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رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تمهیدات این پلیس در روز برگزاری انتخابات را تشریح کرد .به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری در اینباره گفت :طرحهای ترافیکی ویژه انتخابات به استانها
ابالغ شده و امیدواریم با این طرحها همه با امنیت و آرامش کامل در انتخابات شرکت کنند ،در راستای همین طرحها پلیس راهور نیز وطایف را بر عهده دارد .وی ادامه داد :یکی از وظایف پلیس
روانسازی ترافیک در محدوده شعب اخذ رای و صندوقها است گفت :در همین راستا ماموران پلیس اقدام به روانسازی ترافیک در این محدوده خواهند کرد و از شهروندان نیز میخواهیم 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.
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باوجود فضای تبلیغات مجازی ،هنوز بسیاری از کاندیداها از تبلیغات کاغذی برای معرفی خود استفاده میکنند

اضافه کاری رفتگران!

تعیین تعرفههای جدید صدور و تمدید پروانه
کار اتباع خارجی

عضو شورای شهر تهران :این نوع هزینههای هنگفت خارج از انصاف خواهد بود
یک رفتگر شهرداری 20 :میلیارد تومان! زندگی من با این رقم از این رو به آن رو میشود
گروه جامعه :با پایان یافتن تبلیغات نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا ،حال
چهره شهرها و روستا ها پر از پوسترها و بنرهایی است
که باید جمع آوری شود تا شهر به حالت عادی خود
بازگردد .مسئولیت پاکسازی این شهر به دوش «رضا» و
همکارانش است .رفتگرانی که شبانه روز برای پاکسازی
شهر از زباله ها زحمت می کشند اکنون وارد اضافه کاری
شده اند .اضافه کاری که خود نامزدهای حامی آن ها
برایشان به وجود آوردند.
روزهای سخت رضا...
رضا خود را آقا رضا معرفی می کند ،او در گفت وگو با خبرنگار
اجتماعی «ابتکار» می گوید« :من سه فرزند دارم .پسر کوچکترم
این روزها که از مدرسه به خانه می آید ،به من نگاه می کند ،به
دستانم .من می فهمم که او حال و روز خیابان ها را دیده است.
کاغذ های تبلیغاتی که در خیابان ها ریخته و حاال من باید آن
ها را تمیز کنم».
رضا می گوید« :بین همکارانم به من آقا رضا می گویند .بیشتر
در خیابان های غرب تهران کار می کنم و از وضعیت خود
راضی ام .اما در روزهای انتخاباتی کمی اوضاع فرق میکند،
متاسفانه همه شعار می دهند و هیچکس به فکر تمیزی خیابان ها
و پیاده روها نیست .هرگوشه ای را که نگاه می کنیم کاغذی افتاده
و یا بنری پاره شده .می دانید چقدر هزینه این کاغذ ها می شود؟»
با پرسش این سوال خودش کنجکاو میشود ،جارویی را که
دستههای بلندی هم دارد به شانه اش تکیه میدهد و گوشی تلفن
همراه خود را از جیبش خارج می کند .کمی کنجکاو می شوم
و به سمتش میروم .سایت گوگل را باز می کند و عبارت «کاغذ
تبلیغاتی برای انتخابات» را سرچ میکند .با او همراه می شوم.
لینکی را باز می کند .مربوط به یک سایتی است که براوردی از
هزینه های تبلیغات کاغذی در دهه  90شمسی انجام داده است.
در سایت مورد نظر نوشته شده بود که برای انتخابات ریاست
جمهوری در کشور عددی بالغ بر  20میلیارد تومان تبلیغات

کاغذی انجام می شود.
رضا ادامه میدهد 20« :میلیارد تومان! زندگی من با این رقم
از این رو به آن رو میشود .حاال چه؟ باید در خیابان ها راه بروم و
پول کاغذی که تبدیل به زباله شده را جارو بزنم».
رضا مرد غمگینی نبود و با زبان طنز حرف می زد ،حتی به من
گفت که از کدام نامزد حمایت خواهد کرد .با همه این اوصاف او
و همکارانش روزهای شلوغی را در پیش خواهند داشت .او باید به
جنگ چسب های بر دیوار زده و سیریش هایی برود که پوستر را
بر دیوارهای شهر میخکوب کرده است.

رضا در پایان می گوید« :ما وظیفه خود را انجام می دهیم ولی
به دور از انصاف است که اینچنین آزارمان دهید».
روز گذشته عضو شورای شهر تهران با انتقاد شدید از نحوه
تبلیغات و ریخت و پاشهای زیاد انتخابات شورای شهر در شهر
تهران گفت« :پاکسازی تبلیغات شهری هزینههای سنگینی را بر
دوش شهرداری میگذارد».
معصومه آباد که در طول دوران حضورش در شورای شهر کمتر
در رسانه ها به اظهار نظر می پرداخت ،اینبار واکنش شدیدی
نشان داده و درباره نحوه تبلیغات برخی نامزدهای پنجمین

دوره انتخابات شورای اسالمی شهر تهران که مدعی شعارهای
محیط زیستی و اصالح شهر نیز هستند ،به تسنیم گفت« :سبک
تبلیغات برخی افراد نشان میدهد که رویکرد بهبود و مسائل
زیست محیطی شهر برایشان اهمیت ندارد و یا در درجه دوم
اولویتهایشان قرار دارد .بهطور حتم این نوع تبلیغات ضد تبلیغ
محسوب میشود و مردم هم نسبت به آن آگاه هستند و آن
را در انتخابهای خود لحاظ میکنند ».این عضو شورای شهر
تهران با بیان اینکه پاکسازی این نوع تبلیغات در ساعتهای آتی
هزینهای را سربار مدیریت شهری میکند ،گفت« :در دوره قبل
سه الی چهار برابر هزینههای معمولی صرف جمعآوری این نوع
تبلیغات شد و به طور قطع این نوع هزینههای هنگفت خارج
از انصاف خواهد بود ».به گفته آباد ،این نوع تبلیغات در شهر
به نوعی تشویش ذهنی برای مخاطبان ایجاد میکند و اجازه
تصمیم گیری درست را به آنها نمیدهد .وی افزود« :در حال
حاضر دنیای مجازی بر همه مسائل اثرگذار است و بهتر این بود
که به جای این همه تبلیغات کاغذی ،کاندیداها از فضای مجازی
و سایر امکانات بهره بگیرند .مردم باید این روزها قضاوت کنند
که چه کسانی شعار میدهند و چه کسانی به سخن خود عمل
میکنند».
آباد نسبت به برخی پوششها و رفتارهای کاندیداها در تبلیغات
شهری انتقاد کرد و گفت« :متاسفانه برخی تبلیغات بیشتر شبیه
به سالن نمایش و ُمدها شده و به نوعی هر کس اصل وجودی
خود را تبلیغ میکند که امیدواریم مردم در انتخابهای خود توجه
الزم را داشته باشند».
این در حالی است که در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
محمدباقر قالیباف ،شهردار تهران خود بخشی از این تبلیغات
بوده است و در حال حاضر وظیفه پاکسازی شهر به دوش
شهرداری است و این هزینه ها از جیب شهرداری باید پرداخت
شود .با این حال در روزهای پایانی تبلیغات به اوج خود رسید و
می توان از واژه «زشت» برای تعریف تصویر شهر تهران و بسیاری
از کالنشهرها استفاده کرد.

قیمت و مهلت ثبت نام کتب درسی برای
سال تحصیلی جدید اعالم شد

اختصاص اعتبار  100میلیاردی برای احیای
کسب و کار زلزلهزدگان خراسان شمالی

دستگاهها مکلف به اجرای قانون
مرخصی  ۹ماهه زایمان هستند

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
از رشد حدود  7درصدی قیمت کتابهای درسی نسبت به سال گذشته خبر داد
و قیمت کتب را به تفکیک دورهها و مقاطع اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،حسین طالییزواره با اشاره به اینترنتی شدن سفارش کتب درسی
از دوسال گذشته اظهار کرد :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور توزیع
کتابهای درسی در بین کلیه دانش آموزان سراسر کشور به طور هم زمان در شروع سال
تحصیلی ،اعمال نظارت های دقیق تر بر نحوه توزیع ،جلوگیری از اتالف منابع و هر گونه
اعمال نظر و سالیق شخصی در توزیع و دریافت بهای کتابهای درسی ،نسبت به ارتقاء
و بهبود فرآیند توزیع کتابهای درسی و سایر مواد آموزشی در بستر اینترنت در راستای
دولت الکترونیکی با همکاری ناشرین کتابهای درسی اقدام کرده است .وی افزود :ثبت
نام کتابهای درسی دانش آموزان کالسهای دوم تا ششم ابتدایی ،دوره پیش دانشگاهی و
شاخه فنی و حرفهای از  19فروردین شروع شده است و تا  15خرداد ادامه دارد .سفارش
انفرادی یا گروهی کتابهای درسی دانش آموزان کالس اول ابتدایی هم از  15تیرماه شروع
می شود و تا  17شهریورماه ادامه خواهد داشت .معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ادامه دارد :سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی
به نشانی  www.irtextbook.irبرای ثبت سفارش کتابهای درسی در دسترس است.
طالیی زواره با اشاره به رشد  7درصدی قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته ،قیمت
کتابهای درسی دانش آموزان را اعالم کرد و گفت :کتابهای درسی سال اول ابتدایی 14
هزار و  300تومان ،سال دوم ابتدایی  15هزار و  400تومان ،سال سوم ابتدایی  19هزار
و  900تومان ،سال چهارم ابتدایی  20هزار و  100تومان ،سال پنجم ابتدایی  20هزار و
 700تومان ،سال ششم ابتدایی  24هزار و  600تومان است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تامین اعتبار  100میلیارد ریالی صندوق
حمایت کارآفرینی امید جهت احیاء و بازسازی واحدهای کسب و کار آسیب
دیده در زلزله خراسان شمالی در قالب تسهیالت ارزان قیمت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی بااشاره به زلزله خراسان شمالی  ،ضمن ابراز تاسف از
جان باختن دوتن از هموطنان در این زلزله و خساراتهایی که رخ داد ،اظهار کرد :در
ت از زلزلهزدگان ،تامین
نامهای به استاندار خراسان شمالی و در راستای تداوم حمای 
و تخصیص اعتبار  100میلیارد ریالی توسط صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته
است که در قالب  تسهیالت ارزان قیمت جهت احیا و بازسازی واحدهایی که کسب
و کارشان در زلزله آسیب دیده ،اعطاء می شود .ربیعی که دو روز گذشته بهعنوان
نماینده دولت در منطقه زلزلهزده استان خراسان شمالی حضور یافته ،در  تشریح
وضعیت منطقه زلزلهزده گفت :زلزله به عمق  ۱۱کیلومتر و درمقیاس  ۵.۷ریشتر
بخش مرکزی بجنورد و روستاهای اطراف را ساعت  ۲۲:۳۰لرزاند که بالفاصله ستاد
بحران تشکیل و با حضور استاندار قبل از ساعت  ۱۲نیمهشب ،نیروها در منطقه حاضر
و خدمات ارائه شد.
هماهنگی بسیار سریع و خوبی شکلگرفت و از استانهای سمنان ،خراسان رضوی
و گرگان به کمک نیروهای امدادرسان استان خراسان شمالی آمدند .به گفته وی،
بر اثر این حادثه  ۴۶۰نفر از هموطنان مصدوم شدند ۳۸ .نفر بستری و بقیه مرخص
شدهاند ۴۲ .نفر عمل جراحی داشتند که پس از عمل مرخص شدهاند .در این حادثه
دو نفر از هموطنان قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده و جان باختند .وزیر تعاون
در پایان تاکید کرد :برای بازسازی و احیای مناطق مسکونی و فضاهای کسب و کار،
تسهیالتی درنظر گرفته شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :دستگاهها مکلف به
اجرای قانون مرخصی زایمان زنان به مدت  ۹ماه و مرخصی سه روزه مردان
پس از زایمان همسرانشان هستند.
به گزارش خانه ملت ،محمدحسین قربانی در خصوص عدم اجرای کامل مرخصی
زایمان زنان ،گفت :مرخصی زایمان برای زنان  ۹ماه و برای همسران زنان (مردان) سه
روز مورد نظر موافق مجلس بود ،از این رو این قانون تصویب شده و الزماالجرا است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح کرد :متاسفانه برخی دستگاهها به جهت
بار مالی حاضر به اجرای قانون نیستند ،اما باید توجه داشت که در قانون قبل دستگاهها
مجاز به اجرای این قانون بودند در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال
 ۹۶دستگاهها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان شدند .وی افزود :بنابر تکلیف قانونی،
دستگاهها باید به اجرای قانون تمکین کنند ،متاسفانه عدم شفافیت برخی قراردادها ،وجود
قراردادهای شرکتی یا ساعتی و عدم پایبندی شرکتهای خصوصی به چنین قوانینی
سبب شده تا به جهت تعهداتی که بین کارگر و کارفرماست این قانون اجرا نشود .قربانی
در ادامه در خصوص انتقاد وزارت بهداشت و درمان به مرخصی سه روزه مردان پس از
زایمان همسر ،تصریح کرد :هرچند برای مردان باید تسهیالتی در زما ن 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 رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،افزود :به جهت قانونی ،امکان اصالح
مرخصی برای مردان وجود ندارد اما مجلس از بُعد نظارتی خود می تواند اجرای کامل
قانون مرخصی زایمان زنان به مدت  ۹ماه و مرخصی سه روزه مردان را به دستگاهها و
بخش خصوصی گوشزد کند.

مجوز  ۷۱رشت ه جدید بین رشتهای به دانشگاهها داده شد
معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه کاشان به عنوان یکی
از دانشگاه های خوب و مطرح کشور یاد کرد و افزود :دانشگاه
کاشان جزو دانشگاههای تاثیرگذار آموزش عالی است که در
طرحهای علمی و بینالمللی موفق بوده است.
به گزارش ایلنا ،مجتبی شریعتی نیاسر در جشنواره نوآوران بنیاد
نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان ،گفت :تعامل بین دستگاهها ،مراکز
علمی و تعامل بین شهرها و مناطق مختلف یکی از عوامل پیشرفت
جامعه است .وی یکی از مهمترین مولفه های موثر در دانشگاه کاشان
را توجه به رویکرد خرد جمعی و مشارکت عمومی که جزو سیاست
های آموزش عالی دولت یازدهم است برشمرد و اظهار داشت:
دانشگاه کاشان در جذب خیرین آموزش عالی نیز پیشرو است .وی از
مغفول ماندن علوم پایه ابراز نگرانی کرد و گفت :علوم پایه بستر ساز
سایر رشتههاست که متاسفانه این علوم کمتر مود توجه قرار گرفته

و باید فکر کنیم که نبوغ دانشمندان زمانی ظهور و بروز خواهند کرد
که در علوم پایه مورد توجه قرار گیرد .شریعتی نیاسر بر ضرورت
تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و افزود :نظام آموزشی همچون ۵۰
سال پیش اداره میشود که باید گامهای تحول رادر نظام آموزشی
برداریم تا دانش آموزان و دانشجویان نقش خود را در کالس و محیط
دانشگاه مفید احساس کنند .وی نقش فعالیت های جمعی و خرد
جمعی را برای توسعه و پیشرفت جامعه حایز اهمیت دانست و افزود:
یکی از سیاستهای آموزش عالی خرد جمعی و برقراری تعامل
بین حوزههای علمی است .معاون آموزشی وزارت علوم بر ارتباط
بین رشتهها و ایجاد علوم بین رشتهای در دانشگاهها تاکید کرد و
اظهار داشت :در سالهای اخیر مجوز  ۷۱مورد رشتههای جدید بین
رشته ای به دانشگاهها داده شد که امید است با این رشتههای جدید
توسعه علمی کشور را شاهد باشیم .وی خاطر نشان کرد :دانشگاهها

می توانند درس های اختیاری کاربردی را با تاثیر گذاری در معدل
و برای دانش افزایی دانشجویان در دانشگاه ها ارائه دهند .شریعتی
نیاسر توجه به کارآفرینی را برای حل مشکالت جامعه الزم دانست و
گفت :کارآفرینی یکی از مؤلفههایی است که جوانان را خالق و رفع
مشکالت بیکاری و توسعه اقتصادی را به همراه دارد .دکتر شریعتی
نیاسر به رشد توسعه آموزش عالی از سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲در کشور
اشاره کرد و اظهار داشت :در سال  ۱۳۸۴تعداد دانشجویان کشور دو
میلیون و  ۲۰۰نفر بوده که در سال  ۱۳۹۲به چهار میلیون و ۸۰۰
دانشجو افزایش یافته است .معاون آموزشی وزیر علوم تعداد مراکز
آموزش عالی در سال  ۱۳۸۴را  ۹۱۷مرکز عنوان کرد و گفت :در
سال  ۱۳۹۲به دو هزار و  ۸۰۰مرکز افزایش یافت .وی به رشد ۱۲
درصدی جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی اشاره کرد و افزود :در حال حاضر حدود  ۸۱هزار عضو هیئت

علمی در دانشگاهها مشغول هستند .معاون آموزشی وزیر علوم خاطر
نشان کرد :یکی از مهمترین مؤلفه هایی که در دانشگاهها مطرح
است نسبت دانشجو به استاد است که در سال  ۱۳۸۴این نسبت
 ۲۵بود که سال  ۱۳۹۲به  ۳۵مورد رسیده است .وی ماموریتگرایی
دانشگاهها را یکی از اهداف و رسالتهای آموزش عالی عنوان کرد
و گفت :دانشگاهها باید به صورت مأموریتگرا و هدفمند فعالیت
کنند .معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه داشتن برنامه
راهبردی برای هر دانشگاه و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی با
جهتگیری معنادار مطابق برنامه راهبردی ضروری است خاطر نشان
کرد :دانشگاهی که ماموریتگرا باشد دانشجوی آن بیکار نمیماند.
وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد تا با تعامل دستگاهها و ایجاد مراکز
کارآفرینی و دانشبنیان در دانشگاهها و ارائه طرحهای تحقیقاتی
کاربردی بتوان رشد و توسعه علمی و اشتغالزایی جوانان را شاهد بود.

ضوابط نقل و انتقال فرهنگیان ابالغ شد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضوابط نقل و انتقال
فرهنگیان را ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا ،در بخشنامه صادره معاون وزیر آموزش و پرورش آمده است« :پیرو
بخشنامه  25اسفند  95و همچنین در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز و تسریع
و تسهیل در امور جاری ،کیفیت بخشی به امر سازماندهی و استفاده بهینه از نیروی
انسانی موجود و به منظور اجرایی کردن امور تفویض شده در بخشنامه فوق به ادارات

کل اموزش و پرورش استان ها ،انتظار می رود مدیران کل با رعایت ضوابط و مقررات
مربوط و تراز نیروی انسانی در رشته-جنسیت  ،سقف اعتبار تخصیص یافته و با امکان
نظر ویژه در جهت افزایش بهره وری تدابیر الزم را اتخاذ کنند .بدیهی است که با توجه
به تفویض اختیار ،مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و پاسخگویی با مدیران
کل استانی خواهد بود .در ادامه این بخشنامه شرایط ماموریت کارکنان از آموزش و
پرورش به سایر دستگاهها و بالعکس ،نقل و انتقال نیروی انسانی از آموزش و پرورش به

اخبار

سایر دستگاهها و نقل و انتقال درون سازمانی قید شده است .در ضوابط نقل و انتقال
نیروی انسانی از آموزش و پرورش به سایر دستگاهها و بالعکس آمده است :انتقال افراد به
آموزش و پرورش در صورتی امکان پذیر است که متقاضی حداکثر دارای  10سال سابقه
و  35سال سن باشد .متقاضیان اشتغال در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان  ،پس از
پذیرش در مصاحبه تخصصی گروه های آموزشی دوره تحصیلی ذیربط استان بکارگیری
می شوند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اعالم
تعرفه جدید صدور تمدید پروانه کار اتباع خارجی گفت :در قانون بودجه
سال جدید تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی سه میلیون و  600هزار
ریال و تعرفه تمدید پروانه 2میلیون و 587هزار ریال در سراسر کشور
تعیین شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار
و رفاه اجتماعی'،علی اقبالی' افزود :اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار
شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و همچنین مطابق قوانین
و آئین نامه های مربوطه ،پروانه کار دریافت دارند .مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
این وزارتخانه اظهار داشت :اتباع خارجی باید دارای اطالعات و تخصص کافی برای
اشتغال به کار مورد نظر باشند و از تخصص اتباع خارجی برای آموزش و جایگزینی
بعدی افراد ایرانی استفاده شود .اقبالی گفت :پروانه کار با رعایت مواد این قانون
حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید می شود .کارفرمایان باید از اشتغال اتباع
بیگانه که بدون پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کار آنها منقضی شده است،
خودداری کنند .وی تصریح کرد :کارفرمایان اگر اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه
در پروانه کار آنها قید شده است ،بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه
بیگانه با کارفرما قطع می شود ،باید مراتب را در اسرع وقت به وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی اعالم کنند .در صورت اعالم نکردن با توجه به شرایط و امکانات خاطی و
مراتب جرم و روزانه مبلغ یک میلیون و 549هزار و 885ریال جریمه و به استنادماده
181قانون کارمجازات حبس از  91تا 180روز محکوم خواهند شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

زنان برای استیفای حقوق شرعی و قانونی
خود در انتخابات مشارکت کنند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت :اگر زنان خواهان استیفای
حقوق شرعی و قانونی خود و به نتیجه رسیدن تالشهای انجام شده برای
ارتقای جایگاهشان هستند باید در انتخابات شرکت کنند چرا که این اهداف
با مشارکت اندک محقق نمیشود.
به گزارش ایسنا ،شهیندخت موالوردی افزود :حضور زنان در انتخابات میتواند
بر تشویق سایر اعضای خانواده برای رای دادن و مشارکت در تعیین سرنوشت خود
موثر باشد .زنان در خانواده و جامعه هم به عنوان یک گروه مرجع حضور دارند .به
عنوان نمونه زنان تحصیلکرده و آگاه در خانواده و اجتماع میتوانند محل رجوع
باشند چون با اشرافی که به مسائل مبتالبه جامعه دارند و با آگاهی نسبت به تاثیر
انتخابات بر تعیین سرنوشت خود ،خانواده و جامعه میتوانند حضور تعیین کنندهای
پای صندوقهای رای داشته باشند بنابراین زنان چه به عنوان دختر ،همسر ،مادر و
خواهر میتوانند اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات را به سایر اعضای خانواده
یادآور شوند.
موالوردی در ادامه گفت :هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم
حساسیت شرایط و اهمیت مشارکت در این رویداد بیشتر نمود پیدا میکند .با توجه
به وضعیتی که در چندین انتخابات اخیر داشتهایم ،انتظار میرود که این حساسیت
توسط مردم آگاه و فهیم درک شود و در این انتخابات مشارکت کنند.وی تاکید کرد:
شرکت در انتخابات تنها تعیین کننده سرنوشت چهار سال آینده کشور نیست بلکه
میتواند مقدمات بسیاری از سیاستها را فراهم کند که آثار آن سالیان متمادی بر
فرآیندهای اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی تاثیر میگذارد .معاون رئیس
جمهور در امور زنان و خانواده گفت :پس از برگزاری دورههای مختلف انتخابات
انتظار داشتیم تا شاهد انتخابات برنامه محور باشیم اما متاسفانه در این دوره نیز این
اتفاق نیفتاد و مناظرهها که میتوانست این توقع را برآورده کند ،کمتر مجالی برای
پرداختن به این کار شد.

کتاب سال  ۹۵روابط عمومی ایران منتشر شد
همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی کتاب سال  ۹۵روابط عمومی
ایران منتشر شد.
به گزارش تسنیم ،کتاب سال روابط عمومی  1395از سوی انجمن متخصصان
روابط عمومی دارای  144صفحه رنگی در قطع رحلی منتشر شده است .کتاب
سال روابط عمومی با مدیریت سید شهاب سیدمحسنی و مهدی باقریان و زیر نظر
هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است .این
کتاب در  9بخش تدوین شده است؛ کلیات ،گفتگو ،مقاله ،گزارش ،دیدگاه ،رویداد،
تازههای نشر ،انجمن متخصصان روابط عمومی در یک نگاه از جمله فهرست این
کتاب ارزشمند است .کتابی که در آن سعی شده ضمن مروری بر وقایع و رویدادهای
سال روابط عمومی در ایران و جهان اعم از کنفرانسها ،سمپوزیومها ،گردهماییهای
علمی و تخصصی روابط عمومی ،آسیبشناسی از وضعیت روابط عمومی کشور و
موانع توسعه آن و نیز راهکارهای پیش روی ،برای اعتالی آن ارائه میدهد .کتابی
که صرفاً به محتویات خبری و آموزشی نمیپردازد بلکه دارای برترین مقاالت روابط
عمومی روز جهان ،گزارشی از مباحث روز روابطعمومی در ایران و جهان از نقش
و جایگاه روابطعمومی در تأمین رضایتمندی مخاطبان سازمان ،روابط عمومیها و
تحقق حقوق شهروندی ،گفتگو و تازههای نشر روابط عمومی منتشر شده است .در
پایان هم به معرفی انجمن متخصصان روابط عمومی و برنامههای پیش روی این
انجمن میپردازد .کتاب سال روابطعمومی سعی کرده که مهمترین اتفاقات حوزه
علم ،فن و هنر روابطعمومی و ارتباطات را در این سال مورد کنکاش و بررسی قرار
داده و در این راه از دیدگاههای اندیشمندان و صاحبنظران این حرفه بهرهمند شود.

پیام تبریک مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه
به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه در پیامی روز جهانی روابط
عمومی و ارتباطات را تبریک گفت.
به گزارش «ابتکار» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوهقضاییه ،متن پیام تبریک
مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه بدین شرح است :امروزه روابط عمومی و ارتباطات
به مثابه بازوی فکری سازمانها ،نقشی حیاتی و بیبدیل در اجرای راهبردها و پیشبرد
اهداف و برنامههای کالن دارد و با اطالع یابی و اطالع رسانی از مجرای رسانه ،ارتباط
دوسویه سازمان ها را با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام برقرار می کند و تعالی
میبخشد.
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران نیز که به عنوان پشتیبان حقوق و
آزادیهای فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت ،از دیرباز توجه به این حوزه را
در دستور کار خود داشته است ،در این برهه حساس تاریخی که تبلور جلوهای جدید
از مردم ساالری دینی و مشارکت پر شور مردم در اعمال اراده قانونی در انتخابات
ریاست جمهوری و شوراها ،خشم و عصبانیت دشمنان قسم خورده نظام را برانگیخته
تا با سوءاستفاده از فضای مجازی و بهرهگیری از رسانههای بیهویت ،با هجمه به
ارکان مختلف نظام ،سرمایه اعتماد عمومی را به تاراج برند.

