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سياست 2

شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن در صدر یک 
هیأت سیاسی و دیپلماتیک برای دیدار و گفتگو با 
مقامات عالیرتبه ایران عصر دیروز وارد تهران شد و 
امروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار می کند.

آبه در بــدو ورود در فــرودگاه مهرآباد، مورد 
استقبال محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه قرار 
گرفت. پس از آن نیز رئیس جمهوری کشورمان 
در مجموعه تاریخیـ  فرهنگی ســعدآباد به طور 
رسمی از » شینزو آبه«، نخست وزیر ژاپن استقبال 
کرد. برگزاری جلسه مذاکرات مشترک هیات های 
عالی رتبه دو کشور و کنفرانس خبری مشترک با 
حسن روحانی از برنامه های ســفر شینزو آبه به 

تهران است.
نخســت وزیــر ژاپن پــس از دیدار بــا رهبر 
معظم انقالب اســالمی به ســفر دو روزه خود به 
تهران پایان می دهــد. وی پیــش از عزیمت به 
تهران در فــرودگاه توکیو در جمــع خبرنگاران 
تاکید کرد کــه می خواهــد از طریــق »تبادل 
 صریح دیدگاه ها« به کاهــش تنش ها در منطقه 

کمک کند...

امروزانجاممیشود؛

یر  دیدار نخست وز
ژاپن با رهبر  انقالب

هیات دولت در جلســه دیــروز، آیین نامه 
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه 

آثار علمی را تصویب کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، هیات دولت در این جلسه 
به استانداران منتخب اســتان های گلستان و 

کهگیلویه و بویراحمد رأی اعتماد داد.
در این جلســه هادی حق شناس و حسین 
کالنتری به ترتیب به عنوان استانداران گلستان 
و کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند. دولت در 
ادامه، یکی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه 

سال ۱۳۹۸ کل کشور را به تصویب رساند.
به موجــب آیی  نامه مذکور، دســتگاه های 
اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی 
کارکنان مطابــق قوانین و مقــررات مربوط و 
همچنین بازخریدی کارکنان مازاد موضوع این 
آیین نامه و پرداخت وجــوه بازخریدی، پاداش 
پایان خدمت و مانــده مرخصی، از محل بودجه 
مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار 
اقدام کنند. در صورت مکفی نبودن تخصیص 
اعتبار، دستگاه  های اجرایی می توانند از منابع 

حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول 
مازاد در اختیار خود، با رعایت قوانین و مقررات 

اختصاص دهند.
اولویت بــا پرداخت پــاداش پایان خدمت 
بازنشستگان و مانده مرخصی براساس قوانین و 
مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی 

خواهد بود.
هیات وزیران آیین نامــه اجرایی مربوط به 
اجرای مدیریت سبز شــامل مدیریت مصرف 
انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش 
مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ســاختمان ها 
 و وسائط نقلیه در کلیه دســتگاه های اجرایی را 

به تصویب رساند.

از مزایــای مهم آیین نامه مذکــور می توان 
به تعریف شــاخص های کّمی و ارزیابی اجرای 
مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی بر مبنای 
مجموع امتیازات شاخص های شش گانه، پیش 
بینی ضمانت اجرایی الزم، استفاده از مصادیق 
عینی و ظرفیت اجرایی سایر قوانین و مقررات، 
معرفی دستگاه اجرایی برتر، ایجاد انگیزه کافی 
صرفه جویی توســط عوامل مصــرف، توجه به 

آموزش و فرهنگ سازی  اشاره کرد.
هیات وزیران به منظور پیشگیری و مقابله با 
تقلب علمی در سطوح مختلف و برخورد قاطع با 
مواردی از قبیل فروش پایان نامه، مقاالت علمی 
و امثال آنها، آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و 

مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.
مقابله با تقلب علمی در سطح موسسه توسط 
دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی و 
نیز برخورد با دانشــجویانی که با ارائه پایان نامه 
جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده اند 
حتی پس از فراغت از تحصیل و ملغی االثر کردن 
مدرک تحصیلی حاصل از تقلب، از جمله مواد 

آیین نامه یاد شده است.

سخنگوی دولت در نشســت تشــکل های فرهنگیان گفت: باید 
گفت وگوهای بین تشکل ها سازمان یافته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هم اندیشی تشکل های فرهنگیان 
با حضور سیدجواد حسینی سرپرست جدید آموزش و پرورش، علی 
ربیعی سخنگوی دولت، معاونین آموزش و پرورش و برخی از اعضای 
تشــکل های فرهنگیان بعدازظهر امروز در وزارت آموزش و پرورش 

برگزار شد.
ربیعی پس از شنیدن صحبت های اعضای تشکل های فرهنگیان 
عنوان کرد: من با مباحث عمومی که در صحبت های شــما تشکل ها 

مطرح شد، هم نظر هستم. 
شــما هم می دانید که گفت وگوها در خانواده ها و مدارس کاهش 
یافته و اکنون نیاز داریم بیش از پیش با هم صحبت کنیم و تعامل داشته 
باشیم. ما نیاز به یک   ارتباطی و عاطفی داریم زیرا این فقدان ارتباطی 
و عاطفی لطمه زننده است. اکنون تاســف برانگیز است که نسبت به 

آموزش و پرورش ضعیف عمل کرده ایم. 
وی ادامه داد: مــن فکر می کنم باید گفت وگوهای بین تشــکل ها 
 سازمان یافته باشد و البته آقای بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش 
این مسئله را پایه ریزی کردند. جا دارد از همین جا یاد آقای فانی، دانش 

آشتیانی و سیدمحمد بطحایی را گرامی بداریم. 
سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: اولین تصمیمی که الزم است 
این است که ابالغیه ای برای تشکل ها به سمت رئیس جمهور ببریم و 
جلسه ای در این زمینه در سازمان برنامه برگزار کنیم تا همین مباحث 

به آنجا انتقال یابد. 
ما به مسئله »گفت وگو« به عنوان یک نیاز قوام و دوام اجتماعی نگاه 
می کنیم به ویژه در تشکل ها و نهادها که برای ما اهمیت ویژه ای دارند. 
وی افزود: امروز جامعه ما از همیشــه مطالبه گرتر شــده اســت 
و فشــار به دولت بی حد و حصر اســت. ترامــپ فکر می کــرد ما تا 

ســه ماه دیگر ســقوط می کنیم، در حالیکه در ســال گذشــته این 
 صحبت ها مطرح نبود امســال امــا بی نظیرترین فشــارها به ایران  

وارد شده است.
ربیعی بیان کرد: درست است که فشارهای زیادی به کشور وارد است 
اما خدا را شکر کشور اداره شد اما از  مواردی که از تحریم و بودجه آسیب 

نمی بیند موارد از جمله آموزش است. 
اگر آموزش و پرورش هرگونه مشکلی داشته باشد، این مشکالت به 
بیرون منتقل می شود اما من حتما نکاتی که از سوی تشکل ها عنوان 
شــد را به رئیس جمهور منتقل می کنم تا این مطالبات مورد پیگیری 

قرار بگیرند.
وی با اشــاره به ذی نفعان من غیرحق گفت: ذی نفعان من غیرحق 
مهمترین مسئله هستند زیرا این ها فشار زیادی وارد می کنند از این رو 

استقالل معنی و اهمیت بیشتری می یابد. 
سخنگوی دولت در پایان اظهار داشت: از سویی درباره ناامیدی در 
شغل معلمی  مطالبی مطرح شد گرچه معتقدم به این تندی که مطرح 
شد نیست اما باید تحقیقاتی درباره علل آن صورت بگیرد زیرا ما نباید 

در یک مشارکت نظام مند چنین چیزی داشته باشیم.

خبرخبر

در جلسه هیات دولت به رياست رئیس جمهوری:

 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب 
در تهیه آثار علمی تصویب شد

ربیعی در نشست هم انديشی تشکل های فرهنگیان:

 امروز جامعه ما از همیشه 
مطالبه گرتر شده است

فرمانده ناجا با اشاره به گالیه مندی برخی از شهروندان مبنی بر اجرای 
طرح ناظر و ارســال پیامک  برای صاحبان خودروها گفت: نیروی انتظامی 
حافظ ارزش های انقالب اسالمی است به همین منظور با متخلفان کشف 

حجاب برخورد می شود. 
سردار حسین اشتری فرمانده ناجا ظهر دیروز در حاشیه مراسم تودیع و 
معارفه فرماندهان انتظامی استان فارس در جمع خبرنگاران حضور یافت و به 

سئواالت آنان پاسخ داد.
وی با اشاره به گالیه مندی برخی از شهروندان مبنی بر اجرای طرح ناظر 
و ارسال پیامک  برای صاحبان خودروها گفت: کشف حجاب جرم است و با 
متخلفان برخورد می شود اما چنانچه افراد اعتراض داشته باشند، فرم اعتراض 

پر کنند تا به آن رسیدگی شود.

سردار اشــتری تصریح کرد: نیروی انتظامی حافظ ارزش های انقالب 
اسالمی است به همین منظور با متخلفان کشف حجاب برخورد می شود.

وی با تاکید براینکه اجرای طرح ناظر یکی از اولویت های ناجا است افزود: 
برهمین اساس چنانچه برای افراد پیامک اشــتباهی ارسال شده باشد به 

اعتراض افراد رسیدگی می شود اما اجرای این طرح ابالغ قانون است.
فرمانده ناجا در ادامه به موضوع اولویت های مهم ناجا در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: کشف و برخورد کاالی قاچاق یکی از وظایف ناجا است برهمین 

اساس تا به امروز در زمینه کشفیات کاالی قاچاق ۳0 درصد رشد داشته ایم.
سردار اشــتری بیان کرد: درباره ورود و خروج سالح غیر مجاز در فضای 
مجازی و همچنین فضای حقیقی برخورد جدی داریم و با متخلفان برخورد 

قاطع می شود.

خبر

فرمانده ناجا: 

با متخلفان کشف حجاب در خودروها برخورد می شود 


