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کرونا مرد از بس که جان 
ندارد

راضیه حسینی

پــرورش:  و  آمــوزش  وزیــر  میرزایــی،  حاجــی 
»بازگشایی مدارس تاثیری در افزایش کرونا ندارد.«

افزایــش  واقــع  در 
کــه  آن طــوری  کرونــا 
می کنیــم،  فکــر  مــا 
مثــاً  نمی افتــد.  اتفــاق 
تــا  اروپایــی  کشــورهای 
دیدنــد کرونــای دلتــا به 
وغریبــی  عجیــب  طــرز 
شــدن  پخــش  حــال  در 
اســت، تصمیــم گرفتنــد 
را  واکســن  تزریــق 
ســریع تر انجــام دهنــد. ولی ما اعــام می کنیم مدارس 
هــم بــاز شــود، کرونــا هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد. 
تفاوت اســتراتژی را ببینید. آنها می ترســند، پس کرونا 
بیشتر به شان حمله می کند، ما محل سمور هم بهش 
نمی گذاریــم، خــودش ضایــع می شــود و مــی رود. حــاال 
درســت اســت کــه نمــی رود، ولــی مــا خیال مــان راحت 

است که بهش رو ندادیم.
اصاً آن قدر نوع جدید به این و آن منتقل کند تا 
انتقال دانش پر شود. ما بیدی نیستیم که با این بادها 
بلرزیــم. ملتــی هســتیم کــه چندین ســاعت خاموشــی 
بی برنامــه و گرفتــاری بی آبــی را تحمــل می کنیــم و تازه 
خبــر می رســد که: » امروز بــه علت گرمای هوا احتماال 
مصــرف بــرق از ۶۶ هــزار مــگاوات عبــور خواهــد کــرد. 
از مشــترکان بــه علــت خاموشــی     های خــارج از برنامــه 
عذرخواهــی می کنــم. در صورتی که رله     های فرکانســی 
به درستی عمل نکنند، شاهد خاموشی گسترده     ای در 

کشور خواهیم بود.«
کرونــا فکــر کــرده ما هم عین خارجی ها سوســول 
هســتیم؛تومنی صنــار بــا آنهــا توفیــر داریــم. مــا ملــت 
گیرکــرده در دست شــویی بــدون آب و بــرق هســتیم. 
مردمی که هر لحظه باید نگران رفتن برق و آب باشند 
دیگر وقتی برای دلواپســی بابت کرونا و واکســن و این 

چیزها ندارند. 
به نظر ما آقای حاجی میرزایی کاماً درست گفته 
اســت. نه تنهــا بازگشــایی مــدارس تأثیــری بــر افزایــش 
کرونــا نــدارد، بلکــه بازگشــایی دانشــگاه ها، صف هــای 
و  واکســن  دوم  دز  تزریــق  بــرای  ســالمندان  طوالنــی 
قحطی واکســن هم هیچ تأثیری بر این ویروس ندارد. 
در واقــع کرونــا این قدر در ایران اضافه کاری می کند که 
دیگــر جــان نــدارد بیشــتر از این کار کنــد و همین حاال 
هــم بــا تمــام توان درحــال تأثیرگــذاری اســت. مطمئنم 
ســرآخر خــودش کــم  مــی آورد و در حالی  که مســئوالن 
ما واکســن دویســت و بیست و دوم را رونمایی کرده و 
قول تزریق واکســن را از هفته دیگر به مردم داده اند، 
آخرین نفس هایش را می کشــد و می گوید:»کرونا مرد 

از بس که جان ندارد.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

محرمانه زدایی از نامه های کرونایی؛ راهکار وزیر بهداشت 
برای پاسخگویی به انتقادات

وزیر بهداشــت از برداشــته شــدن مهر محرمانه نامه های 
کرونایی برای پاســخ به منتقدان مدیریت کرونایی کشــور خبر 

داد.
ســعید نمکــی در ســی و پنجمیــن آییــن پویش ره ســامت 
و افتتــاح بزرگتریــن مجتمــع خوابگاهــی دانشــجویی کشــور و 
پروژه های بهداشــتی، درمانی و آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز، با تاکید بر اقدامات انجام شــده در زمینه مبارزه با کرونا 
در موج چهارم این بیماری و مقایسه وضع رسیدگی به بیماران 
در ایــران بــا ســایر کشــورها و همچنیــن وضع فعلی سیســتان و 
بلوچستان، در عین حال در پاسخ به منتقدان چگونگی مدیریت 
کرونــا در کشــور، گفــت: از امــروز دســتور دادم تمــام نامه هــای 
محرمانــه ام را کــه در مــورد کرونــا نوشــتم، مهــر محرمانــه اش 
برداشــته شــود تا بتوانم به مطبوعات بدهم و بتوانم پاسخ دلم 
را در دفــاع از همکارانــم در امواجــی که باعث تخریب این قشــر 

زحمتکش می شود، بدهم.
از همــه دســت اندکاران و  بهداشــت ضمــن تشــکر  وزیــر 
دســتگاه هایی کــه در مدیریــت کرونــا کمــک می کننــد، گفــت: 
همچنین از همه رسانه ها چه آن هایی که به ما محبت کردند و 
چه آن هایی که از ما انتقاد کردند، تشکر می کنم. یک کشور در 
حال توسعه و پیشرفته کشوری است که رسانه های پویا داشته 
باشــد و ایــن رســانه ها همیشــه نبایــد از مــا تعریف کننــد، بلکه 
انتقاد هم باید انجام دهند. اما مرز بین تخریب و انتقاد را باید 
به گونه ای تعریف کنیم که در حین یک عملیات گســترده علیه 
یک دشمن، روحیه سربازان این خطه را آسیب نزنیم. همچنین 
از مردم صبور، مهربان و کسبه ای که در عین فشار اقتصادی و 

تنگدستی درخواست های ما را گوش کردند.
وی افــزود: تبریــز همــواره در تاریــخ ایــن ســرزمین شــهر 
پیشتاز بود. بنده که مشتاق خواندن تاریخ؛ چه تاریخ سرزمین 

و چه تاریخ هنر، عرفان و علم این سرزمین هستم، جایی نبود 
که عارفی و دانشــمندی را ببینم و گذری در این دیار در ســابقه 
زندگی اش نیابم. اینجا سرزمین بزرگترین عرفا، بلندمرتبه ترین 
علما و... اســت. امروز می بینیم که اســتان آذربایجان شــرقی به 
عنــوان پیشــتاز مدیریــت بیماری کووید۱۹ مطرح اســت. در کنار 
اینکــه در توســعه زیرســاخت ها هــم بــه عنــوان اســتانی مطــرح 
اســت. خوشــبختانه یکــی از اســتان هایی که ما افتخــار می کنیم 
بــه مدیریتــش در پیک های گذشــته و با توجــه به همجواری این 
اســتان با اســتان های مرزی غرب کشــور و مســیری که ویروس 

انگلیسی آمد، مایه افتخار برای ما است.
نمکــی بــا اشــاره بــه آنچــه کــه در دوران کرونــا بــر کشــور 
گذشــت، گفت: بنده به عنوان ســربازی که از نخستین روزهای 
ایــن درگیــری در ایــن عرصــه بودم، به جــرات می توانم بگویم که 
شــبی خواب راحت نداشــتم. همین دیشــب )یکشــنبه شب( که 

مهمــان شــما بــودم ۲۰ دقیقــه تا نیم ســاعت بیشــتر نتوانســتم 
بخوابم و در این ایام آنچه را که اتفاق افتاد رصد کردم.

وی افــزود: پیــک چهــارم را کــه بــا ورود ویــروس انگلیســی 
بــود، می شــد کاری کــرد تا همکاران من زیر ایــن آوار نمانند، اما 
امــروز روز گایــه نیســت و مــا قــرار را بر این گذاشــتیم که گایه 
نکنیم. زیرا به جز تشویش افکار مردم و اضطراب بیشتر چیزی 
منتقــل نمی شــود. مــا بنابراین نداریم که گایــه کنیم، اما گاهی 
دلمان می سوزد که وقتی روزی یک هواپیمای یکصدو سی زمین 
مــی خــورد و به همان تعداد کشــته داریــم، از آن جمله جاهایی 
است که می شود از این کشته ها پرهیز کرد و نمی توانیم کتمان 
کنیــم و جاهایــی کــه همــکاران صبــور و پرتاش مــن در زیر این 
چرخ دنده های بی توجهی له می شوند و گاهی علی رغم صبوری 
به فرمانده می گویند چرا ســکوت می کنی. گاهی ســوزنی بر این 
آتشفشــان زده می شــود و گاهــی واژه هایــی بیــرون می آیــد کــه 

ناشی از نوعی دل شکستگی است.
نمکــی ادامــه داد: وقتی ویروس انگلیســی آمد همه دیدید 
و خواندید که کشــورهایی مانند انگلیس با دیرینه ای بســیار پر 
اقتدار در نظام سامت و کشورهایی مانند فرانسه و بقیه ای که 
میزان تخت شان نسبت به جمعیت حدودا هفت برابر ماست، 
در هفته هــای اول زانــو زدنــد و بیمــاران زیــادی را در پشــت در 
بیمارســتان هــا و زمین هــای چمــن و پارک ها دیدیــد، اما با لطف 
خداونــد و بــه همــت غیورمردان و غیور زنان این ســرزمین هرگز 
چنین صحنه ای را در هیچ کجای جمهوری اسامی ایران ندیدید. 
همین االن که عده ای در سیســتان و بلوچســتان بلوا می کنند، 
حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ تخت خالی در سیستان و بلوچستان داریم 

و آناین می بینیم و رصد می کنیم.
وی گفــت: ایــن بلواهــا و ســیاه نمایی هــا و فتنه انگیزی هــا 
را اگــر کنــار بگذاریــم و یــک روز گــرد خاک هــا می خوابــد و بــاران 
و لطافــت، فضــای واقعیــت را نشــان خواهــد داد کــه چــه بــود و 
گروهی چه کردند. همین االن در سیستان و بلوچستان حدود 
۴۰۰ تخت خالی داریم و یک روز همکاران ما نگذاشتند در پیک 
ویروس چموش و ســرکش انگلیســی یک بیمار آن هم نه فقط 
بیمــار کرونایــی، بلکه بیمار ضربــه مغزی غیر کرونایی هم بدون 

آی سی یو بماند.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در طول این ســال ها که تشــت 
رســوایی آمریکایی هــا دو ســه هفتــه پیــش از بــام فــرو افتــاد و 
می گفتنــد کــه مــا بــرای دارو و تجهیــزات هیــچ تحریمــی بــرای 
ایــران نداریــم، امــا مــا کــه در درون ایــن باتــاق گرفتــار بودیــم، 
می دانســتیم که چه دروغ بزرگی اســت، اما انتقال آن به مردم 
کــه بــه چه زحمتی دارو و تجهیــزات فراهم می کنیم، اضطراب را 
افزایــش مــی داد و مــردم و بــه خصــوص آنهایــی که بــه داروهای 
خــاص وابســته بودنــد، نگران می شــدند، مــا این دروغ بــزرگ را 
در درون خودمــان مخفــی می کردیــم که مبادا انتقالش به مردم 
وحشت افزایی کند و مردم نگران کمبود دارو باشند. با این حال 
شــما دیدیــد کــه با همت عزیــزان ما در ایــن مجموعه ها یک روز 
مردم ســرگردانی دارو نداشــتند، یک روز قیمت دارو به شــکلی 

که برخی فرآورده ها در کشور دچارش شدند، دارو دچار نشد.

دانشجویان نو ورود 
مهر ۱۴۰۰ از آذر 

واکسینه می شوند
دانشجویان نو ورود سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از 

آذر به بعد در مقابل کرونا واکسینه می شوند.
علــی خاکــی صدیــق، معاون آموزشــی وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره زمــان 
واکسیناســیون دانشــجویان ورودی جدیــد کــه از مهــر 
۱۴۰۰ وارد دانشــگاه می شــوند، گفــت: وزارت بهداشــت 
تعهــدی بــرای واکسیناســیون دانشــجویان ورودی جدید 

در ابتدای سال تحصیلی پیش رو نداده است.
ورودی  دانشــجویان  واکسیناســیون  افــزود:  وی 
جدیــد از آذرمــاه به بعــد با اولویت بندی انجام می شــود 
و تــرم نخســت تحصیلــی آنهــا از مهر به صــورت مجازی 

برگزار خواهد شد.
شــروع  زمــان  علــوم،  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
کاس های حضوری این دانشجویان را در صورت انجام 
واکسیناســیون از نیمســال دوم ســال تحصیلــی آینــده 

اعام کرد.
بــه  کــه  واکســنی  نــوع  دربــاره  صدیــق  خاکــی 
دانشــجویان تزریــق می شــوند، گفــت: نــوع واکســن را 

وزارت بهداشت اعام می کند.
معــاون وزیر علوم دربــاره آموزش های الکترونیکی 
تــرم جدیــد مهــر خاطرنشــان کــرد: اگــر واکسیناســیون 
تــا مهــر انجــام نشــود، ۵۰ درصــد آموزش هــا بر اســاس 

نظام نامه آموزش الکترونیکی باید مجازی باشد.
نظام نامــه آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه ها ســال 
گذشــته از ســوی معاونــت آموزشــی وزارت علــوم ابــاغ 
شد که بر اساس آن، تا چهار سال آینده، سهم آموزش 

الکترونیکی در دانشگاه ها ۵۰ درصد است.
خاکی صدیق اعام کرد که دانشجویان تحصیات 
تکمیلی سال تحصیلی ۹۸ و ما قبل آن تا مهر واکسینه 

می شوند.
همچنین غامرضا غفاری، سرپرست سازمان امور 
دانشــجویان پیــش از ایــن بــه ایرنــا اعــام کــرده بود که 
دانشــجویان در محــل ســکونت خــود واکســن کرونــا را 

دریافت می کنند.
آموزش های الکترونیکی دانشــگاه ها از اسفند ۹۸ 
بــه دلیــل شــیوع ویروس کرونا مجازی شــده اســت، اما 
بعــد از ســه تــرم برگــزاری غیرحضوری کاس هــا، وزارت 
علوم بر آن است آموزش های حضوری دانشگاه ها را از 

مهر ۱۴۰۰ دوباره فعال کند.

آمادگی جامعه گردشگری الکترونیک برای واردات ۱۰ میلیون دُز واکسن

افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق ۸۵ هزار استاد دانشگاه

رئیــس جامعــه گردشــگری الکترونیــک از اعــام آمادگــی 
بــرای واردات ۱۰ میلیــون دُز واکســن کرونــا بــرای مصرف بخش 
گردشگری با هدف رونق دوباره این صنعت در کشور خبر داد.
انصــاری در جریــان  تقــی زاده  ایســنا، حســن  گــزارش  بــه 
نشســت خبری ســمپوزیوم یکصد ســال گردشــگری ایــران اظهار 
کرد: ایمنی اعضای صنعت گردشــگری یکی از درخواســت های ما 
از دولــت جدیــد اســت. همــکاران ما برای ارائه خدمــات با پاره ای 
از مشــکات مواجه انــد، این مشــکات آســیب زیــادی به اعضای 
صنعــت گردشــگری وارد کــرده اســت، از ایــن رو از وزارتخانه های 
بهداشــت و گردشــگری، واردات ۱۰ میلیــون دُز واکســن روســی 
برای به جریان افتاد گردشــگری و حل مشــکات اعضای صنعت 
آمادگــی  اعــام  آن  واردات  بــرای  و  درخواســت  را  گردشــگری 
از بحــران  بــرای عبــور  این کــه هم اکنــون  بیــان  بــا  او  کرده ایــم. 
کنونــی صنعــت گردشــگری و بازآفرینــی دوبــاره ایــن صنعــت در 
دوران کرونــا بــه تکنولوژی هــای نویــن نیاز داریم، افــزود: یکی از 
کارگروه های این ســمپوزیوم، گردشــگری ســامت و طب ســنتی 
اســت. در این کارگروه چالش های بخش گردشــگری ســامت و 
رونــد تاریخی طبیعت درمانــی یک قرن اخیر با کمک متخصصان 
ایــن حــوزه مــورد نقد و بررســی قــرار می گیرد. این حــوزه اهمیت 

زیادی دارد؛ زیرا گردشــگران زیادی از کشــورهای همســایه برای 
درمان، درخواست مراجعه به مراکز درمانی ایران را دارند.

او یــادآور شــد: بــرای ایمنــی بیشــتر و عبــور از ایــن فضــا به 
کمک بخش های بهداشــتی نیاز داریم تا در این شــرایط بحرانی، 
ورود گردشــگران کامل قطع نشــود. ســایر دستگاه ها و نهادهای 
دولتــی نیــز باید در ایــن زمینه حمایت های الزم را انجام دهند تا 
هرچه سریع تر تقاضای سفر گردشگران به کشور فراهم شود.

حــوزه  در  حاضــر  حــال  در  هرچنــد  داد:  ادامــه  انصــاری 
مقاصــد  توانســته ایم  و  بوده ایــم  موفــق  مجــازی  گردشــگری 
گردشــگری و ابزارهای آن را معرفی و تورهای مجازی گردشــگری 
را نیــز برگــزار کنیــم، امــا باید برای بازآفرینی ایــن بحران با کمک 
مجامــع و پارک هــای علــم و فنــاوری ماننــد پــارک ملــی علــوم و 
فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگی و همچنیــن نهادهای مربوط 
بــه حــوزه گردشــگری، اســتارتاپ های عاقه منــد را بــرای تولیــد 
محتوا بیشتر تشویق کنیم و متناسب با بازار مخاطب، تبلیغات 

بیشتری انجام دهیم.
ایــن فعال گردشــگری افــزود: مــا می توانیــم از ظرفیت های 
درمــان اســتفاده کنیم، به شــرط این که وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی با برنامه ریزی درســت بتواند بازار مخاطب را 

افزایــش دهــد تــا بتوانیم در شــرایط بحرانی شــیوع کرونا از این 
فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.

رئیــس جامعــه گردشــگری الکترونیــک گفت: نــه تنها ایران 
اپیدمــی کرونــا دچــار  دنیــا در شــرایط  بلکــه ســایر کشــورهای 
چالش های زیادی بوده اند. هرچند صنعت گردشــگری در برخی 
از کشــورها مانند اســترالیا با باز شــدن هتل ها فعال شــده ، اما 
اکنون آن ها با چالش منابع انسانی مواجه اند، چون دیگر نیروی 

متخصص مورد نیاز را ندارند.
انصاری درباره دســتاورد سمپوزیوم یکصد سال گردشگری 
بــا اعتقــاد بر این که برگزاری آن می تواند چشــم انداز این صنعت 
را ترســیم کنــد و نقشــه راه آینــده باشــد، افــزود: در نظــر داریــم 
نتیجه آسیب شناســی حوزه های گردشــگری این سمپوزیوم را در 
اختیــار دولــت و مدیــران جدید قرار دهیم تا خروجی مناســبی از 

ظرفیت های این حوزه برای آینده فراهم شود.
وی اظهــار کــرد: ســتادهای دولت جدید در ایــن زمینه از ما 
درخواســت کمــک کرده انــد و مــا امیدواریــم با حضور مســئوالنی 
کــه در ایــن عرصــه تخصص دارند و کارآفریــن بوده اند با حمایت 
رئیس جمهــوری و دولــت جدیــد، صنعــت گردشــگری با خســارت 

کمتری از بحران عبور کند.

بــر  تاکیــد  بــا  مجلــس  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
همسان ســازی حقــوق اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای 
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت از افزایــش ۶ تــا ۱۴ میلیــون 

تومانی حقوق ۸۵ هزار استاد دانشگاه خبرداد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افق و اقتصــاد، علیرضــا منادی 
در نشســت با خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ ســال از آغاز 
ســبک نوین آموزش در ایران می گذرد اما در طول این ســال ها 
تنهــا جایــگاه اســاتید دانشــگاه ها مشــخص شــده و همچنــان 
جایگاه معلمان در سیســتم آموزشــی مشــخص نبود و شــکاف 

زیادی بین جایگاه معلم و استاد وجود داشت.
وی ادامــه داد: الیحــه رتبه بنــدی معلمــان در کمیســیون 
آمــوزش مجلــس تصویــب شــد و بــر ایــن اســاس نســبت بــه 
شایســتگی، تخصص، حرفه ای گری و کســب امتیــازات الزم در 
رتبه بندی پنچ گانه به ترتیب از بدو استخدام تا ۲۱سال سابقه 
معلمی شــامل آموزشــیار معلم، مربی معلم، اســتادیار معلم، 

دانشیار معلم و استاد معلم طبقه بندی شد.  
وی بــا بیــان اینکــه معلمــان هــر پنــج ســال یک رتبــه و در 
مناطق محروم، مرزی و عشایری هر چهار سال یک رتبه ارتقا 
می یابند، افزود: بر اساس سیاست های اباغی مجموع حقوق 
و مزایــای رتبه هــای پنج گانــه معلمــان همــه ســاله از ۸۰درصــد 
مجمــوع حقــوق و مزایــای اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها 

خواهد بود و این  موضوع تبدیل به قانون شد.  
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار کرد: مجمــوع حقوق و مزایــای رتبه های مندرج 
در الیحــه رتبه بنــدی معلمــان نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق 
اعضــای هیــات علمــی رتبــه متناظــر در وزارت علــوم بــا در نظر 
گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد در واقع استادیارمعلم 

باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند.
منــادی دربــاره رتبه بنــدی معلمــان بازنشســته نیــز گفت: 
دولــت مکلــف اســت همه امتیــازات قانون خدمات کشــوری را 
در مــورد معلمــان اعمــال و در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
پــرورش نیــز لــزوم تمــام وقت شــدن معلمــان را اجرایــی کند و 
لذا حقوق معلمان بازنشسته نباید کمتر از ۹۰ درصد معلمان 

همتراز شاغل باشد.
وی اضافــه کــرد: تــا ۲ هفتــه آینــده احتمــاال ایــن مصوبــه 
کمیســیون آمــوزش در الیحــه رتبه بنــدی در نوبــت صحــن قرار 

می گیرد.
منــادی اظهــار کــرد: ایــن الیحــه در ابتــدا ۱۱ بنــد داشــت 
کــه مــورد قبــول مجلــس قرار نگرفــت بر این اســاس به منظور 
اعتــای کرامــت معلمــان و افزایش کیفیت آموزش در کشــور، 
این الیحه را با حساسیت بیشتری در مجلس پیگیری کردیم.
وی ادامــه داد: ابتــدا قــرار بــود معلمان در گــروه های یک 

تا پنج تقســیم بندی شــوند ولی پیشــنهاد دادیم  بجای عدد از 
عناوینی مانند عناوین اساتید دانشگاه استفاده شود.  

مجلــس  در  اســکو  و  آذرشــهر  تبریــز،  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی گفت: بر اســاس مصوبه کمیســیون آموزش، 
معلمــان جدیــد در بــدو ورود بــه آموزش و پــرورش، در صورت 
داشــتن مــدرک لیســانس، بعنــوان آموزشــیار معلــم، مــدرک 
فــوق لیســانس، مربــی معلــم و مــدرک دکتــرا، اســتادیار معلم 

رتبه بندی شوند.
وی با بیان اینکه در این طرح کمیســیون آموزش، حقوق 
ها نباید بیش از ۲۰ درصد بین ۲ رتبه فاصله داشــته باشــند، 
تاکیــد کــرد: معلمــان باید برای رســیدن بــه رتبه دانشــیارمعلم 
حداقــل ۱۵ ســال ســابقه و بــرای رســیدن بــه رتبه اســتادمعلم 
۲۱ ســال  ســابقه داشته باشند در حالیکه در الیحه ارائه شده 

دولت این مدت ها به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال بود.
وی همچنیــن بــا اشــاره به همسان ســازی حقــوق اعضای 
هیــات علمــی دانشــگاه های وزارت علــوم و وزارت بهداشــت 
اضافه کرد: در مرحله دوم بازگشــت الیحه بودجه به مجلس، 
میــزان ایــن الیحه را به اندازه ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای وزارت 
علوم افزایش دادیم که این امر مانع خروج برخی از اساتید از 
کشور نیز شد؛ بطوریکه حقوق ۸۵ هزار استاد دانشگاه، ۶ تا 

۱۴ میلیون تومان افزایش  داشته است.

متناسب سازی دستمزد 
مرحله دوم نهایی شد

مســتمری   ۱۴۰۰ ســال  افزایش هــای  احــکام 
همــکاران بازنشســته ســازمان تامیــن اجتماعــی صادر 

شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعــی، ایــن احــکام بــا افزایــش ســاالنه ســنواتی و 
متناسب سازی مرحله دوم، صادر و نهایی شده است. 
بازنشســتگان همــکار می تواننــد بــرای مشــاهده 
اطاع رســانی  پایــگاه  بــه  خــود  افزایش هــای  احــکام 
  www.tamin.ir ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه نشــانی

مراجعه کنند.

فراخوان ثبت نام طرح ملی 
مسکن اقساطی وجاهت 

قانونی ندارد
اخیرا فراخوان عمومی در خصوص ثبت نام طرح 
ملی مســکن اقســاطی منتشر شــده که فاقد وجاهت 
قانونی اســت و هیچگونه ارتباطی با طرح اقدام ملی 

مسکن ندارد.
محمــود  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
محمــودزاده با اشــاره بــه اینکه اخیرا فراخــوان عمومی 
در خصوص ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی منتشر 
شــده کــه فاقــد وجاهــت قانونــی اســت و هیچگونــه 
ارتباطــی بــا طــرح اقــدام ملــی مســکن نــدارد، گفــت: 
شــرکت تعاونــی تحت عنوان طرح اقدام ملی اقســاطی 
مســکن، طرحی را معرفی کردند که هیچگونه ارتباطی 
بــا طــرح اقدام ملی مســکن نــدارد و در واقــع از عنوان 

طرح اقدام ملی مسکن سوءاستفاده شده است.
ایــن  داد:  ادامــه  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
مجموعه شــرکت ها بــا اقدامات غیرقانونــی پروژه هایی 
را پیش فــروش کرده انــد کــه کامــا غیرقانونــی اســت و 
در ایــن خصــوص هیچگونه مجوزی از ســوی وزارتخانه 
به آنها ارایه نشــده اســت. این در حالی اســت که طبق 
قانون، هرگونه پیش فروش ســاختمان و مســکن باید 

دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.
محمــودزاده تصریح کرد: هم میهنان به این قبیل 
اقدامــات اعتمــاد نکننــد و  اینکار ارتباطــی با وزارت راه 
و شهرســازی نــدارد. در ایــن خصوص شــکایت حقوقی 
انجام شده است و امیدواریم این به موضوع در اسرع 

وقت رسیدگی حقوقی شود.

اخبـــــــــــــــــار


