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آسو محمدی :مهرماه گذشته بود که«پاره شدن پرده گوش
دانشآموزی بر اثر تنبیه معلم در شــهر شوش» به یکی از بمبهای
خبری در رسانهها تبدیل شد؛ دانشآموزی 12ساله هنگامی که در
صف صبحگاه مدرســه از همکالسی خود خواسته بود جایش را با او
عوض کند از ســوی ناظم مدرسه با نواختن سیلی تنبیه شد و طبق
تائید پزشک متخصص پرده گوش سمت راستش پاره شد .گویا این
داستانها تمامی ندارد .این روزها به لطف گسترش رسانههای مجازی
ی اســت در گوشــهای از كشــور اتفاقی بیفتد تا بهسرعت همه
كاف 
شهروندان از آن خبردار شوند و تبدیل به یک موج اجتماعی شود .حاال
ت به
چند روزی است که تصویر و خبری در شبکههای اجتماعی دس 
دست میشود که با وجود تمام اخبار ب ه ظاهر پراهمیتتر ،واکنشهای
زیادی به دنبال داشــته است .تصویر متعلق به پسربچهای است که
صورتش ب ه شــدت آسیبدیده و مشخص اســت که دندانهایش
شکســتهاند؛ روایت جدیدی از داســتان تکراری تنبیههای شدید
دانشآموزان ایرانی به دست معلمان است و با گذشت چهار ماه از آغاز
سال تحصیلی و مدارس این چندمین باری است که این اتفاق میافتد؛
«دانیال رفیعی» دانشآموز ۱۴ســاله جیرفتی 16روز پیش چنان از
مدیر مدرسه کتکخورده که هنوز قادر به مدرسه رفتن نیست و بدتر
این که به گفته پدرش آقای مدیر ن ه تنها از آنها دلجویی نمیکند ،بلکه
سعی میکند با ابزارهای مختلف خانواده دانیال را وادار به رضایت کند.
در این میان برادر این دانش آموز آزاردیده به توضیح ماجرای ضرب
وشتم دانیال پرداخت و به ایسنا میگوید :اوایل دی ماه برادرم به همراه
2نفر دیگر از هم مدرســهایهایش در حیاط مدرسه درگیری لفظی
پیدا میکنند ،مدیر مدرسه متوجه میشــود و ابتدا آن2دانشآموز
دیگر را که گویا از اقوامش بودهاند به داخل دفتر مدرســه میبرد و با
آنها صحبت میکند .وی مدعی شد :سپس مدیر آن 2نفر را به خانه
میفرســتد و در حالی که همه دانش آموزان رفته بودند و 10دقیقه
از زنگ آخر مدرســه گذشته بود برادرم را کتک می زند و مشتی به
بینی و دهانش میکوبد .برادرم بیهوش بیرون مدرسه رها شده بود که
توسط مردم به بیمارستان میرسد .رفیعی گفت :از پزشکی قانونی سه
ماه طول دوره درمان گرفتیم و از مدیر مدرسه شکایت کردیم؛ البته
شنیدهایم ،وی خودش استعفا داده و آموزش و پرورش با او برخوردی
ی برادرش برای
نکرده اســت .رفیعی افزود :اکنون وضعیت جسمان 
حضور در مدرسه مساعد است و علیرغم آنکه زخم لبش خوب نشده
اما حاال هر روز به مدرسه میرود.
مدیر متخلف برکنار شده است
از سوی دیگر سالجقه ،مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان
نیز در این باره توضیح داده که در پی تنبیه بدنی دانشآموز مدرســه
شهید فاریابی شهرستان جیرفت توسط مدیر مدرسه در تاریخ پنجم دی
ماه جاری ،این مدیر متخلف هفتم دی ماه به هیئت رسیدگی به تخلفات
اداری کارکنان اداره کل آمورزش و پرورش استان کرمان معرفی شده و از
سمت مدیری مدرسه نیز برکنار شده است .وی افزود :اکنون دانش آموز
در همان مدرســه در حال تحصیل است .سالجقه در عین حال گفت:
تهدید ولی دانش آموز توسط رئیس حراست اداره کل آموزش و پرورش
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«همدلی» از رشد خشونت در ساختار آموزشی گزارش میدهد

زنگ کتک

استان مبنی بر این که «اگر رضایت ندهید از ادامه تحصیل فرزندتان در
مدرسه جلوگیری می شود» ،صحت ندارد .رئیس اداره آموزش و پرورش
شهرستان جیرفت :مدیر متخلف برکنار شده است.
پــدر دانیال امــا نظر دیگری در این زمینه دارد .وی در پاســخ به
اظهارات ســاجقه میگوید« :دلیل ما این اســت که هنوز هم هیچ
ش و پرورش اهمیتی به ما نمیدهند .سراغ
کدام از مســئوالن آموز 
هر کدام میرویم میگوید برو شکایت کن! در این مدت از ما دلجویی
نشده و حتی تهدید هم شدهایم .چارهای ندیدیم جز این که موضوع
را رسانهای کنیم بلکه حساسیت روی این موضوع زیاد شود ».او ادامه
میدهد« :اتفاق خیلی وحشــتناکی افتاده ،بچه من ب ه شدت آسیب
ش و پرورش جیرفت
دیده است .بدتر این که واکنش مسووالن آموز 
ناراحتی ما را بیشتر کرده است حتی در همان روزهای اول فردی که
ش و پرورش اعالم میکرد ،سراغ ما
خودش را کارمند حراســت آموز 
آمد و گفت که اگر موضوع را پیگیری کنیم دانیال را در هیچ مدرسهای
ت نام نمیکنند».
در جیرفت ثب 
او از مزاحمتهایی که بعد از این اتفاق برایشــان پیش آمده هم

ذرات معلق هوای تهران ۳برابر استاندارد جهانی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیســت با اشــاره به اینکه از کلیه دستگاههای اجرایی
در مــورد روند اجــرای مصوبات کاهــش آلودگی هوا
گزارشگیری کردهایم ،گفت :بســیاری از دستگاهها به
دلیل کمبود بودجه و عدم تخصیص اعتبارات نتوانستند
به تعهداتشان عمل کنند.
به گزارش ایسنا ،مسعود تجریشی در نشست خبری با
موضوع تشریح تکالیف دستگاهها در اجرای قانون هوای
پاک که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار
شد،اظهار کرد :بســیاری از مواد مصوبه  ۹۵نیز نیاز به
سیاســتگذاری دارد که درصورت تحقق این امر امکان
اقدامات مناسب ایجاد میشــود .معاون محیط زیست
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری

از صحبتهای خود گفت :بسیاری از کشورهایی که طی
سالهای گذشته مشکل آلودگی هوا داشتند از دهه ۸۰
به این نتیجه رسیدند که باید بر اساس یک قانون جامع
در این زمینه عمل کنند؛ قانونی که همه دســتگاهها را
موظف به اجرای تکالیفی در زمینه کاهش آلودگی هوا
کند .وی با اشاره به تصویب قانون هوای پاک در مجلس
شورای اسالمی و ابالغ آن در مرداد ماه امسال گفت :بر
اساس این قانون ،وظایف کلیه دستگاههای اجرایی برای
کاهش آلودگی هوا مشــخص شــده است .الزم به ذکر
است که ســازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه
اجرایی نیســت بلکه به عنوان یک نهــاد حاکمیتی و
نظارتی بر عملکرد دســتگاههای مختلف در قبال قانون
هوای پاک عمل میکند .معاون محیط زیســت انسانی
ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به منظور
اجــرای قانون هــوای پاک باید آئیننامههایی توســط
دســتگاههای اجرایی تهیه و تدوین شــود ،اظهار کرد:
نظارت این ســازمان بر روند اجرای قانون نیز بر مبنای
این آئیننامهها مشــخص خواهد شد .تجریشی تاکید
کرد :طی سالهای گذشته توانستیم برخی آالیندهها را
مدیریت کنیم ولی در حال حاضر ذرات معلق مهمترین
مســئله در آلودگی هوای شــهرها به ویژه تهران است.
مقدار ذرات معلق در تهران ۳۲میکروگرم در متر مکعب
است این در حالیست که استاندارد جهانی ۱۰میکروگرم
در متر مکعب اســت .بنابراین ســه برابر حد استاندارد
جهانی ذرات معلق در هوای تهران وجود دارد.

شــاکی است و میگوید« :اینجا شهر کوچکی است و اغلب همدیگر
را میشناســند .وقتی یک نفر با نفوذ باشد ب ه راحتی میتواند روی
بقیه تاثیر بگــذارد .از روزی که دانیال کتکخورده تا االن دایم به ما
میگویند اگر رضایت بدهی ،به نفع خودت است .حتی مدیر مدرسه
هم اعالم پشیمانی نکرده و میگوید اذیت کرد ،کتکش زدم! همین
حاال هم به کارش ادامه میدهد و معلوم نیست دوباره چه زمانی بچه
دیگری را بزند».
واکنشها به این موضوع ادامه دارد و روز گذشته مجید امیرتیموری،
رئیــس اداره آموزش و پرورش شهرســتان جیرفت هم به این اتفاق
واکنش نشــان داد و ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در
خصوص وضعیت دانشآموزی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود،
گفت :روز پنجم دی ماه متاسفانه این اتفاق رخ داده است که یک روز
بعد ضمن برکناری مدیر مدرسه از سمتش ،مدیر جایگزین نیز معرفی
شده اســت .وی ادامه داد :روز هفتم دی ماه یعنی دو روز بعد از این
اتفاق مدیر متخلف به هیات تخلفات کارکنان اداری معرفی شده است.
امیرتیموری با ابراز تاســف بیان کرد :وضعیت دانشآموز را پیگیری
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میشوند ،اما ممکن است افرادی با تیمهای سیار صحبت کرده
باشند در حالی که پذیرش صورت نگرفته باشد .وی تاکید کرد:
آمــاری که در رابطه با دختران فراری اعالم شــده ،مربوط به
بخش مداخله در بحرانها است ،ممکن است تعدادی به تیم
خدمات سیار که در محالت هستند ،مراجعه کنند و این افراد
فقط برای راهنمایی گرفتن به این مراکز مراجعه کرده باشند.
وی در رابطه با آمار پسران فراری بیان داشت ۱۰۰ :پسر در ۶
ماهه نخست سال  ۹۶از خانه فرار کردهاند که نسبت به تعداد
دختران ناچیز اســت .اسدبیگی در پایان گفت :در ۶ماهه اول
ســال در مرکز مداخله در بحران  ۶۴۴مورد پذیرش داشتیم
که با خط ۱۲۳؛ یک هزار و ۷۲۷مورد ،از طریق خدمات سیار؛
 ۵۱۵مورد و درنهایــت از طریق مرکز مداخله در بحران نیز
۱۴۴مورد پذیرش شدهاند.

زنان
مدیرکل بینالملــل معاونت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری با اشــاره به رتبه ۱۴۰ایران در شــاخص شــکاف
جنســیتی در میان ۱۴۴کشــور گفت :به کارگیری زنان در
سطوح مدیریتی میانی در آینده نزدیک فرصت را برای حضور
زنان در مناصب باالتر همچون موقعیت وزارتی و مجلس که
نقش مهمی در ارتقای شاخص مشارکت سیاسی زنان دارد،
فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،لیال فالحتی با اشــاره به دالیل اهمیت
شــاخصهای توســعه ایران ،ترکیه و عربســتان در جامعه
بینالمللی گفت :در جامعه جهانی این سه کشور درخاورمیانه
تعین کننده هستند؛ همچنین موضوع فرهنگ اسالمی در همه
سیاستگذاریهای آنها محوریت دارد ،به همین دلیل بیش از
سایر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه مورد توجه جامعه جهانی
قرار میگیرنــد .وی در ادامه با بیان اینکه تغییرات و تحوالت
اخیر عربســتان «تحوالتی اجتماعی» بودند و تغییر چندانی
در شاخص شکاف جنســیتی به شکل مشهود ایجاد نکردند،
اظهار کرد :با این وجود چنین تحوالتی در شــاخصهای بین
المللی دیگر مشهود خواهند بود .همچنین شاخص دیگری به
نام« »SIGIتحوالت اجتماعی مربوط به قوانین است .به عبارت
دیگر وقتی قوانین در کشوری بهبود پیدا میکند ،این شاخص
آن را میســنجد .وی در ادامه با اشــاره به رتبه«۱۴۰شکاف
جنسیتی» ایران در میان  ۱۴۴کشور تصریح کرد :چاد ،سوریه،
پاکســتان و یمن کشورهایی هســتند که در رتبه پایینتری

آخرین وضعیت زنان ایرانی در«نرخ مشارکت سیاسی» و «شکاف جنسیتی»
نسبت به ایران قرار دارند .با این
وجود عربستان در این شاخص
رتبه ۱۳۸را کســب کرده است
که عمدتا به دلیل«نرخ مشارکت
اقتصــادی» ۲۲.۵درصدی زنان
عربستانی نســبت به مشارکت
۱۷درصدی زنان ایرانی اســت؛
«نرخ مشارکت زنان در مجلس»
عربســتان نیز حدود ۲۰درصد
اســت که ایــن نــرخ در ایران
حدود ۷درصد اســت .فالحتی
با اشــاره به شاخصهای مربوط
به توسعه انسانی و جنسیتی بین المللی ،گفت :شاخصهایی
که تحت تاثیر گزارشهای توســعه انسانی قرار دارند به دلیل
آن که مجموع شاخصهای توسعه کشور را با نسبت کلی زنان
و مردان نســبت به توسعه محاسبه میکند ،معموال وضعیت
کشــور را بهتر نشــان میدهند .به همین دلیل محاسبه این
شــاخصها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایینتری را
نشان میدهد .وی درادامه با بیان اینکه از سال ۲۰۰۶شاخص
تخصصی دیگری برای سنجش میزان فاصله «توسعه بر اساس
جنسیت» ایجاد شده است گفت :شاخص شکاف جنسیتی به

فاصله زنان و مردان در دسترسی
به شاخصهای توسعه میپردازد
و چهار سازه اصلی دارد که شامل
آموزش ،بهداشــت ،مشــارکت
اقتصــادی و سیاســی اســت.
مدیرکل بینالملل معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری
با اشــاره به رتبــه  ۱۳۶ایران در
«مشارکت سیاسی» زنان نسبت
به رتبه  ۱۲۴عربستان اظهار کرد:
در عربستان به دلیل سهمیهبندی
مشــخصی که برای کرسیهای
زنــان مجلس وجود دارد به طور اتوماتیــک ۲۰درصد از زنان
صندلیهای مجلس را تصاحب میکنند .همچنین در ترکیه نیز
سهمیهای بین  ۲۰تا ۲۵درصد برای احزاب درخصوص انتخاب
نماینــدگان زن وجود دارد .در این کشــور انتخاب زنان مانند
عربستان به شکل فرمایشی نیست اما اختصاص سهمیه احزاب
نیز باعث افزایش مشارکت سیاسی آنان شدهاست.
فالحتی با بیان اینکه مشــارکت اقتصــادی زنان ایرانی در
ســطح باالیی قرار دارد اما بهدلیل اینکه مشــارکت آنان در
بخش غیررســمی اقتصاد صورت میگیرد ،در شاخصهای

شماره 785

کردهایم و در حال حاضر در همان مدرسه مشغول به تحصیل است.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســتان جیرفت با تکذیب ادعایی
مبنی بر تهدیــد صورت گرفته از طرف حراســت اداره کل آموزش
و پرورش نســبت به خانواده دانشآموز ،گفت :خانــواده دانشآموز
هیچگونه مالقاتی با حراست نداشتهاند لذا این ادعا از اساس کذب بوده
و آن را تکذیب میکنم .امیرتیموری افزود :آنچه در حیطه وظایف اداره
شهرستان بوده انجام شده و پرونده مدیر متخلف توسط هیات تخلفات
کارکنان در دست پیگیری و رسیدگی است.
تنبیه ،به حل معضل کمک نمیکند
در این میان حســام حســینزاده ،فعال حوزه آموزش به همدلی
میگوید« :آنچه در این ایام بیش از گذشــته میبینم ،شــیوع انواع
دیگری از خشونت در محیطهای آموزشی است .چه اتفاقی افتاده كه
هر روز نمونهای از این خشونتها را شاهد هستیم .برخورد انضباطی با
معلمان و مدیران حاضر در نظام آموزشی و توبیخ و تنبیه آنها كه علیه
دانشآموزان دست به خشونت میزنند ،البته الزم و ضروری است؛ اما
به ریشهیابی این موضوع هیچ كمكی نمیكند و تنها سرپوشی است
بر عملكرد ما كه معلوم نیســت چــه كردهایم كه امروز به این نقطه
رسیدهایم؟ دانشآموزی كه معلم خود را با الفاظ ناپسند خطاب قرار
میدهد و والدینی كه به بهانه دلسوزی برای فرزند خود كادر مدرسه را
با ناسزاگویی آزرده میكنند ،برآمده از كدام فرهنگ هستند؟»
این فعال آموزشــی توضیح میدهد « :دانشآموز ماده خامی است
كه وارد مدرسه میشود .مدرسه نیز بهمثابه همان دستگاه تولیدكننده
اســت و در نهایت خروجی مدرســه دانشآموز فارغالتحصیل است.
كجای این چرخه معیوب اســت كه شاهد بروز اختالل هستیم؟ ما
به مدرسه چه ماده خامی تحویل میدهیم؟ آیا انتظارمان از آنچه در
مدرسه میگذرد ،مطابق با ظرفیتها و واقعیات موجود است؟ آنچه
دانشآموز در خانواده با آن رشد میكند ،چقدر مطابق با همان پیشینه
فرهنگی و مذهبی ماست؟ گذراندن ساعتها وقت دانشآموزان پای
تلویزیون ،تلفن همراه و ســایر ابزار ارتباطی از این نسل چه ساخته
است؟ صداوسیمای ما بهعنوان مهمترین رسانه چقدر توانسته نقش
خود را درست ایفا كند؟ خانوادهها درباره تربیت فرزندان خود در عصر
كنونی چه آموزشهایی دیدهاند؟ واقعیت این است كه میان ما و نسل
امروز تفاوتهای شگرفی وجود دارد .آنچه ما در خانواده گذراندیم و
شیوههایی تربیتی كه برای والدین دانشآموزان به كار بسته میشد،
امروز دیگر كارایی ندارد».
ِ
متخلف
حاال آخرین خبر در این پرونده از برکناری مدیرمدرســ ِه
جیرفتی حکایت دارد .آموزش و پرورش اســتان کرمان اعالم کرده
است« :در پی تنبیه بدنی دانشآموز جیرفتی ،مدیر متخلف مدرسه
فاریابی ،هفته پیش به تخلفات کارکنان اداری معرفی و برکنار شد».
اما با همه این صحبتها تنبیه بدنی دانشآموز به وسیله كادر آموزشی
مدارس ،دیگر تنها نمود خشونت در ساختار آموزشی كشور ما نیست،
قرار اســت چه اتفاق دیگری در مدارس رخ دهد تا مسئوالن وزارت
آموزش وپرورش به خود آمده و برای ســامان دادن به اوضاع وخیم
خشونت علیه دانشآموزان مدارس اقداماتی صورت دهند؟

۶۴۴دختر فراری در ۶ماهه اول سال96
رئیــس اورژانس اجتماعی با تاکید براینکه فقط ۶۴۴دختر
فراری در ۶ماهه اول سال داشتیم ،گفت :آمار درست دختران
فراری که در بهزیستی پذیرش شدهاند ،آمار مداخله در بحرانها
است و وقتی میگوییم ،تعدادی دختر به خودروهای خدمات
سیار مراجعه میکنند ،به معنای فراری بودن آنها نیست.
به گزارش ایلنا ،حسین اسدبیگی در واکنش به آمار منتشر
شده در رابطه با دختران فراری که تعداد آنها در ۶ماهه اول
ســال ،سه هزار نفر اعالم شــده بود ،بیان کرد :این آمارها در
سه بخش عنوان میشود ،وقتی میگوییم تعداد ۱۳۰۰نفر با
۱۲۳تماس گرفتهاند ،باید تاکید کنم که این افراد فقط تماس
گرفتهاند ،اما مسئله اصلی آمار افرادی است که پذیرش شدهاند؛
یعنی بهتر بود ،رسانهها آمار دقیق را بر مبنای پذیرش در مرکز
مداخله عنوان میکردند که تعداد آنها ۶۴۴مورد بوده است.
وی افزود :آمار دختران فراری که در بهزیستی پذیرش شدهاند،
آمار مداخله در بحرانها اســت ،اما وقتی میگوییم این تعداد
به خودروهای خدمات ســیار مراجعه میکنند؛ ممکن است
فراری نباشند .ممکن است خانواده و آشنایان به این ماشینها
مراجعه کنند و یا افرادی باشند که بخواهند آمار و اطالعاتی
را ارائه کنند ،حتی کسانی که تلفنی تماس میگیرند ،ممکن
اســت بخواهند اطالعاتی کسب کنند و یا به عنوان اطرافیان
فرد فــراری چندین بار تماس گرفته باشــند و این آمارها را
افزایش میدهد ،در حالی که دختران فراری کسانی هستند
که در مداخله در بحران پذیرش شدهاند .اسدبیگی تاکید کرد:
مداخله در بحران یک قسمت نگهداری شبانهروزی دارد؛ فرد یا
خانواده مراجعه میکنند و افراد فراری بصورت مستقیم پذیرش

سالسوم

توسعه محاسبه نمیشود اضافه کرد :ساختارها و فرایندهای
پیچیده قانونی باعث میشود زنان فعال در بخش غیررسمی
تمایلی به ثبت اقتصادی و حضور در بازار رسمی نداشته باشند.
عالوه بر این از نظر فرهنگی زنان علیرغم مشارکت اقتصادی
و درآمدزایــی عمدتا خود را خانهدار معرفی میکنند و از نظر
آنان اشتغال ،شغلی رسمی و با حضور در محل کار ثابت و با
حقوق ثابت معنی شــده است؛ این تفاوت رویکرد باعث شده
زنانی که حتی درآمد دارند در فرایند ثبت آمار و سرشماریها
خود را «خانهدار» معرفیکنند .وی با تاکید بر اهمیت وجود
مشــوقهایی که باعث میشود زنان فعال اقتصادی خودشان
را به شــکل رســمی ثبت کنند تصریح کرد :ثبت شدن این
فعالیتها باعث میشــود شاخص مشــارکت اقتصادی ما تا
۳۰درصد افزایش یابد .عالوه بر این زنان روســتایی در ایران
درصد مشــارکت اقتصادی باالیی دارند و به شــکل پیوسته
مشغول فعالیتهای کشــاورزی ،تولید صنایع دستی ،بافت
فرش و ...هســتند ،اما همچنان در فرآیند سرشماری خود را
خانهدار معرفی میکنند .مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان
و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر ساختارها و موانعی که
باعث میشــود زنان به دلیل ترس از پرداخت مالیات و نبود
مشــوقهایی نظیر معافیت مالیاتی ،فعالیت اقتصادیشان را
اعالم نکنند ،افزود :دولت به همراه مجلس باید در یک فرآیند
تعاملی و هماندیشی تالش کند از طریق اختصاص مصوبههای
اثر بخش نرخ واقعی مشارکت اقتصادی زنان ایرانی را محاسبه
و در آمارهای رسمی وارد کند.
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مطبوعات
طرح رتبهبندی روزنامههای کشور
اعالم شد
در اطالعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای
ح رتبهبنــدی روزنامهها با
داخلی آمده اســت :طر 
ت محتوایی و شکلی
رویکرد ارتقابخشــی به کیفی 
روزنامههای کشــور به طور کامل توســط انجمن
صنفــی روزنامههای غیردولتی اجــرا و نتایج آن
بــرای انتشــار در اختیــار اداره کل مطبوعات و
خبرگزاریهای داخلی قرار گرفته اســت .الزم به
ذکر اســت که این نتایج طی مراحل 5گانه زیر و
در قالب  5گروه نهایی منتشر می شود:
 .1چهار روز مختلف از ماههای بهمن و اســفند
 95انتخــاب و فرمهای خوداظهاری که توســط
روزنامهها همراه با مســتندات دیگر ارسال شده
بود طــی  18جلســه در کمیته ارزیابــی اولیه
بررسی شــد .2شورای ارزیابی کیفی در  5جلسه
به مؤلفههای کیفی مندرج در جدول شاخصها،
امتیازهای الزم را داد و جدول اولیه مقایســه ای
آن برای مدیران مســئول ارســال شد .3 .پس از
دریافــت اعتــراض روزنامهها به رتبــه و امتیاز
اولیه ،جلســات بررســی با حضور اعضای کمیته
تجدیدنظر و مدیرمســئول یا نماینده تاماالختیار
وی برگزار شد .4.جلســات تجدیدنظر با تعیین
وقت قبلی به هر یک از مدیران مســئول معترض
اطالعرســانی و در  12جلسه برگزار شد.5 .پس
از اتمام جلســات تجدیدنظر ،نقطهنظرات اعضای
کمیتهها و مدیران مسئول روزنامهها درخصوص
شاخصها و نحوه محاســبه امتیازات دریافت تا
تدابیــر الزم برای اصالح یا تغییر در شــاخصها
برای دورههای دیگر اتخاذ گردد.
الزم به ذکر است مســتند به بند 21شیوهنامه
رتبهبندی ،مواردی که روزنامهها مصداق تشــویق
15درصــدی قرار میگیرند (شــامل روزنامههای
غیرسراسری ،اختصاصی بهجز ورزشی و اقتصادی
و روزنامههای غیرفارســی زبان) در ارائه خدمات،
تســهیالت و ســایر حمایتها اعمال خواهد شد.
با توجه بــه دریافت نظرات همکاران رســانهای،
جلسات کارشناسی برای اصالح و اعمال تغییرات
در شیوهنامه فعلی رتبهبندی روزنامهها با رویکرد
استفاده از مدلهای نرمافزاری برای کاهش خطای
نیروی انسانی در ســال آینده مد نظر خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری اســت که نتایج رتبهبندی
روزنامــه ها بــرای ســال 95با رویکــرد کاهش
حداکثری اختالف نظرها و به منظور ایجاد رقابتی
سالم و دوستانه ،به تآیید اعضای دو کمیته ارزیابی
اولیه و تجدیدنظر رســیده و به شــرح زیر منتشر
می شود:
 .1گروه الف شــامل روزنامه های باالتر از امتیاز
 75.1به ترتیب شــامل :روزنامه همشهری ،دنیای
اقتصاد ،ایران ،خبر ورزشــی ،جام جم ،خراســان،
اطالعات ،کیهان.
.2گروه ب شامل روزنامه های دارای امتیاز -75
 60.1به ترتیب شامل :روزنامه شرق ،خبر جنوب،
اعتماد ،شهروند ،جوان ،گل ،جهان صنعت ،اصفهان
امروز ،عصر اقتصاد ،آفتاب یزد ،آرمان امروز ،هفت
صبح ،ستاره صبح ،نوآوران ،جهان اقتصاد ،خراسان
رضوی ،همدلی ،جمهوری اســامی ،کار و کارگر،
قدس.
.3گروه ج شامل روزنامه های دارای امتیاز -60
 45.1به ترتیب شــامل :روزنامه  19دی ،صمت،
ابتکار ،نســل فــردا ،فرصت امــروز ،فرهیختگان،
گســترش تجارت ،مردم ســاالری ،تعادل ،دنیای
خوردو ،کســب و کار ،وارش ،شــهرآرا ،حمایت،
مستقل ،اصفهان زیبا ،هنرمند ،تماشاگران امروز.
.4گروه د شــامل روزنامه های دارای امتیاز -45
 30.1به ترتیب شــامل :روزنام ه امروز خراســان
جنوبی ،توریسم ،هدف ورزشــی ،بهار ،مناقصه و
مزایده ،سیاســت روز ،آفرینش ،خراسان شمالی،
وقایع اتفاقیه ،گســترش صنعت ،آلیک ،افســانه،
کیمیای وطن ،خراســان جنوبی ،تجارت ،کارون،
سایه ،عصر آزادی ،بامداد جنوب ،دریا ،همبستگی،
صبا ،پیام عسلویه ،بشارت نو ،بشیر ،پیام سپیدار،
آوای خراســان جنوبی ،تفاهم ،سبزینه ،استقالل
جــوان ،صبح نو ،آفتاب اقتصــادی ،ابتکار جنوب،
صبح ســاحل ،عصر مردم ،شروع ،سبحان ،دنیای
جوانان ،بشارت یزد ،خبر شمال ،صاحب قلم ،سپهر
ایرانیان ،طلوع ،پیام آشــنا ،زاینده رود ،شــاپرک،
ایمان ،فرهنگ جنوب ،آرمان ملی ،کائنات ،آسیا،
طرح نو ،کرمان امروز ،باختر ،ندای هرمزگان ،راوی
ملت ،عصر ایرانیان ،زاهدان ،نور خوزستان ،چشم
انداز روشن ،نصف جهان ،امید مردم ،شیراز نوین،
ســرخاب ،واقعه ،امین ،پیام ما ،پیــام زمان ،مهد
آزادی ،شاخه سبز ،همکاری ملی ،هدف و اقتصاد،
نهضت شمال ،اخبار صنعت ،راه مردم ،سیستان و
بلوچستان.
.5گروه ه شــامل روزنامه هــای زیر 30امتیاز به
ترتیب شــامل :روزنامه حرف مازندران ،مردم نو،
اسرار ،تجریش ،نسیم ،هگمتانه ،تماشا ،روزگار ما،
مهد تمدن ،اقتصاد برتر ،ســپهر غرب ،نقش قلم،
نیم نگاه ،ندای وحدت کرمان ،عصر کارون ،افکار،
ســاقی ،آذربایجان ،ندای ابهر ،ابرار ،معین ،رویش
ملت ،وقایع اســتان ،مهران ،امتیاز ،امید ایرانیان،
ارک ،ســوال جواب،عطر یاس ،صدای ملت ،فجر
خــزر ،گیالن امروز ،اعتدال ،ابرار ورزشــی ،صائب
تبریز ،سالداران ،صدای اصالحات ،ابرار اقتصادی،
آذربایجان ،سفیر کرمان ،آرازآذربایجان ،خزر ،عصر
اصفهان ،دیار ســبز ،صبح اقتصاد ،نوید ،پنجره نو،
میالد الرســتان ،گلچین امروز ،عصر رسانه ،طلوع
زاهدان ،نسیم خوزستان ،پله پله ،صبح کارون ،ایام
خوزستان ،اقتصاد خوزستان.

