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روحانی به امیر قطر

   فرقه گرایی از  آفت های بزرگ و برهم زننده 
امنیت منطقه است

حسن روحانی، رئیس جمهور عصر شنبه در تماس تلفنی شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای 
استقرار صلح و آرامش و ماه مبارک رمضان را ماه تقویت برادری میان 
مسلمانان برشمرد و بر ضرورت همکاری میان کشورهای منطقه برای 

ایجاد ثبات و آرامش را تأکید کرد.
رئیس جمهور کشورمان بابیان اینکه ایران برای گسترش روابط خود با 

کشورهای همسایه و به ویژه کشور برادر قطر اهمیت زیادی قائل است، 
گفت: »یکی از اصول سیاست خارجی ما تداوم همکاری با کشورهای 
همسایه در خلیج فارس است و معتقد هستیم با اراده مستحکم دو طرف 
می توانیم موانع موجود را برطرف و پیوندهای برادری را تقویت کنیم.« 
روحانی با تأکید بر اینکه ثبات و امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند 
خورده و از هم تأثیر می پذیرند، ادامه داد: »ما خواستار حاکمیت فضای 
اعتدال، میانه روی و عقالنیت در روابط میان کشورها هستیم و معتقدیم 

که راهکارهای سیاسی باید در اولویت قرار داشته باشند.«
برای  بیشتر  به همفکری و رایزنی  نیاز  او، کشورهای منطقه  به گفته 
این  در  حاضریم  ما  و  دارند  منطقه ای  بحران های  مهار  و  حل وفصل 

عرصه همکاری کنیم.
روحانی فرقه گرایی را از آفت های بزرگ و برهم زننده امنیت منطقه 
برشمرد و گفت: »ما می خواهیم جهان اسالم که از چند دستگی رنج 

می برد به سمت صلح و برادری گام بردارد و در این راستا آماده مذاکره 
با هدف رسیدن به توافقی واقعی هستیم.« رئیس جمهور منتخب مردم 
به موضوع تروریسم در  تلفنی  این گفت وگوی  از  در بخش دیگری 
منطقه اشاره کرد و ادامه داد: »منطقه ما شاهد یک معضل بزرگ به نام 
تروریسم است که می تواند امنیت همه ما را تهدید کند و راه مبارزه 
با آن نیز همکاری مشترک است.« امیر قطر هم در این تماس تلفنی با 
تبریک پیروزی دکتر روحانی و فرارسیدن ماه مبارک رمضان تأکید کرد 
که روابط ما با جمهوری اسالمی ایران، دیرینه، تاریخی و مستحکم است 

و ما خواهان تقویت بیش ازپیش این روابط هستیم.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی گفت: »ما معتقدیم که در مسیر تقویت 

بیش ازپیش روابط ایران و قطر هیچ مانعی وجود ندارد.«
او با اشاره به برخی مشکالت منطقه ای تأکید کرد که بی تردید مذاکره و 
گفت وگو تنها راه رفع مشکالت است و روند گفت وگوهایی که کویت 

به نمایندگی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آغاز کرد، باید تداوم 
یابد. امیر قطر همچنین گفت که به دستگاه های ذی ربط در کشورش 
دستور خواهد داد با هدف گسترش همکاری های تهران – دوحه بر 

تالش های خود بیفزایند.

دولت

سیاست گزارش روز   جامعه

    یاسر هاشمی رفسنجانی به ارائه توضیحاتی درباره 
برکناری اش از ریاست دفتر هیأت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی پرداخت و گفت: » با توجه به همه 
عالقه،  انگیزه و وظیفه ای که نسبت به دانشگاه آزاد 
اسالمی احساس می کردم، عالقه مند بودم که کارم 
را در این دانشگاه ادامه دهم چرا که این دانشگاه را 
میراث آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای مردم می دانم. 
تصمیم گیری درباره دانشگاه آزاد حق قانونی دکتر 
والیتی است.  متأسفانه امکان همکاری برای من 
فراهم نشده و خوشحال هستم که حداقل در این 
مورد اقدام قانونی انجام شده است. این موضوع 

طی پیغامی به اطالع من رسانده شد.«
  اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: 
»آمار سوختگی ها در مقایسه با مدت مشابه سال 
9۴ که تعداد فوت ناشی از سوختگی ۲۷0 نفر بود، 
0٫۷ درصد کاهش یافته است. از کل فوت ناشی 
از سوختگی در سال گذشته 19۷ نفر مرد و ۵۴ نفر 
زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه 
سال نودوچهار 19۵ نفر فوت ناشی از سوختگی 
ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان را مردان 
و ۷۵ نفر را زنان تشکیل می دادند. در اسفندماه سال 
139۵ هم آمار فوت ناشی از سوختگی ۲9 مورد 

گزارش شده است.«
مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی گفت:  »هرجا حاشیه نشینی گسترش پیدا 
کند به همان اندازه اعتیاد در کودکان و نوجوانان هم 
گسترش پیدا می کند، زیرا این اقشار جامعه در معرض 
آسیب های اجتماعی باالیی قرار دارند. کودکان و 
نوجوانان که سوءمصرف مواد مخدر دارند را به دالیلی 
نمی توان در مراکزی که بزرگ ساالن حضور دارند، 
نگهداری کرد و آن ها نمی توانند در مراکز اقامتی 
حضورداشته باشند. در زمینه بازپروری کودکان و 
نوجوانان کار، فعالیت ما باید بیشتر و تخصصی تر 
و  مددکاری  خدمات  روزانه  مراکز  در  ما  شود. 
برنامه ریزی شده ای به کودکان می دهیم اما این کودکان 
پس از گذراندن ساعاتی در این مراکز به آغوش 
خانواده هایی بازمی گردند که یا اعتیاد دارند یا توانایی 
سرپرستی کودکان و نوجوانان را ندارند. نباید این 
موضوع را نادیده بگیریم که عامل 90 درصد گرایش 
نوجوانان به اعتیاد وضعیت نامناسب خانواده ها است. 
اکنون دیگر کسی نمی تواند منکر اعتیاد دانش آموزان 
باشد و این موضوع بسیار آشکار است و دانش آموزان 
معتاد پذیرفته شده اند. خوشبختانه اکنون دیگر همانند 
گذشته دانش آموزان معتاد از مدارس اخراج نمی شوند 
و با تالش عوامل آموزش وپرورش به سوی درمان 
و بازپروری بازگردانده می شوند و مشاوران درمان 

با آن ها در ارتباط نزدیک هستند.«
 رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون سالمت و 
محیط زیست شورای شهر تهران گفت: »مصوبه برج 
- باغ یکی از سیاه ترین لکه های ننگی است که بر 
پیشانی شورای شهر و به خصوص شورای سوم که 
در آن این مصوبه تصویب شده قرار دارد؛ چراکه به 
استناد این مصوبه که برخی ها آن را پرافتخار می نامند 
تمامی باغات شهر قلع وقمع شده است. این مصوبه 
زمینه ساز قلع وقمع باغات توسط سوداگران بود و 
باعث شد که تمام باغات به برج و منازل مسکونی 
تبدیل شوند. این مصوبه و تبعات آن برای همیشه 
در تاریخ شورا باقی می ماند و باید هر چه سریع تر 

نسبت به لغو آن و مصوبه جایگزین اقدام شود.«
توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون  افشار،  پرویز   
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از 
ساماندهی معتادان متجاهر در سراسر کشور خبر داد 
و گفت:  »بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
طرح ساماندهی معتادان متجاهر در ایام نوروز در 
1۲ استانی که معتادان بیشتری داشتند به اجرا درآمد 
که موفقیت آمیز بود و اینک قرار است به کل کشور 
تسری یابد و اجرایی شود. از۲0 اسفند 9۵ تا اوایل 
اردیبهشت امسال مجموعا حدود 19 هزار و 88۴ 
معتاد متجاهر ساماندهی و جمع آوری شدند. از مجموع 
معتادان جمع آوری شده تعداد 3 هزار و60 نفر در 
مراکز ترک اعتیاد ماده 16 و مابقی در مراکز تبصره 
۲ ماده 16 پذیرش شده و تحت درمان قرارگرفته اند. 
آمار معتادان زن اندک است و مجموعا 1۵0 نفر 

معتاد متجاهر زن، تحت پوشش قرارگرفته است. «

  مسعود پزشکیان، نائب رییس مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت در 
انتخابات هیات رییسه، گفت: »در این خصوص 
پیش از این صحبتی با من نشده بود و من از 
این تصمیم بی خبر بودم و در جلسات هم 
نبودم. باید وقت بگذاریم و بدون اختالف این 
روند را حل کنیم و این تیم فعلی و ترکیب 
فعلی که در هیات رییسه هست کار خود را 
ادامه دهد.« پزشکیان در پاسخ به این سوال 
که برای جایگاه ریاست مجلس وارد رقابت 
خواهد شد، گفت: »باید صحبت و تالش شود 
تا این روند به وحدت تبدیل شود تا رقابت.«
  محمدرضا بادامچی، رئیس هیات نظارت 
بر انتخابات شورای شهرستان تهران با بیان 
اینکه 1۵ صندوق به صورت اتفاقی با سامانه 
تجمیع وزارت کشور مجددا تطبیق داده شد، 
گفت: »هیات نظارت شهرستان تهران با یقین 
سالمت پنجمین دوره انتخابات شورای شهر 
تهران را تایید می کند. قرار است نتایج تایید 
شده توسط سخنگوی هیئت مرکزی نظارت و 
اعضای محترم هیئت نظارت استان و شهرستان 
تهران به اصحاب رسانه ارائه شده تا به استحضار 

مردم برسد.« 
  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: »به مناسبت ماه مبارک رمضان نخستین 
سبد حمایت غذایی در سال 96 از فردا توزیع 
می شود. امسال سبد حمایت غذایی ماه مبارک 
رمضان  را با ۲۲0 میلیارد تومان پوشش دادیم. 
خانوارهایی که تحت پوشش قرار می گیرند 
سه میلیون و  888 هزار و ۵۷۴ خانوار هستند 
که با بعد خانوار تقریبا بیش از 10 میلیون نفر 
می شوند. عالوه بر آن زنان باردار و کودکان 
دارای سوء تغذیه هم از قبل شناسایی شده 
اند که آنها در این پوشش حمایتی قرار می 
گیرند . برای خانوارهای یک نفره حدود  30 
هزار تومان ، دونفره 60 هزار تومان خانوار 
های 3 نفره به باال به ازای هر نفر 10 هزار 
تومان افزوده می شود که در نهایت تا سقف  
1۲0 هزار تومان کاال دریافت خواهند کرد.« 

    محمدعلی موحدی کرمانی در مطلبی 
به بیان مقصودش از عبارت آرای حالل و 

حرام پرداخت.
متن توضیحات آیت اهلل موحدی کرمانی در 

زیر امده است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران
اینجانب در جلسه ای جمله ای گفتم که در 
فضای مجازی منعکس شد و هرکس تفسیری 
داشت که بعضاَ ناروا بود، الزم می دانم مقصودم 

را بیان نمایم:
در جلسه ای بحث درباره یکی از کاندیداها 
و آراء او بود و نظر بنده را می خواستند. بنده 
گفتم این 16 میلیونی که اعالم شده بر اساس 
اطالعات واصله و این که احدی در صحت  
این آراء تشکیک نکرده آراء واقعی اوست و 
بنده این رأی باالی مردمی و حالل را به ایشان 

تبریک می گویم.
دراینجا الزم می دانم کلمه حالل را معنا کنم:
اگر در سبد رأی یک کاندیدا آراء واقعی او ریخته 
شود، این آراء پاک و حالل است و اگر آراء 
دیگری به اشتباه یا عمد در سبدش ریخته شود 
این آراء پلید و حرام است. تخلف در انتخابات 
یک امر طبیعی است و مرجع تشخیص، طبق 

قانون شورای محترم نگهبان است.
همه منتظریم نظر شورای محترم نگهبان را 
بدانیم، چه بسا پس از تحقیقات کامل بعضی 
آراء کاسته و بعضی افزون گردد. البته هرچه 
باشد در نتیجه انتخابات مؤثر نخواهد بود و 
جناب آقای روحانی پس از تأیید شورای محترم 
نگهبان و تنفیذ رهبری برای ۴ سال دیگر رئیس 

جمهور می باشند.«

اعضای شورای شهر تهران در سیصد و چهل و 
هشتمین جلسه شورا درباره برخی مسائل مطرح شده 
اعم از رفتن معاون شهردار، شفاف سازی استخدام ها 
و... نکاتی را مطرح کردند. در هفته های اخیر اخباری 
مبنی بر استخدام های گسترده در مجموعه های وابسته 
به شهرداری تهران ازجمله روزنامه همشهری به 
گوش می رسد که با واکنش و مخالفت اعضای 
شورای شهر تهران همراه شد. اعضای مخالف شورای 
شهر که عمدتا اصالح طلبان هستند بر این باورند 
که این حجم از استخدام ها عالوه بر اینکه بار مالی 
سنگینی برای شهرداری ایجاد می کند، مجوز سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور و نیز ردیف بودجه 

پیش بینی شده را ندارد.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر 
تهران گفت: »در گرماگرم فاجعه پالسکو، بحث انتقال 
شهروند به بانک شهر مطرح شد بدون آنکه ما اطالعی 
از امالک و دارایی ها و یا قیمت برند شهروند داشته 
باشیم. ازاین رو معاون شهردار آقای امانی می بایست 
گزارشی از نحوه واگذاری شهروند به بانک شهر به 
شورا ارائه دهند.« همچنین محمد ساالری، رئیس 
کمیسیون شهرسازی با اشاره به اخباری مبنی بر 
جذب نیرو در شهرداری تهران گفت: »خبرهای 
گوناگونی پیرامون جذب نیرو از سوی شهرداری 
تهران شنیده می شود. فارغ از صحت وسقم این اخبار 
شهرداری تهران باید هر چه سریع تر در این زمینه 
شفاف سازی کند.«او ادامه داد: »برخی تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی ها در شهرداری پیرامون پروژه ها و 
دارایی های شهر بدون اطالع شورا صورت می گیرد.«

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی، پردیس متروی 
تهرانپارس با مساحت چندین ده هکتاری خود یکی از 
دارایی های ارزشمند شهر به شمار می رود و می بایست 
پیرامون آن در شورا تصمیم گیری شود. در چنین 
مواردی که دارایی های شهر در ازای مطالبات به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، باید 
هم شورای شهر فعلی و هم شورای شهر آتی در 

جریان قرار گیرند.
حبیب کاشانی، نایب رئیس کمیسیون بودجه هم در 
این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداران 
مناطق گفت: »انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
اسالمی به اتمام رسید، مردم انتخاب خود را داشته اند 
اما چرا برخی به گونه ای رفتار می کنند که گویی اتفاقی 
در شهرداری رخ داده است.« کاشانی ادامه داد: »ما 

به عنوان اعضای شورا و مدیران شهرداری باید تا 
لحظه ای که در جایگاه خود هستیم نسبت به انجام 
وظایفمان کوشا باشیم و تا آخرین لحظه برای کسب 

روزی حالل تالش کنیم.«
این عضو شورای شهر با اشاره به عدم حضور شهردار 
منطقه 19 در جلسه مالقات مردمی روز چهارشنبه 
گفت: »در جلسه مالقات مردمی روز چهارشنبه 
متأسفانه شهردار منطقه 19 در شهرداری منطقه حضور 
پیدا نکرد و این در حالی بود که برخی از شهرداران 
مناطق دیگر هم در محل کار خود حاضر نبودند و 
نسبت به برگزاری جلسه مالقات مردمی بی تفاوت. 
این رویه نادرستی است و اگر شهرداری و مدیرانش 
نمی توانند به وظایفشان عمل کنند بگویند تا شورا 
این امر را اعالم کند.« در ادامه این جلسه رحمت اله 
حافظی بابیان اینکه قبال به معاونان شهردار اعالم کردم 
بهتر است سکوت کنند زیرا توضیحاتشان مشکالت 
آنان را بیشتر می کند، گفت: »در بند ۲ گزارش یکی 
از نهادهای نظارتی در خرداد سال 93 آمده است 
که تعداد ۴۲00 نفر بدون برگزاری هرگونه آزمون 
استخدامی و مصاحبه علمی و رعایت مفاد آیین نامه 
استخدامی شرکت بهره برداری مترو جذب شده اند.«

او بابیان اینکه شرکت مترو دارای آیین نامه استخدامی 
است و باید بر اساس آیین نامه اقدام می شد، تأکید 
کرد که از تیرماه سال 9۲ تغییرات وسیعی در حوزه 

معاونین و مدیران شرکت بهره برداری مترو ایجادشده 
به نحوی که در برخی موارد افراد غیرمتخصص و 
دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط جایگزین افراد 
متخصص و باتجربه شده اند، این موضوعی نیست 

که بتوانیم درباره آن به تفاهم برسیم.
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تهران ادامه داد: »در طبقه بندی 
مشاغل این شرکت، سه گروه اضافه به برخی افراد 
داده شد که توضیح و محمل قانونی ندارد، شما 
که مدعی تفاهم با سازمان بازرسی کل کشور در 
این زمینه هستید، لطفا صورت جلسه مربوطه را به 
شورای شهر ارائه کنید.« حافظی درباره کمیته نظارت 
بر واگذاری شرکت شهروند و شهر آفتاب هم گفت: 
»در جلسه صحن شورا که برای تشکیل این کمیته 
تصمیم گیری شد، تعداد اعضای آن ۵ نفر اعالم 
شد و عضو پنجم آن هم نماینده کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری معرفی شد اما آقای 
رئیس، شما برخالف نظر اعضای شورای شهر، نماینده 
این کمیسیون را حذف و یکی از اعضاء هیئت رئیسه 
را جایگزین کردید. حال اگر کمیته ای وجود دارد 
نظر شورا این بوده که نماینده کمیسیون سالمت هم 
عضو کمیته باشد و اگر می گویید که رأی گیری نشده 
است پس این کمیته که معرفی کرده اید چه محمل 
قانونی دارد؟ این انحراف و تخلف است که شما 

باید پاسخگو باشید.«
همچنین احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر 
تهران هم تأکید کرد که به استخدام های خارج از 

ضابطه در شهرداری معترض هستیم.
مسجد جامعی گفت: »استخدام های جدید که با 
مجوز سازمان امور اداری و استخدامی و بر اساس 
پیش بینی بودجه مصوب امسال است، بالمانع است. 
برخی استخدام های خارج از ضابطه در شهرداری 
انجام شده که گزارش آن توسط سازمان بازرسی 
کل کشور اعالم شده است و ما نسبت به این نوع 

از استخدام ها معترض و مخالف هستیم.«
گفت: هیچ استخدام جدیدی در شهرداری صورت 
نگرفته و تنها تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی 
به ثابت و نیز از شرکت های قراردادی به شرکت 

هادیان شهر صورت گرفته است.
ناصر امانی، معاون شهردار تهران در سیصد و چهل 
و هشتمین جلسه شورای شهر در پاسخ به تذکرات 
اعضا پیرامون موضوعاتی نظیر واگذاری شهروند به 
بانک شهر و استخدام نیروهای جدید گفت: »هیچ 

استخدام جدیدی صورت نگرفته است.«
او ادامه داد: »در حال حاضر تبدیل وضعیت کارمندان 
بر طبق آزمون برگزارشده سازمان اداری و استخدامی 
و تبدیل قرارداد ۷000 نفر از کارمندان به قرارداد 
هادیان شهر در دستور کار است. بااین حال قویا 

استخدام نیروهای جدید را تکذیب می کنم.«
امانی با در تشریح تبدیل وضعیت ۷000 نفر از 
کارمندان هم گفت: »برای این امر هم در بودجه 
سال جاری پیش بینی های الزم صورت گرفته و 

این امر مصوبه دارد.«
او همچنین درباره استخدام ۴۲00 نفر در مترو گفت: 
»بیش از ۲000 و اندی از این افراد در قالب شرکت هایی 
که با مترو قرارداد داشته اند فعالیت می کرده اند و 

شرکت مترو خود طرف قرارداد این افراد شد.«
معاون شهردار همچنین درباره واگذاری شهروند به 
بانک شهر گفت: »هنوز در تعیین قیمت واگذاری 
شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر به توافق نرسیده ایم 
و هر زمان که قیمت نهایی شد هماهنگی های الزم با 

هیئت اجرایی صورت خواهد گرفت.«
امانی همچنین پیرامون واگذاری پردیس متروی 
راه های  از  یکی  امالک  »تهاتر  گفت:  تهرانپارس 
تأمین بودجه غیر نقد است که این امر در بودجه 

سنواتی شهرداری آمده است.«

شهرداری در مورد جذب نیرو شفاف سازی کند

سپید: روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی حسینعلی 
حاجی دلیگانی با استناد به اصل 138 قانون اساسی گفت: »مصوبه 
۲030 در شهریورماه در هیئت دولت تصویب شد. سؤالم این 
است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شد یا خیر؟ یا اینکه 
دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود 
در این رابطه استفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید هم به این مسئله 

ورود کرده اند.«
علی الریجانی، رئیس مجلس هم در واکنش به این اخطار گفت: 
»طرح ۲030 از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. ازنظر 
شکلی این طور است که دولت مصوبه ای داشته که ما می خواهیم این 
ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیئت تطبیق مصوبات 
فرستادم، بنابراین زیرساخت ها اشکال قانونی ندارد اما محتوا بحث 
دیگری است که نیاز است شورای عالی انقالب فرهنگی و کمیسیون 
آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند. در هیئت تطبیق مصوبات 
ازنظر محتوایی نمی شد بحث کرد، بلکه فقط ازنظر شکلی می توانستند 
آن را بررسی کنند.« رئیس مجلس ادامه داد: »هیئت تطبیق مصوبات 
ازنظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲030 نگرفت. اینکه سؤال 
شود که محتوای این مصوبه در شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصویب شده یا خیر باید بگویم که چنین بحثی نبوده، یعنی جایی 
موردبررسی قرار نگرفته و شورای انقالب فرهنگی هم به این بحث 
هنوز ورود نکرده، هرچند که باید ورود می کرد. در جلسه قبل هم 

گفتم کمیسیون هم به بحث محتوایی مصوبه ۲030 ورود کند.«

ازآنجایی که در دوره تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری، عده ای 
با استفاده از سند ۲030 قصد تخریب دولت را داشتند، هنوز هم 

بحث ها بر سر این سند ادامه دارد.
در واکنش دیگری نسبت به شایعه های موجود درباره سند ۲030، 
مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: 
»اصلی ترین و تنها سند حاکم در آموزش وپرورش سند تحول 
است که اصلی ترین پیام آن هم قرآنی است.« او در برنامه پرسشگر 
با ابراز امیدواری از شتاب گرفتن اجرای سند تحول ادامه داد:  »یکی 
از مهم ترین وظایف آموزش وپرورش، ایجاد انس با قرآن در میان 

دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه و آموزشی است.«
به گفته دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش، این روزها بحث هایی 
پیش آمده که حاکی از حذف درس قرآن از دبستان و پیش دبستانی 
است، من این مسئله را تکذیب می کنم و آموزش قرآن از برنامه های 

اصلی آموزش وپرورش است.
نوید ادهم بابیان اینکه تغییرات خوبی در محتوای کتب و جدول 
برنامه درسی ایجادشده است، گفت: »در مقطع ابتدایی ۲۷ ساعت 
آموزش قرآن در 6 سال تحصیلی و درکل ابتدایی و در علوم تجربی 
و ریاضی ۴6 ساعت و در علوم انسانی، ۵0 ساعت آموزش قرآن 
وجود دارد.«  همچنین محمدرضا مسیب زاده، مدیرکل قرآن و 
عترت وزارت آموزش وپرورش در حاشیه سومین نشست شورای 
هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی کشور و در جمع خبرنگاران، 
به نگرانی های اخیر پیرامون سند ۲030 اشاره کرد و گفت: »تاکنون 

هیچ سند، بخشنامه، برگه یا برنامه ای که مغایر با ارزش های دینی 
و قرآنی باشد در آموزش وپرورش مطرح و تدوین نشده است.«

او ادامه داد: »درباره سند ۲030 که اخیراً با عنوان کردن برخی 
ادعاهای نادرست موجب نگرانی بخش های مختلف و به خصوص 
دست اندرکاران امور قرآنی شده باید با قاطعیت گفت هیچ اقدامی در 
این زمینه مغایر با ارزش های قرآنی و عترت صورت نگرفته است.«
مسیب زاده برخی ادعاهای نادرست مطرح شده درباره سند ۲030 را 
کذب و دروغ محض دانست و ادامه داد: »آنچه مسلم است این  است 
که در آموزش وپرورش به هیچ وجه فعالیت های مغایر با ارزش های 
قرآن و عترت صورت نمی گیرد بلکه فعالیت های مختلف در راستای 

حفظ و تقویت ارزش های قرآنی انجام شده است.«
به گفته او، امسال حدود 63 عنوان کتاب در حوزه آموزش قرآن 
به صورت کاربردی با بیش از دو میلیون نسخه در سطح مدارس 
کشور توزیع شده است. 3 میلیون و ۴۵0 هزار نفر در سامانه حفظ 
قرآن آموزش وپرورش در سطح کشور ثبت نام کرده اند، از این 
تعداد یک میلیون و ۵0 هزار نفر حفظ نیم جزء و 800 نفر هم 

حفظ کل هستند.
مسیب زاده ادامه داد: »وجود 1۲۷ مدرسه در سطح کشور که تنها 
یک دانش آموز دارد بیانگر این است که جمهوری اسالمی برای 
جایی که فقط یک نفر مشغول به تحصیل وجود دارد ارزش قائل 
است. در سال 96 اعتباری بالغ بر ۴8 میلیارد تومان برای حوزه قرآن 

و عترت وزارت آموزش وپرورش پیش بینی شده است.«

الریجانی، رئیس مجلس:

هیئت تطبیق مصوبات، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت


