنشســتگان ما به بیــش از  ۳۶هزار
نفر رسیده است.

انتصاب رئیس جدید سازمان حج و زیارت

حکــم علیرضــا رشــیدیان ،بــه عنــوان
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان حــج و
زیــارت توســط وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی امضا شد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،در متن این حکم سیدعباس
صالحــی خطاب بــه علیرضا رشــیدیان
اظهار داشــت« :امید است با استعانت
از درگاه خداونــد متعــال و هماهنگــی
بــا نماینــده محتــرم ولیفقیــه در حــج
و زیــارت ضمــن بهرهگیــری از نیروهای کارآمــد و باتجربه در جهــت تقویت و
گســترش برنامههای مرتبط با حج و زیارت و ارائه خدمات به زائران بیتاهلل
الحرام و عتبات عالیات موفق و مؤید باشــید».
علیرضا رشــیدیان ،اســتاندار پیشین استان خراســان رضوی در دولت یازدهم و
دولت دوازدهم است.
وی تحصیلکرده دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی است .رشیدیان همچنین
مســئول نظارت و بازرســی حــوزه نماینده ولیفقیــه در امور حج و زیــارت بوده
است.

