اجتماعی
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ایرنا -معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت :با اجرای سیستم مدیریت پسماند در 500روستا در دولت تدبیر
و امید ،پوشش مدیریت پسماند به 8000روستا در کشور افزایش یافت.سعیدرضا جندقیان افزود :دو هزار و65دستگاه خودروی حمل زباله نیز
در این دولت به روستاها واگذار شده است .وی افزود :تاکنون  24هزار و  500روستا تحت پوشش سیستم جمعآوری پسماند قرار گرفتهاند.

دریچه

برداشت خربزه در تاالب هامون
کشاورزان منطقه سیستان که از اواسط فصل تابستان در
بسترخشکشدهتاالبهامونشروعبهکشتخربزهخارجاز
فصلکردهبودندحاالمشغولبرداشتهستند.برایکاشت
درچالهعمیقیبذرخربزهرامیکارند.خربزهبهصورتدیمی
رشدمیکندوتاموقعبرداشتنیازبهآبیاریندارد.

خواندنی های رسانه ها
کشف جنازه یک زن در مریخ
«سکات سی وارینگ» پژوهشگر و محقق فعال درباره
موجودات فضایی به تازگی ادعا کرده است که در یکی از
عکسهاییکهتوسط ناسادرسال 2012ازسطحمریخ
تهیه شده است مورد عجیبی را یافته است .بنا بر ادعای
وی ،تصویر یک زن در حالی که روی یک تخته سنگ دراز
کشیده است کامال قابل مشاهده است .تصویر این زن با
موها و لباس های بلند به نظر می رسد.

کشف کوچکترین مار دنیا ،باریکتر از
مغزی مداد
دانشمندان یک
تصویر ویدئویی
را روی اینترنت
منتشر کرد هاند
که در آن مشخص
شد کوچکترین
م���ار دن��ی��ا کشف
شده اس��ت .این خزنده کوچک به خانواده مارهای
قیطانی تعلق دارد  .کوچکترین مار دنیا در سن بلوغ
و رشد کامل تنها  10سانتیمتر طول دارد و به قدری
کوچک است که میتواند از مغز یک مداد عبور کند.این
مار فقط در جزیره مارتینیکو در شرق دریای کارائیب
زندگی میکند.این م��ار به ق��دری کوچک اس��ت که
میتواند به راحتی وارد النه مورچهها و موریانهها شود و
به راحتی از تخمهای آن ها تغذیه کند  .
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پوشش مدیریت پسماند
به  8هزار روستا رسید

انتقادها وگالیه از هزینه تراشی ها برای زائران اربعین

دستچین

کاسبیاززائراناربعین؟!
گروه اجتماعی-اسمش را نمی دانم چه باید گذاشت؛
ک��ج سلیقگی م��س��ئ��والن دس��ت ان��درک��ار ی��ا خ��دای
نکرده سودجویی و کیسه دوختن برای کسب درآمد
از زائ��ران اربعین .مسئوالن برگزار کننده در بخش
های مرتبط با سفر زائران اربعین ،دوسالی است که
به اشکال گوناگون برای زائران اربعین هزینه تراشی
می کنند .هزینه  25هزارتومانی بیمه و هالل احمر،
هزینه کارگزار روادید ،هزینه روزانه 5هزار تومان برای
پارکینگ(بیابان های مرزی) ،افزایش دوبرابری قیمت
بلیت اتوبوس های بین شهری از مرزها برای بازگشت
زائران ،همچنین بلیت پروازها که شنیده شده گاهی
تا حدود دو میلیون هم به فروش رفته است.این گونه
اع��داد و ارق��ام و هزینه تراشی ها ب��رای سفر معنوی
اربعین که مهم ترین هدفش ،به تصویر کشیدن شکوه و
عظمت جریان فرهنگ اسالمی است ،نه تنها توجیهی
منطقی برایش نمی توان متصور شد ،چه بسا ذهنیت
زائران و مردم را به این نکته متوجه کرده است که نکند
مسئوالن می خواهند از سفر این صدها هزار زائر پیاده
اربعین کیسه ای برای درآمدزایی بدوزند .همه این ها
در شرایطی است که فرهنگ و سنت دیرینه پذیرایی
و خدمت خالصانه به زائر کربال از زیباترین و باشکوه
ترین آیین های زیارت حضرت اباعبدا ...الحسین(ع)
است .بسیاری از مردم در مسیرهای منتهی به مرزها،
به ویژه بسیاری از مردم عراق چه فقیر و چه غنی ،روزها
و ماه ها انتظار می کشند که به هر نحو ممکن خودشان
را به مسیر انبوه زائران پیاده اربعین برسانند و با افتخار
نان و آبی به دست زائران بدهند .مگر ندیدیم آن پیرزن
فقیرعراقی را که مبلغی را قرض کرده بود و در مسیر
زائران می ایستاد و به آن ها التماس می کرد که برای

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ معرفی شد

استراحت و صرف غذا به خانه اش بروند .این است آن
عظمت عشق و آن حماسه زائران و خادمان اربعین.در
حال حاضر  25هزار تومان بابت هزینه هالل احمر و
بیمه از زائران دریافت می شود(حاال بماند که توجیه
اینمیزانمبلغبرایبیمهوهزینههاللاحمرچیست؟)
درصورتی که بسیاری از مردم با صرف همین مقدار
هزینه خود را به مرز میرسانند .یا روزانه  5هزار تومان
برای پارکینگ (البته بیابان) دریافت می شود .چه
رویکردی برای این نوع نگاه میتوان متصور شد جز
این که برخی از این طریق به فکر درآمدزایی افتاده اند.
▪ ▪کار فرهنگی و بودجه فرهنگی

اگر دولت و بخش هایی که بودجه های کالن فرهنگی
در اختیار دارند بخشی از سرفصل هزینه های خود را
به این مسیر گسیل کنند چه اتفاقی می افتد؟ مگر کار
فرهنگی موفق جز یک پروژه هدفمند و اثرگذار است؟
اگر مسئوالن کمی منطقی تر در رویدادهای فرهنگی
و اثربخشی آن تامل کنند به طور قطع نوع نگاهشان
به آنچه اکنون ب��رای سفرهای اربعین درح��ال رخ
دادن است ،تغییر خواهد کرد .البته این بی سلیقگی
ها در هزینه تراشی برای زائران اربعین انتقادهایی
را از جانب برخی نمایندگان مجلس و ائمه جمعه
در پی داشته است .در این رابطه نمایند ه ولیفقیه
در استان البرز با گالیه از برخی تصمیمات در حوزه
خدمترسانیبهزائراناربعینحسینیدرداخلکشور
خواستار شور و اهتمام جهان تشیع در برپایی هر چه
باشکوهتر این اجتماع بینالمللی شیعه شد .آیتا...
سیدمحمدمهدی حسینیهمدانی در جلسه ستاد
احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز گفته

توضیحات سخنگوی ستاد مرکزی اربعین کشور
دانش پور -سفر معنوی اربعین و تحمیل هزینه های
گوناگون به سفر40 :دالر روادی��د  ،ح��دود 6هزار
تومان هالل احمر و حدود 19ه��زار تومان بیمه و
12هزار تومان پرداخت به دفاتر بابت کارگزاری.
به این هزینه ها ،نرخ پارکینگ مرزها را هم اضافه
کنید که با یک حساب سرانگشتی حداقل  50هزار
تومان برای  5روز یک خودرو آب می خورد.به گفته
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین کشور ،سقف پوشش
بیمه سفر اربعین شامل :پرداخت حق بیمه بابت
فوت و نقص عضو در اثر حوادث  193میلیون تومان

ایرنا -طی آیینی سردار محمدرضا مهماندار به عنوان
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ معرفی و از خدمات سید
تیمور حسینی در پلیس راهور تقدیر شد.

پوشش فوت ع��ادی  15میلیون تومان  ،پرداخت
هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی 15
میلیون تومان و پرداخت هزینه سرپایی بیمارستان
یک میلیون تومان سقف پوشش بیمه مسافران
اربعین برای  42روز است که مراحل تایید آن در
معاونت برنامه ریزی پشتیبانی ستاد اربعین طی شده
است.با ضرب نرخ بیمه با تعداد بیمه شدگان ،رقم
بیش از  24میلیارد تومان حاصل می شود .رقمی
ن��ه چ��ن��دان ک��وچ��ک .اگ��رچ��ه حمیدرضا گ��ودرزی
توضیحات دیگری دارد 200« :هزار نفر از زائران

اصالنی :انتصاب سیاسی زنان در ماههای
پایانی دولت کاله گذاشتن بر سر زنان است

است« :افزایش قیمت خدمات داخل کشور در ایام
اربعین در صورتیکه کشور میزبان ،تمام تواناییها و
امکاناتخودرابرایپذیراییرایگاناززائریناباعبدا...
الحسین(ع) در این ایام بسیج کرده است چه معنایی
میتواند داشته باشد .میبینید که در عراق قیمتها
را پایین میآورند در خانهها را باز میگذارند و تمام
امکانات را بهطوری گسترش میدهند که همه تشویق
ن طرف در داخل کشور ناگهان
به این حرکت شوند ،از آ 
هزینهها به شکل عجیبی دو یا چند برابر میشود.
افزایش هزینهها و ایجاد موانع مالی ب��رای زائ��ران
اربعین بیانگر نوعی سودجویی و منفعتطلبی است که
برای یک جامعه اسالمی و شیعی شایسته نیست .این
افزایشها راه را برای سودجویان در مرزها و مسیرهای
رفتوبرگشتنیزبازمیگذاردتاباخیالراحتاقدامبه
دریافت هزینههای بیدلیل و سنگین از زائران کنند».
▪ ▪ انتقاد از اقدامات غیرقانونی

حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر

اربعین در زمان ثبت نام بیمه نشده اند و حدود یک
میلیون و  300هزار نفر بیمه هستند .درست است
که رقم پرداختی آن ها میلیاردی می شود اما این را
هم در نظر بگیرید که اگر خدای نکرده برای  50نفر از
آن ها اتفاقی بیفتد بیمه به پرداخت هزینه های آنها
موظف می شود».
▪ ▪ما به فکر زیرساخت ها هستیم

از سخنگوی ستاد مرکزی اربعین کشور درباره نرخ
نامتناسب پارکینگ ها در مرز می پرسیم که باز هم
پاسخ می دهد :افق ما درباره بحث بیمه  ،پارکینگ و
اتوبوس ها واگذاری به بخش خصوصی است  .فقط
در ایام اربعین امسال اگر مثال  50هزار خودرو در

در مجلس ش��ورای اس�لام��ی نیز با بیان ای��ن که هر
ساله راهپیمایی اربعین حسینی با شکو هتر از سال
قبل برگزار میشود ،گفته است« :اعالم شده است
اگر هر فردی میخواهد به سفر اربعین برود باید 25
هزار تومان بیمه اجباری به هالل احمر پرداخت کند.
سؤال بنده این است که بر چه اساسی باید این مقدار
پول از مسافران اربعین دریافت شود؟ بعضی از مردم
با همین  25هزار تومان تا دم مرز میآیند و پس از آن
به خیل راهپیمایان و مسافران اربعین می پیوندند .از
هیئت رئیسه مجلس درخواست دارم دستور داده
شود تا کمیسیون فرهنگی این موضوع را پیگیری
کند چون مبنای قانونی ندارد».به هر روی این سوال
مطرح است که چرا دولت و بخش هایی که بودجه های
کالن فرهنگی در اختیار دارند در این مسیر گام های
جدیتر بر نمی دارند .این هراس وجود دارد که نکند
این گرایش به درآمدزایی از زائران اربعین در سال های
آینده جدی تر شود و کم کم سفر اربعین به یک سفر
گران تبدیل شود.
پارکینگ ایالم پارک کند رقمی حدود  2/5میلیارد
تومان به دست می آید این در حالی است که ما به
زیرساخت نیاز داریم و بر اساس طرح جامع ،برنامه
ما برای سال های آینده تردد ده میلیون نفر از این
مسیرها است بنابراین باید از بخش خصوصی کمک
بگیریم  .اما نکته مهم آن که آیا در قبال پرداخت های
مردم ،تضمینی وجود دارد که شرایط سفر به کربال در
سال های بعد بهبود پیدا کند و اصوال بخش خصوصی
مذکور  ،پولی را که جمع کرده است در جیب نگذارد و
به سراغ کار خود نرود؟ پاسخ سخنگوی ستاد مرکزی
اربعین به این سوال تنها یک جمله است «:حتما در
استان برای این قضیه برنامه دارند»! و این یعنی هیچ
پایانی برای این ارقام میلیاردی متصور نیست!

در مراسم تودیع و معارفه وزیرآموزش و پرورش

جهانگیری:پول هایی راکه ازصندوق فرهنگیان
برداشت شده پس میگیریم
دانش پور -پای تاکید بر
پیگیری تخلفات صندوق
ذخ��ی��ره ف��ره��ن��گ��ی��ان به
م��راس��م ت��ودی��ع و معارفه
وزی���ر آم���وزش و پ��رورش
هم کشیده شد و این بار
معاون اول رئیس جمهور
ب��ه فرهنگیان اطمینان
داد پول هایی که از این
ص��ن��دوق ب��رداش��ت شده
است پس گرفته می شود.
اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه تودیع و
معارفه وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد :افرادی
هستند که با قلدری از بانک سرمایه پول گرفتند و
پس نمی دهند ،ولی این پول را حتما پس میگیریم
و از آن ها حساب کشی خواهیم کرد.وی گفت :از
ابتدای دولت اعالم کردیم که فساد سیستمی بدی
در نظام ما شکل گرفته و این فساد مثل موریانه در
سطوح مختلف نفوذ پیدا کرده است ،فساد ،فساد
است و فرقی هم نمی کند که فساد در کدام دوره
اتفاق افتاده است و نباید مالحظه دوست و برادر
را کرد.جهانگیری خاطرنشان کرد :در آموزش و
پرورش انواع محدودیت ها را پیش رو داریم از جمله
کهنگی نظام اجرایی و اداری ،کمبود منابع مالی
و اعتبارات و  ...که دکتر فانی موفق شدند بخش
زیادی از محدودیت ها را پشت سر بگذارند و در ادامه
باید گام های بیشتری برای پیشرفت برداریم.وی بر
ضرورت تامین زندگی شرافتمندانه برای معلمان
تاکید ک��رد و گفت :سرمایه گ��ذاری در آم��وزش و
پ��رورش را نباید هزینه جاری تلقی کنیم چون هر
پولی که اینجا هزینه می شود به عنوان سرمایه
کشور به حساب میآید و هیچ سرمایه ای باالتر

از تقویت منابع انسانی
ن��ی��س��ت.وزی��ر آم����وزش و
پرورش نیز با بیان این که
ای��ن وزارتخانه درده��ای
مزمنی دارد ،گفت :به
شدت رنج میبرم از این
که میبینم حتی در مقطع
دبستان کتابهای کنکور
توزیع میشود.فخرالدین
احمدی دان��ش آشتیانی
با بیان ای��ن که آم��وزش و
پ��رورش مسائل و مشکالت مختلفی از جمله در
بخشهای ساختاری ،بودجه و نیروی انسانی دارد
افزود :به شدت رنج میبرم از این که میبینم حتی
در مقطع دبستان کتابهای کنکور توزیع میشود،
این موضوع فشار زیادی به دانشآموزان و اولیا وارد
میکند و تا زمانی که این سیطره وجود داشته باشد
نمیتوانیم به امر پرورش بپردازیم.
▪ ▪فانی و ماجرای چماق های زیرزمین

وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در این مراسم با اشاره
به اجرای نظام آموزشی «3ـ3ـ »6در سال  ، 91گفت:
این موضوع به موجب سند تحول بنیادین باید شکل
میگرفت اما بسیار بد آغاز شد .فانی ایجاد آرامش در
مدارس و برقراری سیاست امنیت فرهنگی به جای
فرهنگ امنیتی را از جمله برنامههای خود برشمرد
و افزود :در دولت قبل وقتی معلمان اعتراض کرده
و در مقابل وزارتخانه جمع شدند با چماقهایی که
در زیرزمین بود آن ها را زدند و چما قزنان را نیز
ناهار دادند.وزیر سابق آموزش و پرورش همچنین
از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا فاصله
دریافتی معلمان با دیگر کارکنان دولت حذف شود.

رئیس بسیج جامعه زنان گفت :انتخاب و انتصاب زنان
در پستهای مدیریتی در ماههای پایانی عمر دولت با
اهداف و اغراض سیاسی و کاله گذاشتن بر سر زنان
است .به گزارش فارس ،مینو اصالنی گفت :این کاله
گذاشتن بر سر زن��ان است که ب��رای چند ماه تا پایان
ریاست جمهوری تعدادی از زنان را تنها برای اغراض
سیاسی به پستهای مدیریتی بگمارند .وی گفت :این
روش سرپوش گذاشتن روی مسائل و مشکالت اساسی
حوزه زنان مانند طالق و تجرد قطعی در میان دخترانی
است که شرایط ازدواج برای آن ها فراهم نیست.

پلمب  ۵۰مهدکودک متخلف و غیرمجاز
در تهران
معاون اجتماعی بهزیستی
از ش��ن��اس��ای��ی و پلمب ۵۰
م����ه����دک����ودک م��ت��خ��ل��ف و
غیرمجاز در تهران خبرداد.
مسعودی فرید گفت :تخلف
در ای���ن م��ه��ده��ا ی��ا از س��وی
م��ه��ده��ای م���ج���وزدار اع�لام
ش��ده اس��ت یا از طریق م��ردم که نسبت به اصالت این
مهدها تردید داشتند.به گ��زارش ف��ارس ،او با بیان این
که مهدهای ک��ودک موظف هستند طبق برنامه های
س��ازم��ان بهزیستی عمل کنند و اگ��ر به وضعیت خود
رسیدگی نکنند به آن ها اخطار کتبی داده می شود و
فرصت یک ماهه خواهند داشت تا شرایط خود را اصالح
کنند و در غیر این صورت به طور موقت تعطیل می شوند .

حریرچی:برای تأمین بودجه «طرح تحول»
نگذارند کارد به استخوانمان برسد
دریافت غیرقانونی پزشکان کام ً
ال حذف شده است
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که زیرمیزی
و دریافت غیرقانونی پزشکان با اج��رای طرح تحول
حذف شده است گفت :برای تأمین بودجه این طرح
گالیهمندیم و تأکیدمان این است که نگذارند کارد به
استخوانمان برسد.ایرج حریرچی در نشست خبری
که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد ،درباره انتقادات
وارده به طرح تحول اظهار کرد :آرزوی همه آقایان در
وزارت بهداشت همیشه این بوده که پوششهای حوزه
بهداشت و درم��ان را افزایش دهند و جای این سؤال
مطرح است که آیا تشکیل پرونده الکترونیک سالمت
برای  70درصد مردم نشان دهنده شکست این طرح
است.به گزارش فارس ،وی افزود :با اجرای طرح تحول،
 9میلیون نفر در کشور بیمه شدند و تمام دریافتیهای
غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان حذف شد.سخنگوی
وزارت بهداشت ادامه داد :طی  2.5سال گذشته حتی
از  6هزار پزشک یک نفر کمتر نشده است و اکنون هیچ
روستایی نیست که پزشک نداشته باشد ،همچنین
توجه به حوزه بهداشت و درمان حاشیه شهرها افزایش
یافته و رهبر معظم انقالب نیز اشاره کردهاند که وزارت
بهداشت به موضوع حاشیه شهرها به خوبی توجه
داشته است.حریرچی به اضافه شدن تعداد واکسن،
افزایش پوشش خدمات بهداشتی و نظام ارج��اع در
طرح تحول اشاره کرد و گفت :قبل از اجرای این طرح
برای اصالح  100مترمربع از بیمارستا نها  5سال
معطل میشدیم ولی اکنون در مدت زمان کوتاهی 39
هزار تخت بیمارستانی بازسازی شده است.وی گفت:
طی  20سال منتهی به طرح تحول  ،ساالنه 1700
تا  1900تخت بیمارستانی ساخته میشد ولی در
سه سال گذشته  12هزار و  543تخت بیمارستانی
را تحویل داد هایم.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان
این که مردم در ازای این خدمات هزینهای پرداخت
نکرد هاند ،گفت :یکی از س��رداران عالی مقام دفاع
مقدس مادرش را در یک بیمارستان قلب تهران بستری
کرد و به او گفتند هزینه درمانش  65هزار تومان است
و ایشان اص ً
ال باورشان نمیشد که هزینه اینقدر اندک
بوده است.حریرچی گفت :بودجههای طرح تحول را تا
کنون تأمین کردهایم البته گالیه و تأکیدمان این است
که نگذارند کارد به استخوانمان برسد و مصوبات دولت
و مجلس را عملیاتی کنند .دستوررئیسجمهوراینبوده
که اعتبارات طرح تحول را همزمان با واریزی هدفمندی
یارانهها پرداخت کنند ولی با این حال ما پایبند اجرای
طرح تحول بودهایم.وی اضافه کرد :امیدواریم مجلس و
دولت حمایتهای الزم را در این زمینه انجام دهند البته
از برخی دستگاههای اجرایی گلهمند هستیم و باید
برنامهها با شتاب بیشتری پیش رود.

حرف هایتان را با ما به گوش مسئوالن برسانید
ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان انعكاس دهنده
صادق دیدگاه ها ،نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
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