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مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش وضعیت پرداخت مطالبات واریز نشده فرهنگیان را اعالم کرد.
منصــور مجــاوری در رابطــه با پرداخت مطالبات معلمان اظهار کرد: حقوق اردیبهشــت فرهنگیان و بخشــی از مطالبات مربوط به ســاعت 

حق التدریس معلمان شاغل در حال واریز است.
وی افزود: برای پرداخت بخشی از حق التدریس معلمان شاغل، 200 میلیون تومان اعتبار تامین و به استان ها ابالغ شده است. همچنین بخشی از 

بدهی های مربوط به طرح خرید خدمات آموزشی نیز در حال پرداخت است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 نیز به طور کامل پرداخت شده است.

       خبر 

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع حادثه تصادف و حریق یک 
دســتگاه مینی بوس حامل کارمندان یک شرکت خبر داد و گفت: در این حادثه ۴ نفر 

جان خود را از دست دادند.
کاظم هاشم آبادی به جزئیات این حادثه اشاره کرد و افزود: با اعالم خبر آتش سوزی 
مرگبار یک دســتگاه مینی بوس در بزرگراه آیت اهلل ســعیدی درباره جزییات این حادثه 
اظهار داشــت: ساعت ۷:۲۰ صبح امروز آتش سوزی یک دستگاه مینی بوس در بزرگراه 
آیت اهلل ســعیدی، میدان فتح، نبش خیابان جرجانی به ســامانه ۱۲۵ اعالم شد که به 

سرعت آتش نشانان چهار ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران ادامه داد: آتش نشانان در کمتر 
از ۳ دقیقه به محل حادثه رســیدند و اطالعات اولیه اعالم شده به آتش نشانان حاکی 
از آن بود که هیچ محبوســی داخل مینی بوس نیست اما با حضور آتش نشانان در محل 
حادثه مشاهده شــد که ۴ تن در میان شعله های آتش داخل مینی بوس گرفتار شده اند 

که به سرعت آتش نشانان حریق را اطفا کردند.
وی تصریح کرد: پس از اطفای حریق، آتش نشانان با جسد بی جان ۴ تن از سرنشینان 
مینی بوس )ســه مرد و یک زن( مواجه شدند. همچنین این مینی بوس اداری و در حال 

انتقال کارمندان به محل کار بود.
هاشــم آبادی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: هم اکنون 
کارشناسان سازمان آتش نشانی مشغول تحقیق درباره علت حادثه هستند، اجساد برای 
انتقال به پزشــکی قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شــده و عملیات پایان یافته 

است.

آتش سوزی مرگبار مینی بوس در اتوبان 
سعیدی

وضعیت پرداخت 
مطالبات باقی مانده 

معلمان

کدام جناح محیط زیست را در اولویت دولت خود قرار می دهد؟
اصالح طلبان یا اصول گرایان؟

زنان برای استیفای حقوق شرعی و قانونی خود در انتخابات مشارکت کنند

محیط زیســت از مسائلی اســت که در طول مناظره های 
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم، کاندیداها از آن بحث 

زیادی می کردند.
چهار ســال پیش، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهــوری ایران با قولی درباره احیاء دریاچه ارومیه محبوب 
شــد و االن؛ رئیس جمهور حسن روحانی با افتخار قولش را 
به یاد می آورد و می گوید علت این موفقیت زیست محیطی 
انجام تصمیم های معقول است. البته بارندگی های شدید و 
ســیل های پشت سر هم در رســیدن حسن روحانی به این 

دستاورد بی ثمر نبوده اند.
اما این همه  داستان نیســت؛ ایران خود را برای انتخابات 
دو روز بعد آماده می کند و نتیجه آن در کنار مســائلی مثل 
مشکالت اقتصادی، وزارت امور خارجه و .... سرنوشت ایران 
را  دنحوه روبرو شــدن با بحران های زیست محیطی نشان 

می   دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛  مدیریت محیط زیست 
مشکالت زیادی برای ایران بوجود آورده است؛ هوای آلوده 
و طوفان ها و گرد و خاک شــدید، منجر به نارضایتی مردم 
خوزســتان شده اســت، اگرچه منبع اصلی این گرد و خاک 

کشورهایی مثل عراق  هستند که مشکالت سیاسی در آنها 
منجر به ایجاد محدودیت هایی در حل مسئله می شود.

کمبــود آب، کاهش آب های زیرزمینــی و تاالب ها، کم 
شدن وســعت جنگل ها و بیابان زایی، از دیگر چالش های 
زیســت محیطی است که ایران با آن روبرو شده است. البته 
 این مســائل در ایران به یک نگرانی عمومی تبدیل شــده 

است. 
االن در میان نامزدهــای انتخاباتی هم آگاهی زیادی در 
رابطه با بحران آب وجود دارد. آنها عوامل اصلی این مسئله 
را سوء مدیریت در گذشته، استفاده زیاد از منابع آب و مراقبت 
نکردن از بدنه اصلی آب می دانند و شعارهای محیط زیستی 
زیادی می دهند در حالی که این اتفاق ها در ایران ده ســال 

پیش به ندرت رخ می داد.
اما به نظر می رسد اصالح طلبان در کمپین های انتخاباتی 
خود از مســائل زیست محیطی بیشــتر حرف می زنند. حال 
کنش گران سیاســی این سوال را می پرســند؛ آیا باالخره 
محیط زیست جای درســت خودش را در مبارزات انتخاباتی 

پیدا کرده است؟
مصطفی هاشمی طبا وزیر پیشین صنعت ایران و کاندیدای 

انتخابات ریاســت جمهوری  که می گوید بــه روحانی رای 
می دهد نســبت به دیگر کاندیدا بیشــتر خود را با شــرایط 
محیط زیســتی کوک کرده اســت. او آب و مسائل زیست 
محیطــی را یکــی بزرگترین چالش های ایــران می داند و 
بر اســتفاده از فناوری های نوین بــرای افزایش بهره وری 

کشاورزی تاکید دارد.
روحانــی حرف هایی می زند که نســبت بــه زمانی که 
رئیس جمهور شده بود بهتر است؛ او همچنین برنامه خود را 
منتشر کرده و محیط  زیست را در کنار مسائلی مانند اقتصاد، 

امنیت و مسائل دفاعی قرار داده است.
با این وجود هنوز نشــانه های متضادی درباره عمق فهم 
از مسائل زیســت محیطی وجود دارد، برای مثال روحانی و 
معاونش جهانگیری از مسئله خودکفایی گندم ایران گفتند 
و هیچ اشاره ای از پیامد های این اتفاق برای منابع آبی ایران 

نگفته اند.
دیگر کاندیداهای انتخابات ایران ابراهیم رئیسی و مصطفی 
میرسلیم هســتند که آنها هم دیدگاه مثبتی به بحران های 
محیط زیستی و بهبود شرایط کشاورزی دارند. این اقدامات 
برای کشاورزانی سود دارد که رای آنها در انتخابات با اهمیت 

اســت. البته آنها می دانند که افزایش درآمد، حل بیکاری و 
دادان یارانه ها نسبت به تمرکز روی مسائل زیست محیطی 

تاثیر بیشتری روی جمعیت محروم دارد.
بــدون در نظر گرفتن اینکه چه کســی پیــروز انتخابات 
می شــود فشار زیاد برای اســتفاده از منابع و عدم حاکمیت 
موثر مراقبت از محیط  زیست را به یک جنگ سخت تبدیل 
می کند. دریاچه ارومیه راه طوالنی برای احیا دارد اما پیشرفتی 
دراین باره انجام شده است. همچنین اقدامات دیگری مانند 
حل مسئله گرد و خاک با احیاء تاالب هورالعظیم هم انجام 

شده است.
در حالــی که ایرانی ها هزینه زیــادی را پرداخت کرده اند 
تا متوجه شــوند ســوء مدیریت در محیط زیست به اقتصاد 
و زندگی شان آســیب می زند، هنوز مسائل  زیست محیطی 
نقش زیــادی در برنامــه انتخاباتی کاندیداهای ریاســت 
جمهــوری ندارند، پیام آنها وقتی که با مشــکالت روزمره 
رای دهنده گان روبرو می شــود، ضعیف تر می شود. به عالوه 
آنهــا نمی توانند این ریســک را کنند کــه رای آنهایی که 
 هنوز تصمیم نگرفتند به چه کســی رای بدهند را از دست 

بدهند.

اگر زنان خواهان اســتیفای حقوق شــرعی و قانونی خود 
و به نتیجه رســیدن تالش های انجام شــده برای ارتقای 
جایگاهشان هستند باید در انتخابات شرکت کنند چرا که این 

اهداف با مشارکت اندک محقق نمی شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده با بیان این 
مطلب گفت: حضور زنان در انتخابات می تواند بر تشــویق 
ســایر اعضای خانواده برای رای دادن و مشارکت در تعیین 
سرنوشت خود موثر باشــد. زنان در خانواده و جامعه هم به 

عنوان یک گروه مرجع حضور دارند. 
به عنوان نمونه زنان تحصیلکرده و آگاه در خانواده و اجتماع 
می توانند محل رجوع باشــند چون با اشرافی که به مسائل 
مبتالبه جامعه دارند و با آگاهی نســبت به تاثیر انتخابات بر 
تعیین سرنوشت خود، خانواده و جامعه می توانند حضور تعیین 
کننده ای پای صندوق های رای داشــته باشند بنابراین زنان 
چه به عنوان دختر، همســر، مادر و خواهر می توانند اهمیت 
مشــارکت حداکثری در انتخابات را به سایر اعضای خانواده 

یادآور شوند.
شــهیندخت موالوردی درباره تبعات مشارکت اندک در 
انتخابات اظهار کرد: مشارکت حداقلی به طور قطع نمی تواند 
مــا را در تحقق اهدافی که مد نظرمان اســت، یاری دهد 
بنابراین ما باید در انتخابات مشارکت و از این طریق وضعیت 

مطلــوب مد نظر خود را دنبال کنیم و میدان را خالی نکنیم 
چرا که این کار موجب به وجود آمدن وضعیتی می شــود که 

مطلوب ما نیست.
مــوالوردی در ادامه گفــت: هر چه به زمــان برگزاری 
انتخابات نزدیک تر می شویم حساســیت شرایط و اهمیت 
مشــارکت در این رویداد بیشتر نمود پیدا می کند. با توجه به 
وضعیتی که در چندین انتخابات اخیر داشته ایم،انتظار می رود 
که این حساســیت توسط مردم آگاه و فهیم درک شود و در 

این انتخابات مشارکت کنند.
وی تاکید کرد: شــرکت در انتخابــات تنها تعیین کننده 
سرنوشــت چهار ســال آینده کشور نیســت بلکه می تواند 
مقدمات بســیاری از سیاســت ها را فراهم کند که آثار آن 
ســالیان متمادی بر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگــی تاثیر می گذارد. کمااینکه سیاســت های دولت 
قبل فقط محدود به هشت سال گذشته نبود و سالیان سال 
می تواند جامعه و خانواده را متاثر کند. ما با علم به این واقعیت 
 می توانیم تصمیم درستی بگیریم و انتخاب آگاهانه ای انجام

 دهیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت: پس 
از برگزاری دوره های مختلف انتخابات انتظار داشتیم تا شاهد 
انتخابات برنامه محور باشیم اما متاسفانه در این دوره نیز این 
اتفاق نیفتاد و مناظره ها که می توانست این توقع را برآورده 

کند، کمتر مجالی برای  پرداختن به این کار شد.
مــوالوردی در پایان اظهارکرد: مناظره هــا از همان ابتدا 
توســط برخی کاندیداها از مســیر خود منحرف شــد و تا 
پایان این مســیر ادامــه پیدا کرد. اکنون زمــان چندانی تا 
برگزاری انتخابات باقی نمانده اســت اما تنها کاندیدایی که 
 برنامــه خود را به طور مکتوب اعالم کــرده، دکتر روحانی 

است. 
ما همچنان منتظر هستیم تا سایر کاندیداها برنامه های خود 
را در حوزه های مختلف به صورت مکتوب اعالم کنند چرا که  
برنامه های مکتوب در انتخاب مردم می تواند تاثیرگذارباشد 
و بعدها امکان مطالبه گری مردم نســبت به اجرای آن ها را 

فراهم کند.

دســتگاه ها مکلــف به اجرای قانــون مرخصی 
زایمــان زنان به مدت ۹ ماه و مرخصی ســه روزه 

مردان پس از زایمان همسرانشان هستند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با بیــان این مطلب گفت: مرخصــی زایمان برای 
زنان ۹ ماه و برای همســران زنان )مردان( سه روز 
مــورد نظر موافق مجلس بود، از این رو این قانون 

تصویب شده و الزم االجرا است.
محمدحســین قربانی در خصوص عدم اجرای 
کامل مرخصی زایمان زنان، گفت: متاسفانه برخی 
دستگاه ها به جهت بار مالی حاضر به اجرای قانون 
نیســتند، اما باید توجه داشــت که در قانون قبل 
دستگاه ها مجاز به اجرای این قانون بودند در حالی 

که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ 
دستگاه ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان 

شدند.
نماینده مردم آســتانه اشرفیه در مجلس تصریح 
کرد: بنابر تکلیف قانونی، دســتگاه ها باید به اجرای 
قانــون تمکیــن کنند، متاســفانه عدم شــفافیت 
برخــی قراردادهــا، وجود قراردادهای شــرکتی یا 
ســاعتی و عدم پایبندی شــرکت های خصوصی 
به چنین قوانینی سبب شــده تا به جهت تعهداتی 
 که بیــن کارگر و کارفرماســت این قانــون اجرا 

نشود.
قربانی در ادامه در خصوص انتقاد وزارت بهداشت 
و درمان به مرخصی سه روزه مردان پس از زایمان 

همســر، تصریح کــرد: هرچند برای مــردان باید 
تسهیالتی در زمان  زایمان همسرشان قائل شد زیرا 
نقش مردان در این مواقع بسیار پررنگ است اما با 
توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
 شورای نگهبان این میزان مرخصی به سه روز تقلیل 

یافت.
نایب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس، افــزود: به جهت قانونــی، امکان اصالح 
مرخصی برای مردان وجود ندارد اما مجلس از بُعد 
نظارتی خود می تواند اجرای کامل قانون مرخصی 
زایمــان زنان به مدت ۹ ماه و مرخصی ســه روزه 
 مردان را به دســتگاه ها و بخش خصوصی گوشزد 

کند.

دستگاه ها مکلف به اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان هستند

پرداخت هزینه آزمایش ژنتیکی زوج های مددجو
 در برنامه غربالگری

 لیست اقالم تنطیم بازاری »ماه رمضان« اعالم شد
اجرای طرح ضیافت در تهران

تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای برنامه غربالگری ژنتیکی اجباری با اجرای برنامه ششم توسعه، گفت: دولت 
پیشقدم شده است تا هزینه آزمایش های غربالگری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را تقبل کند.

انوشــیروان محسنی بندپی در خصوص اجرای برنامه غربالگری ژنتیکی زوج ها قبل از ازدواج با اجرای برنامه ششم توسعه 
افزود: سازمان بهزیستی کشور به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید از مجلس خواست تا برای پیشگیری از تولد کودک دارای 

معلولیت، آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج را اجباری کند.
وی ادامه داد: نماینده دولت یازدهم، پشت تریبون بر اجرای این طرح تاکید کرد و وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور 
نســبت به گســترش آزمایشگاه های ژنتیک و مراکز کشور مکلف و دولت پیشقدم شده است تا هزینه مددجویان بهزیستی و 
کمیته امداد را تقبل کند. افزایش بودجه لوازم توانبخشــی در دولت یازدهم رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سخنان 
رئیس جمهوری مبنی بر اینکه هیچ فرد دارای معلولیت در هیچ کجای کشور نباید از لوازم توانبخشی محروم باشد، گفت: برای 

برخورداری افراد دارای معلولیت از لوازم توانبخشی در سراسر کشور، اقدامات الزم انجام شد.
محسنی بندپی افزود: بودجه لوازم توانبخشی در دولت تدبیر و امید از ۳۵ میلیارد تومان به ۱۳۵ میلیارد تومان، افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت : طرح »ضیافت« ویژه ماه 
مبارک رمضان از امروز ۲۶ اردیبهشت تا پایان ماه رمضان اجرا می شود.

به گزارش پایگاه جامعه  علی اشــرف منصوری گفــت: به منظور تأمین نیاز 
شهروندان استان تهران و تنظیم کاالهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان 
۹۶ مطابق ســنوات گذشته، اجرای طرح »ضیافت« ویژه ماه مبارک رمضان از 

امروز آغاز می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران افزود: در حال حاضر ذخیره 
کافی برای اقالم اساسی و اولویت  دار درسطح استان انجام شده و ازنظر توزیع 

مشکلی نداریم.
وی تاکید کرد : درصورت مشاهده هرگونه گران فروشی، شهروندان می توانند 
مراتب را از طریق ســامانه ۱۲۴بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت یا 
مدیریت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جهت اعمال قانون، 

اعالم نمایند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تمهیدات این پلیس در روز 
برگزاری انتخابات را تشریح کرد.

ســردار تقی مهری در این باره گفت: طرح هــای ترافیکی ویژه 
انتخابات به اســتان ها ابالغ شده و امیدواریم با این طرح ها همه با 
امنیت و آرامش کامل در انتخابات شرکت کنند، در راستای همین 

طرح ها پلیس راهور نیز وطایفی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف پلیس روانسازی ترافیک در محدوده 
شعب اخذ رای و صندوق ها اســت گفت: در همین راستا ماموران 
پلیس اقدام به روانســازی ترافیک در این محدوده خواهند کرد و از 

شهروندان نیز می خواهیم با ماموران پلیس همکاری کنند.
به گفته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حضور 
ماموران پلیس راهور در معابر تا پایان ساعات اخذ رای ادامه خواهد 

داشت.

مولف: محسن شریف زاده
ناشر: شرکت سهامی انتشار ـ ۳۳۹۰۴۵۹۲

سال انتشار: ۱۳۹۵
کتاب حاضر، رفتار انتخاباتی مردم طی ســالهای پس از انقالب را مورد بررسی قرار 
داده است. این بررسی، یک برخورِد صرفاً علمی با آمارهای انتخاباتی، به منظور فهم 

ابعاد مختلف رفتار انتخاباتی مردم، مستقل از هر گونه ارزش گذاری است.
نگارنده از حدود بیست سال قبل، به برخورد علمی با آمارهای انتخاباتی گرایش پیدا 
کرد. این گرایش به دلیل مشــاهدۀ تالطم ظاهری در آمارهای انتخاباتی و به تبع آن 
تحلیل های افراطی نســبت به مردم بود. تحلیل هایی که بعضاً به شکِل تجلیل، و در 
جای دیگر به شکل تحقیر مردم مطرح می شد. شاه بیت تمامی این تحلیل ها جمله ای 
رایج در مطبوعات و سخنرانی ها بود. گفته می شد، "مردم غیرقابل پیش بینی هستند". 
این جمله، ظاهری ســاده ولی باطنی عمیق دارد. این جمله در واقع، نظریه ای اساسی 
اســت که منجر به تحلیِل خاص نسبت به مردم می گردد. مردم در قالب این نظریه، 
موجوداتی نابهنجار و غیر عادی هســتند. از دل این نظریــه، رفتارهای خاص چون 
اســتفاده از تحکم یا فریب در مورد مردم توجیه می شود. رفتارهایی که شاید مطلوب 

بسیاری از مبلغان این نظریه نباشد.
امید است با تداوم این روش و تالش برای تبدیل رفتارها و احساسات مردمی به عدد 
و رقم، مسیر دیگری در تحلیل های اجتماعی گشوده شود. مسیری که در آن، به جای 
اســتفاده از الفاظ "کیفی"در مورد مردم، از الفاظ "َکمِّی" که قابلیت مقایسه و ارزیابی 
دارند استفادهشود. این مسیر به تحلیل گران اجتماعی و مسئوالن رفتارهای اجتماعی 
کمک می کند تا قبل از وقوع حوادث به چاره جویی آن بنشــینند و برای اصالح امور، 

برنامه ریزی های دقیق تر داشته باشند.

رفتار انتخاباتی مردم ایران
معرفی کتاب

هشدار پلیس به شهروندان

 معــاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیــس آگاهی ناجا از احتمال کالهبرداری 
نسبت به طرح ثبت نام و راه اندازی سامانه های نامزدهای ریاست جمهوری خبر داد.

به گــزارش پایگاه خبــری پلیس، ســرهنگ محمدرضا اکبری معــاون مبارزه 
با جعــل و کالهبرداری پلیــس آگاهی ناجــا در خصوص احتمــال کالهبرداری 
نســبت به طرح ثبت نام و راه اندازی ســامانه های نامزدهای ریاســت جمهوری، 
اظهار داشــت: با توجه به ســفرهای مکــرر نامزدهای انتخاباتی به اســتان های 
مختلــف و طرح ثبت نام و راه اندازی ســامانه "کارانه یــا کارورزی" و نیز افزایش 
 چند برابری یارانه ها احتمال ســوء اســتفاده کالهبرداران از ایــن موضوع متصور 

است.
وی با بیان اینکه تاکنون در مورد این شیوه، کالهبرداری موردی اعالم نشده است، 
به شهروندان توصیه کرد: از ارائه هرگونه اطالعات همانند رمز دوم کارت و پرداخت 
وجه در ســامانه های غیر رسمی و سامانه هایی که هیچ گونه شناختی نسبت به آن 

ندارند، خودداری کنند.
معــاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهــی ناجا تصریح کرد: هموطنان 
جهت صحت و سقم سایت از طریق کانال ها و مبادی رسمی و نیز مراجعه به دفاتر 

نمایندگی کاندیداها می توانند اطالعات الزم را کسب کنند.
ســرهنگ اکبری گفت: فرصت طلبان با راه اندازی سایت های مشابه سایت مورد 
نظر کاندیداها با گرفتن اطالعات و مشــخصات شخصی افراد امکان هر گونه سوء 

استفاده را فراهم می کنند.

احتمال کالهبرداری از طریق راه اندازی 
سامانه های نامزدهای ریاست جمهوری


