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چکشکاری آموزشوپرورش برای تقویت
حقوق و مزایای معلمان

تعیین حقوق و دستمزد حرف و
مشاغل مختلف اعم از دولتی و
خصوصی در سطح کشور نیاز به
بررسی کارشناسانه و تحلیل علمی
و به دنبال آن تغییر و تحول دارد.
اینکه وزارتخانهای با اقتصاد
کشور سروکار دارد دلیل باال بودن
حقوق و دستمزد کارکنان آن
نمیشود و بههمین ترتیب عیالوار
بودن وزارتخانهای دیگر توجیهی
منطقی برای کاستن از حقالزحمه
کارکنان آن نیست .ازسوی دیگر
احساس تبعیض نیز در این زمینه
موجب کاهش انگیزههای مثبت
کاری شده و میشود و به روند
امور و پایبندی به وظایف محوله
به افراد آسیبهای جدی میرساند.
شوربختانه تعیین حقوق و دستمزد

تاکنون برمبنای سنجش قدرتی
بوده که در اختیار بخشهای
مختلف قرار گرفته و با نگاه
زورمدارانه صورت گرفته است.
بیتردید بیتوجهی به حقوق
و مزایای افرادی که فرهنگ،
آموزش ،افکار عمومی و ...را
دردست داشته و دارند ،تبعات و
خسارتهای جبرانناپذیری را
درپی داشته و دارد که چنانچه در
این زمینه بازنگری اصولی و جدی
صورت نگیرد ،باید مشاهدهگر
حرکتهای اجتماعی تند و
اعتراضهای پیدرپی در حال و
آینده باشیم که شوربختانه همواره
اینگونه مطالبات برحق مردمی
مورد سوءاستفادههای برونمرزی
قرار گرفته است.

مدیرکل بازرسی استانداری فارس:

نظارت بر بازار تشدید شود
مدیرکل دفتر بازرسی ،مدیریت
عملکرد و امور حقوقی استانداری
فارس گفت :آنچه امروز از سوی
دستگاههای متولی تحت عنوان نظارت
بر بازار مطرح میشود آنگونه که باید
نتیجهبخش نبوده و ضرورت دارد که
نظارتها شدیدتر شود.
دارا کیانی ،در گفتوگو با ایرنا
افزود :اینکه یک کاال در نقاط مختلف
شهر به قیمتهای مختلف فروخته
میشود و باعث گالیه و نارضایتی
مردم شده بیانگر وجود نظارت بر بازار
نیست و اگر نظارتی هم انجام میشود
غیراصولی و نادرست است.
وی ادامه داد :امروز و در شرایطی
که کشور با مسائل و مشکالتی
دستبهگریبان است اگر بنا باشد جلو
افراد سودجو و فرصتطلب گرفته
نشود بهاصطالح سنگ روی سنگ
بند نمیشود .او اظهار داشت :مسئوالن
و متولیان نظارت بر بازار باید توجه
داشته باشند که کار نظارت با سخن
گفتن به نتیجه نمیرسد چراکه باید
بهگونهای عمل شود که مردم نتایج آن
را احساس کنند و وقتی برای خرید
به بازار مراجعه کردند باقیمتهای
غیرمنطقی و سلیقهای مواجه نشوند.
وی گفت :امروز با توجه به شرایط

بازار نیازمند تعریف یک راهکار و
شیوه جدید در بحث نظارت هستیم و
باید قوانین ضعیفی که در این زمینه
وجود دارد را بهروزتر ،سختگیرانهتر
و قویتر کنیم .مدیرکل دفتر بازرسی،
مدیریت عملکرد و امور حقوقی
استانداری فارس ،از دستگاههای متولی
نظارت بر بازار خواست که نسبت
به شناسایی خألهای قانونی در این
زمینه اقدام کرده و راهکار مناسب
و اثرگذار ارائه دهند .کیانی ،یکی
از دالیل پیشرفت نامطلوب امور در
عرصههای مختلف ازجمله نظارت بر
بازار را موازی کاری دستگاهها دانست
و گفت :بعضًا مشاهده میشود که یک
دستگاه کار و وظیفه خود را رها کرده
و کار دستگاه دیگر را انجام میدهد
که این باعث میشود آن دستگاه و
مجموعه هم از کار خود بازبماند و
هم مانع انجاموظیفه دستگاه مقابل
شود .وی افزود :موازی کاری در تمام
زمینهها ضربه جبرانناپذیری بهنظام
اداری و ساختاری کشور وارد کرده
که باید این رویه اصالح شود.
او اظهار داشت :در بحث نظارت بر
بازار وظیفه هر مجموعه مشخص است
و کافی است که هر مجموعه بهدرستی
به وظیفه خود عمل کند.

عضو شورای شهر شیراز بررسی
موضوع تغییر کاربری سینما مهتاب در
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی شورای شهر شیراز،
احمد تنوری در پنجاه و سومین
جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز با
اشاره به تاریخی بودن این مکان گفت:
قدمت این سینما به دهه  ۳۰برمیگردد
و خاطره سه نسل پیشین را با خود به
همراه دارد بهگونهای که بیشتر اهالی
شیراز ،فارس و شهرستانهای مجاور از
آن خاطره دارند.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :در این جلسه مالک سابق سینما
با اشاره به مصادره این مکان توسط
دادگاه انقالب اسالمی با ارائه مطالبی
مخالفت خود را با تخریب سینما اعالم
کرد و خواستار حفظ این سینما شد.
وی افزود :مشاورین نیز ضمن تأکید
بر ارائه طرح توجیهی معتقد بودند با
تخریب اینگونه بناها تا سال ۱۴۰۰
هیچ بنای فرهنگی در شیراز باقی
نمیماند .تنوری گفت :حفظ بناهای
قبل از سال  ۴۰مانند این سینما که
دارای اهمیت حفظ تاریخی هستند
و ثبت در آثار ملی از پیشنهادات
مشاورین بود.
وی گفت :مقرر شد کمیته میراث
فرهنگی شورای اسالمی شهر در ذیل
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و

ورزشی شهر شیراز به بررسی این
موضوع بپردازد.
تنوری خواستار پیگیری استعالم
مالکیت بنیاد  ۱۵خرداد توسط
شهرداری شیراز شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :بررسی طرح یکفوریتی
مساعدت به تیمهای فوتبال فجر شهید
سپاسی و شهدای قشقایی شیراز در
دستور کار قرار گرفت.
تنوری با اشاره به عدم ارائه الیحه
حمایت از هیئتهای ورزشی از سوی
شهرداری به شورا گفت :این الیحه
در راستای شفافیت در عملکرد شورا
و شهرداری ،عدالت در تخصیص
بودجه به رشتههای مختلف ورزشی و
اختصاص کمکهای متناسب به تیمها
نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود :مقرر شد این الیحه از
سوی شهرداری در مدت یک ماه به
کمیسیون ارسال تا بهصورت طرح
جمعی از اعضا و بهعنوان طرح جامع
حمایت از ورزشهای همگانی بررسی
و به صحن شورا ارجاع شود.
در ادامه سیروس پاکفطرت نیز
گفت :این دو تیم فوتبال بهعنوان
نمایندگان فارس برای شرکت در
لیگ برتر نیازمند حمایت هستند
که باید شورا و شهرداری در این
راستا گام بردارد .وی بر ارائه الیحه
حمایت از هیئتهای ورزشی از سوی
شهرداری تأکید کرد.

تغییر کاربری سینما مهتاب در شیراز بررسی
میشود

معاون استاندار فارس:
یک هزار و  476روستای فارس به اینترنت پرسرعت مجهز است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت :در یک هزار و  476روستای این استان اینترنت پرسرعت با فناوری نسل جدید اینترنت
ثابت بیسیم ( )LTEبرقرارشده است .به گزارش ایرنا عنایتاهلل رحیمی ،در جمع خبرنگاران در شیراز افزود :افزون بر این ،در  154روستا نیز
دسترسی به اینترنت پرسرعت در دست انجام است .او ادامه داد :همچنین یک هزار و  258روستا نیز در قالب فاز دوم این طرح از خدمات
الکترونیک دسترسی به اینترنت پرسرعت با این فناوری برخوردار خواهند شد .وی گفت :در بحث تلفن خانگی هم از مجموع یک هزار و 476
روستای دارای اینترنت پرسرعت ،در  501روستا امکان برقراری سرویس تلفن خانگی بر بستر شبکه برقرارشده است .رحیمی ،تعداد روستاهای
این استان را هشت هزار و  377روستا برشمرد و اظهار داشت :از این تعداد ،چهار هزار و  153روستا دارای سکنه هستند که  2هزار و 303
روستا باالی  20خانوار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،زبان و ادب
فارسی را از نمادهای مهم هویتی خواند که
بر انسجام و وحدت ملی مؤثر است و آن را
دارای ظرفیتی برای مرجعیت و تأثیرگذاری و
در ساحتهای گوناگون علمی و ادبی دانست.
به گزارش ایرنا ،سید عباس صالحی ،در پیامی به
مناسبت افتتاحیه سیزدهمین همایش ملی انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی و نیز نشست علمی
یاد روز حافظ ،این دیدگاه را عنوان کرد.
بیست و دومین مراسم یادروز حافظ همزمان با
سیزدهمین گردهمایی بینالمللی انجمن ترویج
زبان و ادبیات فارسی  18مهر آغاز شد که تا 20
این ماه در شیراز ادامه دارد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده
است :زبان فارسی از نمادهای مهم هویتی و
مؤلفههای اثرگذار بر انسجام و وحدت ملی
است؛ همچنین این زبان شیرین و کهن از چنان
زیبایی و ژرفایی برخوردار است که بسیاری
از بزرگان نامدار را مجذوب خودساخته و
طوطیان شکرشکن ادبیات جهان را واله و شیفته
خودکرده است.
صالحی افزود :بیشک زبان فارسی از چنان غنا
و قابلیتی برخوردار است که در عصر حاضر
نیز بتواند بهعنوان زبانی مرجع و اثرگذار در

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

زبان فارسی نماد
مهم هویتی و مرجعی
اثرگذار در همه
ساحتهاست

ساحتهای گوناگون علمی و ادبی ،نقشآفرینی
کند .ازاینرو پژوهش در گستره زبان و ادب
فارسی باهدف تأثیرگذاری جهان امروز،
میتواند بیشازپیش موردتوجه عالقهمندان و
دغدغهمندان این عرصه قرار گیرد.
وی ادامه داد :برگزاری سیزدهمین همایش
بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
که از قدیمیترین انجمنهای علمی در حوزه
علوم انسانی به شمار میآید ،همزمان با یادروز
شاعر سخنور ولسانالغیب ،حافظ شیرازی ،گامی
ارزشمند برای راهیابی به این مقصود است تا
با گفتوگو ،تبادلنظر و انتقال تجارب میان
استادان و پژوهشگران شاهد افقهایی نو و
دستاوردهای کاربردی در عرصه زبان و ادب
فارسی باشیم.

صالحی با تقدیر از میزبانی شایسته دانشگاه شیراز،
به تمام دستاندرکاران و اعضای هیئتعلمی
این همایش مهم و مشارکتکنندگان در این
رویداد علمی و فرهنگی و نیز میهمانان داخلی و
خارجی آن درود فرستاده است.
اهداف کنگره
ازجمله اهداف همزمانی این دو رویداد بازشناسی
مطالعات حافظ شناسانه ،تشویق پژوهشگران
به تولیدات علمی و آشنایی پژوهشگران با
پژوهشهای جدید دیگران در گستره زبان
و ادب فارسی ،گفتوگو ،تبادلنظر و انتقال
تجربه میان استادان ،ترغیب پژوهشگران جوان
به ژرفاندیشی در پژوهشهای فرهنگی ،علمی
و ادبی عنوان شده است.
حدود صد نفر از این استادان و پژوهشگران
طی این سه روز در شیراز سخنرانی خواهند
کرد که برخی از آنان عبارتاند از :دکتر
نوشآفرین انصاری ،دکتر مهدی زرقانی ،دکتر
توفیق سبحانی ،دکتر تقی پورنامداریان ،دکتر
پروین سالجقه ،دکتر علیاشرف صادقی ،دکتر
نصرتاهلل ضرغام ،دکتر محمدجعفر یاحقی و. ...
مهمانان خارجی این مراسم نیز از کشورهای
بوسنی ،جمهوری آذربایجان ،ارمنستان،
بنگالدش ،ترکیه و هند در شیراز حضور یافتهاند.

شهردار شیراز همکاری مشترک و تعامل
دو نهاد مدیریت شهری و مجموعه نیروی
انتظامی و پلیس راهور را مهمترین راهکار
برای عملکرد موفق و مثبت در حوزه
ترافیک برشمرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه
اطالعرسانی شهرداری شیراز ،اسکندرپور
در همایش «تجلیل از برگزیدگان
حوزه ترافیک» بابیان اینکه امروز همه
کالنشهرها با مشکالت ترافیکی روبهرو
هستند ،بهبود وضعیت ترافیک شهرها را
نیازمند انجام اقدامات بنیادین در دو حوزه
سختافزاری و نرمافزاری دانست و گفت:
توسعه خطوط مترو ،افزایش کمی و کیفی
ناوگان حملونقل عمومی و استفاده از
سیستمهای نوین حملونقل ازجمله اقدامات
سختافزاری بهمنظور ساماندهی ترافیک
است که در این راستا خط یک متروی
شیراز در حال تکمیل است و دو ایستگاه
جدید فرصت شیرازی و غدیر با حضور
مقامات کشوری و استانی افتتاح میشود.
وی همچنین از رونمایی  ۱۸۵دستگاه
اتوبوس جدید و پیشرفته خبر داد و اظهار
داشت :با ورود این اتوبوسها به چرخه
ناوگان حملونقل عمومی  ۲۰درصد از کل
ناوگان اتوبوسرانی شیراز نوسازی میشود.
عالوه بر این مطالعات احداث تراموا
در بافت میانی و هسته مرکزی شیراز با
همکاری مشاورین آلمانی در حال انجام
است و عملیات اجرایی آن از سال آینده
آغاز میشود.
شهردار شیراز بر لزوم هوشمندسازی

بزرگداشت حافظ
با حضور معاون
رئیسجمهور برگزار
میشود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس در تشریح برنامههای بیست و دومین
بزرگداشت از حضور مونسان و سه چهره
ماندگار خوشنویسی ایران در ویژهبرنامه
بزرگداشت یادروز حافظ خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی فرهنگ و ارشاد فارس ،صابر
سهرابی ،گفت :برنامههای یادروز حافظ امسال
از هجدهم مهرماه در شیراز آغاز میشود و
شامل برنامههای فرهنگی ،هنری ،علمی و
کارگاههای تخصصی است.
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رتبه جهانی ایران در نشاط اجتماعی

راهکارهای کاهش عاطفه منفی در کشور
زمینهای
اجتماعی
نشاط
برای توسعه و پیشرفت یک
جامعه است؛ بهطوریکه یکی
از متغیرهایی که برای تعیین
سطح توسعهیافتگی یک کشور
استفاده میشود ،متغیر نشاط و
رضایتمندی آن جامعه است.
به گزارش ایسنا ،صدیقه خادم
کارشناس سالمت روان وزارت
بهداشت با اشاره به نتایج گزارش
«نشاط اجتماعی سازمان ملل
متحد» در سال  ،۲۰۱۶نمره نشاط
در ایران را  ۱۰۵اعالم میکند
و میافزاید :این گزارش حاصل
زمینهیابی وضعیت جهانی نشاط
در بیش از  ۱۵۰کشور است و
وضعیت هر کشور را در شادکامی
بر اساس شش شاخص درآمد

سرانه ،امید به زندگی سالم،
آزادی در تصمیمگیری ،حمایت
اجتماعی ،سخاوت و ادراک
فساد مورد ارزیابی قرار میدهد.
به گفته او و بر اساس نتایج این
گزارش ،بر این اساس جامعه
ایران بین کشورهای با چهار
رده نشاط باال ،باالتر از میانگین،
پایینتر از میانگین و رده پایین،
در دسته کشورهای «پایینتر از
میانگین» قرار میگیرد.
خادم نکته نگرانکنندهتر این
گزارش را این بخش برشمرد که
«در بررسی روند نشاط طی دو
دوره  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۳تا
 ،۲۰۱۵نمره نشاط در ایران حدود
 ۵.۷درصد کاهش پیداکرده
است».

معاون سازمان بهزیستی کشور تشریح کرد؛
جزئیاتی از تشکیل
«پرونده اجتماعی خانوارها»

شهردار شیراز خواستار شد؛

افزایش تعامل
مدیریت شهری،
نیروی انتظامی و
پلیس راهور برای رفع
ترافیک شهر

صفحه

ترافیک در این کالنشهر نیز تأکید کرد و
افزود :در کنار ایجاد و توسعه زیرساختهای
ترافیکی نیازمند هوشمندسازی ترافیک
نیز هستیم ،زیرا این زیرساختها بدون
هوشمندسازی از کارایی الزم برخوردار
نیستند .در این راستا ستاد هوشمندسازی
شیراز را با حضور متخصصین تشکیل داده
و در این مسیر قدم گذاشتهایم.
اسکندرپور ضمن تبریک هفته نیروی
انتظامی خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی
باید از یکسو نظم و اقتدار و از سوی دیگر
مهربانی و رئوفت را در برخورد با مردم
سرلوحه کار خود قرار دهد.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و
ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز نیز در
این همایش گفت :برای ایجاد نظم و انضباط
در حوزه حملونقل ترافیک شهری به
جامعیت و یکپارچگی ساختاری نیازمندیم.
طبق قانون برنامهریزی و اجرای پروژههای
حملونقل شهری بر عهده شهرداریها و
وظیفه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی بر عهده پلیس راهور
است .ازاینرو ایجاد هماهنگی بین این دو
ارگان ضروری است و در برنامه ششم
توسعه کشور نیز به آن اشاره شده است.
قائدی اظهار کرد :بر این اساس مقرر شد در
هر یک از مناطق شهرداری شیراز ساختار و
تشکیالت پلیس راهور مستقر شود که این
موضوع با تخصیص یک ساختمان به پلیس
راهور در شهرداری منطقه  2شیراز محقق
شده است و با همکاری نهادهای متولی این
طرح در سایر شهرداریهای مناطق نیز اجرا
خواهد شد.
وی گفت :برای یادروز حافظ امسال پیشبینی
نمایشگاه خوشنویسی مشتاقان حافظ با حضور
استادان امیرخوانی ،شیرازی و ملکزاده ،از
چهرههای ماندگار هنر خوشنویسی ایران ،شده
است؛ در حاشیه این نمایشگاه کارگاههای
تخصصی نیز برپا میشود.
سهرابی که خود از خوشنویسان کشور
محسوب میشود ،از برپایی نشستهایی با
حضور جمعی از نستعلیق نویسان جنوب ایران
اشاره و اضافه کرد :نمایشگاه مشتاقان حافظ
فردا جمعه  ۲۰مهر ساعت  ۱۷در نگارخانه
وصال برپا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس بابیان اینکه
نمایشگاه یادشده حاصل تالش هنرمندان
خوشنویس جنوب کشور است که با
بهرهگیری از اشعار حافظ خلق شده است،
گفت :این نمایشگاه به مدت یک هفته در
شیراز برپا است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بابیان

وی یکسان شدن محدودیتهای جغرافیایی
پلیس راهور و شهرداری را ازجمله الزامات
عملیاتی شدن مؤثرتر این طرح دانست
و گفت :امیدواریم با راهاندازی ساختمان
پلیس راهور در مجاورت شهرداریهای
مناطق و راهاندازی حوزه معاونت حملونقل
و ترافیک در مناطق یازدهگانه شهری
بتوانیم مشکالت ترافیکی شهروندان را با
سهولت بیشتر در مناطق برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و
ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز با تأکید
بر لزوم آموزش فرهنگ ترافیک از سنین
کودکی به شهروندان افزود :شهرداری
شیراز با ایجاد پارکهای ترافیک و
کمپینهای مختلف ترافیکی به آموزش
و فرهنگسازی در این زمینه میپردازد.
همچنین شورای شهر نیز آمادگی کامل
برای همکاری با سایر نهادهای متولی
ازجمله آموزشوپرورش درزمینهی
فرهنگسازی و آموزش ترافیک به
شهروندان علیالخصوص دانشآموزان را
دارد.
بر اساس این گزارش در همایش
«تجلیل از نمونههای ترافیکی ،همیاران
پلیس ،فرهنگیاران ترافیک و راهوران
محله» از زوربخش معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری شیراز ،هاشمپور
معاون مالی و اقتصادی ،ناصری رئیس
سازمان مدیریت حملونقل و مسافر،
اکبری شهردار منطقه دو و برزگر
شهردار منطقه  11بهعنوان برگزیدگان
حوزه ترافیک مدیریت شهری تقدیر
شد.
اینکه ویژهبرنامه بزرگداشت حافظ شامگاه
نوزدهم مهرماه و با حضور مونسان ،معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری برگزار
میشود ،گفت :محل برگزاری این برنامه در
جوار آرامگاه لسانالغیب است.
سهرابی نشستهای علمی را از دیگر
برنامههای یادروز حافظ عنوان و خاطرنشان
کرد :امسال سیزدهمین گردهمایی بینالمللی
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نیز در شیراز
برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
خاطرنشان کرد :این برنامه علمی ادبی،
چهارشنبه هجدهم مهرماه در شیراز برگزار
خواهد شد و شامل  ۱۶نشست علمی و
کارگاهی است.
سهرابی خاطرنشان کرد که آیین پایانی این
گردهمایی علمی و ادبی جمعه ،بیستم مهرماه
رأس ساعت  ۱۱صبح برگزار خواهد شد.

معاون اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور جزئیاتی از
طرح تشکیل «پرونده اجتماعی
خانوارها» و فعالیت «مراکز
جامع خدمات اجتماعی» را شرح
داد.
حبیباهلل مسعودی فرید در
گفتوگو با ایسنا ،بابیان اینکه
طرح تشکیل «پرونده اجتماعی
خانوارها» بهمنظور تجمیع
خدمات اجتماعی و مصوبه

شورای عالی اجتماعی کشور
در سال گذشته است ،گفت :در
این طرح که به شکل پایلوت
از اسالمشهر آغاز شده است،
برای شهروندان پرونده اجتماعی
خانوار تشکیل میشود که فاز
طراحی آن تمام شده است .در
حال حاضر در مرحله تدوین
بستههای آموزشی قرار داریم
که شامل جزییات آموزشهایی
است که باید ارائه شود.

مطالعات
پژوهشگاه
رئیس
آموزشوپرورش از انجام مطالعاتی
برای تدوین الیحه حقوقی رفاهی
معلمان خبر داد و گفت :باید به این
سمت حرکت کنیم که دریافتیها،
رفاهیات و مزایای معلمان با سایر
کارمندان دولت در سطح مناسب و
منطقی قرار بگیرد.
فرهاد کریمی در گفتوگو با
ایسنا ،بابیان اینکه مطالعات تدوین
الیحه حقوقی رفاهی معلمان را در
دست انجام داریم اظهار کرد :اواخر
سال  ۹۶و در دو سه ماه اخیر چهار
پژوهش با موضوع مقایسه وضعیت

رفاهی و حقوقی معلمان ایران با
معلمان دیگر کشورها و همچنین
وضعیت حقوقی معلمان ایران نسبت
به کارمندان سایر سازمانهای ایران
در پژوهشگاه مطالعات انجام شده
است.
وی افزود :متأسفانه فاصلهای
که حتی بین معلمان ما با بقیه
کارمندهای دولت وجود دارد
فاصله خوبی نیست و باید به این
سمت حرکت کنیم که دریافتیها،
رفاهیات و مزایای معلمان با سایر
کارمندان دولت در سطح مناسب و
منطقی قرار بگیرد.

چکشکاری آموزشوپرورش برای تقویت
حقوق و مزایای معلمان

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

یک روانپزشک:
افزایش احساس غم در پاییز نشانه
افسردگی نیست

یک روانپزشک گفت :ممکن
است در فصل پاییز افراد خلقوخوی
افسرده پیداکرده و احساس غم داشته
باشند؛ اما هیچکدام از این موارد
نمیتواند نشانه افسردگی باشد.
حسین خطیبی روانپزشک و
دکترای علوم ارتباطات اجتماعی در
گفتوگو با خبرنگار مهر ،درباره
افزایش احساس غم و ناراحتی در
فصل پاییز گفت :در فصل پاییز به
دلیل تغییر ساعات روز و تاریک
شدن زودهنگام هوا ،گاهی احساس
غم و ناراحتی در افراد افزایش
مییابد.
خطیبی بابیان اینکه این افزایش
احساس غم در پاییز نشانه افسردگی
نیست ،عنوان کرد :ممکن است در
این فصل افراد کمی خلقوخوی
افسرده پیداکرده یا به دلیلی خاص
احساس غم داشته باشند؛ اما تنها در
صورت احراز معیارهای افسردگی و
تأیید آن توسط پزشک میتوان فرد

را افسرده خواند.
وی با اشاره بر عالئم افسردگی
اظهار کرد :تغییرات خلقی ،افزایش
ناامیدی ،احساس غم ،کاهش انرژی
و کاهش عالقه فرد نسبت به اموری
که پیشتر از آنها لذت میبرده
ازجمله مواردی است که در صورت
مشاهده در فرد میتوان وی را
افسرده خواند.
این روانپزشک درباره افسردگی
فصلی نیز توضیح داد :افسردگی
فصلی نیز یک الگوی تکرارشونده
افسردگی است که حداقل یکبار
در سال در برخی فصول برای بیمار
رخ میدهد.

